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ОгОлОшення прО кОнкурС на ЗаМІщення ваканТних пОСад

НАУКОВО-дОСлІдНий цеНТр ІНдУСТрІАльНих ПрОБлеМ рОЗВиТКУ НАН УКрАїНи ОГОлОШУЄ КОНКУрС  
НА ЗАМІщеННя ВАКАНТНих ПОСАд:

 2 місця – завідувач відділа (в/о, досвід наукової та організаційної роботи не менше 5 років, науковий ступінь доктора 
(кандидата) наук, наявність наукових праць);

 1 місце – старший науковий співробітник (в/о, досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше  
10 років, наявність наукових праць; за наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи);

 1 місце – науковий співробітник (в/о, досвід роботи за відп овідною спеціальностю не менше 5 років, наявність науко-
вих праць. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до стажу роботи).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
– заяву про участь у конкурсі на ім’я директора  НДЦІПР НАН України;
– заповнений особовий листок з обліку кадрів;
– дві фотокартки розміром 4 × 6 см;
– характеристику;
– оригінали документів про віщу освіту, науковий ступінь, вчене звання (або їх копії);
– паспорт громадянина України;
– список наукових праць.

Особи, які працюють у НДЦ ІПР НАН України, для участі в конкурсі подають на ім’я директора НДЦ ІПР НАН України заяву 
та список наукових праць.

Термін подання документів – 1 місяць від дня опублікування оголошення.

Звертатися за адресою: 61022, м. Харків, Держпром, 7  під'їзд, 8  поверх. Тел. (057) 705-02-67
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Метою статті є формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України на базі теорій, концепцій, підходів й методів до-
слідження закономірностей економічного розвитку країн та їх регіонів. Обґрунтовані теоретичний базис та методичне забезпечення розробки 
механізму реформування економіки;  доцільність використання певних економічних теорій, а також кількісних та якісних методів дослідження 
реформування економіки країни та її регіонів. Визначено вимоги для формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів краї-
ни. Розглянуто здобутки філософських дисциплін, що покладені в основу формування світоглядної платформи реформування економіки: філософ-
ської антропології (екзистенціалізму) як вчення про природу (сутність) людини; соціальної теорії та сформованої в її рамках інституціональної 
теорії; філософії економіки; концепції та ідеї філософії історії. Обґрунтовано теоретичний базис досліджень реформування економіки України та 
її регіонів, який складається з таких складових: реформування моделі економіки країни в цілому; реформування моделі економіки окремого регіону; 
реформування моделі економіки регіону як складової національної економіки; реформування моделі економіки країни та її регіонів.
Ключові слова: реформування економіки, регіон, соціально-економічний розвиток, теорія, концепція, світоглядна платформа.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 16. 

Бєлікова Надія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвит-
ку НАН України (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна)
E-mail: n.belikova@ndc-ipr.org

УДК 338.22
Беликова Н. В. Теоретические аспекты формирования мировоззрен-
ческой платформы реформирования экономики регионов Украины

Целью статьи является формирование мировоззренческой платфор-
мы реформирования экономики регионов Украины на базе теорий, кон-
цепций, подходов и методов исследования закономерностей экономиче-
ского развития стран и их регионов. Обоснованы теоретический базис 
и методическое обеспечение разработки механизма реформирования 
экономики; целесообразность использования определенных экономиче-
ских теорий, а также количественных и качественных методов иссле-
дования реформирования экономики страны и ее регионов. Определены 
требования для формирования мировоззренческой платформы рефор-
мирования экономики регионов страны. Рассмотрены достижения 
философских дисциплин, которые положены в основу формирования 
мировоззренческой платформы реформирования экономики: фило-
софской антропологии (экзистенциализма) как учения о природе (сущ-
ности) человека; социальной теории и сформировавшейся в ее рамках 
институциональной теории; философии экономики; концепции и идеи 
философии истории. Обоснован теоретический базис исследования 
реформирования экономики Украины и ее регионов, который состоит 
из таких составляющих: реформирование модели экономики страны в 
целом; реформирование модели экономики отдельного региона; рефор-
мирование модели экономики региона как составляющей национальной 
экономики; реформирование модели экономики страны и ее регионов.
Ключевые слова: реформирование экономики, регион, модель, соци-
ально-экономическое развитие, теория, концепция, мировоззренче-
ская платформа.
Рис.: 2. Табл.: 1. Библ.: 16. 
Беликова Надежда Владимировна – кандидат экономических наук, 
доцент, ученый секретарь Научно-исследовательского центра инду-
стриальных проблем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 
7 подъезд, 8 этаж, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: n.belikova@ndc-ipr.org

UDC 338.22
Bielikova N. V. Theoretical Aspects of Developing the Ideological Platform 

for Reforming the Economy of Regions of Ukraine
The article is concerned with developing the ideological platform for reform-
ing the economy of regions of Ukraine on the basis of theories, conceptions, 
approaches and methods of research of regularities in the economic develop-
ment of countries and their regions. The article substantiates both theoreti-
cal basis and methodological support for developing a economic reforming 
mechanism; expediency of use as to certain economic theories as well as 
quantitative and qualitative research methods as to reforming the economy 
of country and its regions. Requirements for development of the ideologi-
cal platform of reforming the economy of the country's regions have been 
defined. The article considers achievements of philosophical disciplines that 
form the basis for developing of the ideological platform of economic reform-
ing: philosophical anthropology (existentialism) as doctrine about the human 
nature (essence); social theory and the institutional theory, developed on the 
basis of the latter; philosophy of economics; conceptions and ideas of the phi-
losophy of history. The theoretical basis of studying the economic reforming 
in Ukraine and its regions has been substantiated, which consists of the fol-
lowing components: reforming the model of country's economy as a whole; 
reforming the model of a particular region's economy; reforming the model 
of region's economy as a component of the national economy; reforming the 
model of economy of country and its regions.
Keywords: reforming the economy, region, model, socio-economic develop-
ment, theory, conception, ideological platform.
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Активізація процесів реформування економіки 
України та її регіонів, яка спостерігається з по-
чатку 2014 р., потребує адекватного теоретич-

ного забезпечення. Кризовий стан національної еконо-
міки, що мав затяжний характер у 90-х рр. ХХ століття 
й охопив практично увесь трансформаційний період, 
провідні вітчизняні економісти ідентифікують як сис-
темну структурну кризу. У ході реалізації економічних 

реформ до теперішнього часу не вдалося комплексно 
вирішити проблеми її подолання. Це свідчить про наяв-
ність багатьох системних помилок, що були допущенні 
реформаторами як з точки зору розуміння сутності та 
змісту економічних реформ, так і щодо їх теоретико-
методичного забезпечення. 

Проблеми економічних реформ і пов’язаних із 
ни ми трансформацій у контексті переходу України до 
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V – VI технологічних укладів, структурної перебудови 
економіки на основі широкого впровадження неоінду-
стріальних виробництв докладно представлені в робо-
тах М. Кизима [1, 2] та В. Хаустової [1–4]. Особливості 
формування системи економічної безпеки країни та ві-
дображення у ній сучасних трендів розвитку економіки 
проаналізовані в роботі І. Губарєвої [5]. У рамках науко-
вих підходів, спрямованих на дослідження структурної 
перебудови економіки України та її регіонів, представ-
лених у працях М. Долішнього [6], І. Лукінова [7], С. До-
рогунцова [8] та ін., розглянуті напрями організаційно-
економічного механізму формування програми струк-
турної перебудови національної економіки на основі 
переходу до структурно-інноваційної моделі економіч-
ного зростання в посттрансформаційному періоді. 

У роботах Л. Бальцеровича [9], С.-Е. Баї [10], С. Лі 
[11] та ін. представлено аналіз зарубіжного досвіду про-
ведення економічних реформ, здійснено спроби обґрун-
тувати найбільш ефективну стратегію їх реалізації у часі. 

Проте єдиного комплексного підходу до форму-
вання теоретичного забезпечення реформування еко-
номіки України та її регіонів не вироблено. 

Отже, у процесі реформування моделі еконо-
міки постає завдання розробки світоглядної 
платформи реформування економіки України 

та її регіонів, яка б поєднувала розробки провідних 
вітчизняних і зарубіжних економістів, спрямовані на 
дослідження практики здійснення економічних ре-
форм в Україні, інших країнах світу, а також окремих 
регіонах; була здатна відображати об’єктивну логіку 
розгортання процесів реформування в часі та еконо-
мічному просторі, включаючи його галузеве та тери-
торіальне вимірювання.

Метою даної статті є аналіз теорій, концепцій, 
підходів й методів дослідження закономірностей еконо-
мічного розвитку країн та їх регіонів, а також формуван-
ня на їх основі світоглядної платформи реформування 
економіки регіонів України. 

Теоретичне обґрунтування та методичне забез-
печення процесів реформування економіки 
України та її регіонів залежать від цілей, змісту 

та послідовності розв’язання завдань, спрямованих на 
вирішення конкретної практичної проблеми. 

Очевидно, що доцільність використання певних 
економічних теорій, наведених на рис. 1, а також кіль-
кісних та якісних методів дослідження реформування 
економіки країни та її регіонів має бути обґрунтована у 
відповідності до таких вимог:
 наявність зв’язку між обраними теоріями та 

методами і результатами, що були отримані в 
ході їх використання;

 можливість поглибленої економічної інтерпре-
тації результатів наукових розробок у рамках 
певного теоретико-методичного базису;

 бачення напрямів практичного використання 
результатів дослідження в ході реформування 
економіки країни та її регіонів.

Процеси реформування економіки країни та її регіо-
нів є складними та багатогранними. Це обумовлює необхід-
ність використання міждисциплінарного підходу та комбі-
нування спеціальних методів дослідження з абстракт ними, 
що базуються на широкому застосуванні засобів формалі-
зації, включаючи математичне моделювання. 

Вирішення проблематики наукового обґрунтуван-
ня теоретичного базису та методичного забезпечення 
реформування економіки України та її регіонів можливе 
лише за умов:
 розуміння сутності сучасних теоретичних на-

працювань в економіці, а також структури й 
типології загальної системи сучасних методів 
та моделей, що є найбільш адекватними до цієї 
сфери наукових пошуків;

 узагальнення досягнень та виявлення взаємо-
зв’язків між здобутками різних наукових шкіл, 
представники яких проводили дослідження 
процесів реформування економіки в України та 
інших країнах світу;

Філософія
економіки 

Філософія
історії  

Соціальна філософія
(філософія права) 

Філософська
антропологія  

Світоглядна платформа  

Теоретичний базис
розробки механізму

реформування економіки 

Методичне забезпечення
розробки механізму

реформування економіки 

Рис. 1. Світоглядна платформа реформування економіки країни та її регіонів
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 надання переваги тим теоріям, методам і мо-
делям, які дають конструктивні результати, що 
не тільки пояснюють сутність та взаємозв’язок 
між змінами соціально-економічної ситуації 
в країні та її регіонах під впливом проведених 
реформ, а й мають суттєве значення для про-
гнозування, розробки стратегії та проектуван-
ня подальших реформ.

У теперішній час не існує єдиної теорії та загаль-
новизнаної систематизації наукових методів досліджен-
ня процесів реформування економіки в країнах світу. 
Іншими словами, теоретичний базис і методичний ін-
струментарій (усі діючі та потенційно можливі для за-
стосування моделі та методи) не структуровані та не 
мають повного систематизованого опису. За таких умов 
обґрунтування теоретичного базису та методичного за-
безпечення реформування економіки України та її регіо-
нів суттєво залежить від світоглядної платформи. Сві-
тоглядну платформу пропонується формувати під впли-
вом філософських уявлень, теорій, течій та здобутків 
певних філософських дисциплін, перш за все соціальної 
філософії, філософської антропології, напрацювань фі-
лософії економіки та філософії історії. 

Значимість світоглядної платформи для наукового 
обґрунтування процесів реформування економіки Украї-
ни та її регіонів суттєво зростає зараз, коли реформи ви-
ступають як ключовий засіб вирішення внутрішніх про-
тиріч, породжених системою суспільно-економічних 
відносин, що склалася у державі за роки незалежності. 

Розглянемо здобутки філософських дисциплін, 
що покладені в основу формування світоглядної 
платформи реформування економіки. 
1. Напрацювання філософської антропології (ек-

зистенціалізму) як вчення про природу (сутність) люди-
ни сприяють розумінню таких спонукальних моментів у 
її життєдіяльності, як прагматизм, структуралізм, гли-
бинні психоемоційні мотивації суспільної й виробничої 
діяльності та їх трансформації у часі під впливом гло-
бальних економічних змін. Усе це в комплексі формує 
культуру й відносини людини з природою та суспіль-
ством, висвітлює її роль в ініціації, програмуванні та 
реалізації реформ, які мають враховувати, що «свобода, 
невизначеність, спонтанність, можливість – необхідні 
умови людського існування, розвитку людської приро-
ди» [12, с. 763]. 

2. Реформування економіки країни та її регіонів 
здійснюється шляхом удосконалення або утворення но-
вих інститутів, перш за все тих, що належать до законо-
давчого поля держави – нових законів або поліпшення 
діючих законодавчих актів. Ще за Г. Гегелем [13] філосо-
фія права розглядалася як форма соціальної філософії, 
яка займається дослідженням та обґрунтуванням су-
спільного й державного устрою. Роль філософії права та 
її вплив на формування світоглядної платформи рефор-
мування економіки країни та її регіонів визначаються 
гуманітарними цілями реформ: 
 підвищення рівня та якості життя населення в 

усіх регіонах країни;

 подолання деструктивних тенденцій у форму-
ванні людського капіталу;

 послаблення впливу чинників можливих соці-
альних конфліктів у проблемних регіонах.

Соціальна філософія висвітлює значення суспіль-
них норм поведінки людини, від яких суттєво залежить 
рівень сприйняття реформ населенням та ефективність 
їх реалізації. 

Слід підкреслити, що вагомі здобутки соціології 
як науки були отримані під час утворення невідо-
мих у докапіталістичних суспільствах соціальних 

структур. Зокрема в роботах М. Вебера [14] розгляда-
ються проблеми суспільного життя на етапі розбудови 
індустріального суспільства, коли швидко руйнувалися 
старі інститути й конструювалися нові, тому що еконо-
міка та суспільство ставали більш складними система-
ми. Ці нові системи не мали визначених законів свого 
розвитку, ще не ясними були чинники економічного 
зростання та фактори подолання соціальної пасивності 
людини шляхом розвитку вільної економічної діяльно-
сті й підприємництва. 

У теперішній час соціальна філософія (філософія 
права) сприяє розкриттю сутності реформ як правових 
нововведень, висвітлює їх взаємодію із соціальними та 
економічними структурами, характеризує загальні на-
прями розвитку державного устрою, а також структурні 
зрушення в економіці та у соціумі. 

3. Результати досліджень проблематики філосо-
фії економіки є найбільш затребуваними при форму-
ванні світоглядної платформи реформування економі-
ки країни та її регіонів. Здобутки філософії економіки 
сприяють поглибленню визначення основ економічного 
життя в його тлумаченні як однієї з базових сфер буття 
і кожної окремої людини, і суспільства в цілому. За до-
помогою філософських категорій і принципів філософія 
економіки висвітлює явища, феномени та процеси, що 
відбуваються в суспільстві. 

У контексті проблематики формування світогляд-
ної платформи реформування економіки країни та її 
регіонів особливе значення має філософське трактуван-
ня співвідношення нормативного та позитивного спря-
мувань у розвитку економічних теорій. З одного боку, 
є очевидним, що процеси реформування економіки 
нерозривно пов’язані з реалізацією певних заходів, що 
забезпечують зміни поточного соціально-економічного 
стану країни та її регіонів й наближують модель еконо-
міки країни до певного ідеального або еталонного стану. 
Конструюванню еталонної моделі економіки присвяче-
ні дослідження, що мають нормативну спрямованість 
й генерують нове знання про те, якою має бути модель 
економіки у суспільстві майбутнього. 

З іншого боку, проведені дослідження процесів ре-
формування економіки України та інших країн світу сфор-
мували нове позитивне знання про причини та наслідки, 
загальні тенденції та закономірності перебігу подій, що 
витікають внаслідок проведених реформ. Це знання до-
зволило доповнити наукові здобутки теорій реформу-
вання. Водночас позитивне знання, яке продукується 
шляхом ретроспективного аналізу процесів реформуван-
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ня економіки і надає нову або уточнює інформацію про 
сутність, зміст, характеристики, класифікацію реформ, 
що вже відбулися, характеризує лише ті процеси, явища, 
ситуації та феномени, які стали реа льністю. Ця інформа-
ція є необхідною, але недостатньою (ні якісно, ні кількіс-
но) для того, щоб розробити науково обґрунтоване нове 
знання про «ідеальну» або «еталонну» модель економіки, 
бо її на теперішній час не існує в реальності. 

Отже, у контексті реформування усіх складових 
українського суспільства і, перш за все, компонент мо-
делі економіки України та її регіонів, позитивне знання 
формує уяву про закономірності перебігу процесів ре-
формування у часі та економічному просторі.

4. Концепції та ідеї філософії історії визначають 
глобальні проблеми історичного розвитку людства та 
сучасні особливості цивілізації. Важливе значення у 
формуванні світоглядних спрямувань при обґрунтуван-
ні теоретичного базису та методичного забезпечення 
реформування економіки має теорія прогресу та ідеї 
щодо єдності історичного процесу та різноманіття його 
форм у різних країнах та їх регіонах. 

Таким чином, здобутки філософії історії мають 
суттєве значення при формуванні бачення «еталонної» 
майбутньої моделі українського суспільства та його най-
важливішої складової – моделі економіки країни та її ре-
гіонів. Таке бачення утворюється під впливом закономір-
ностей суспільного прогресу з урахуванням історичних 
особливостей розвитку унітарної України та її регіонів. 

Проведені дослідження показали, що значимість 
здобутків науковців у сфері філософських дис-
циплін суттєво зростає у теперішній час, коли 

реформи в Україні та її регіонах відбуваються на загаль-
ному фоні розгортання в часі та економічному просторі 
глобальних змін. Ці зміни характеризуються як перехід 
від індустріальної до постіндустріальної стадії соціально-
економічного прогресу суспільства, як еволюція еконо-
мічної цивілізації до постекономічної, як трансформація 
«людини економічної» в «людину пост економічну». Іг-
норувати ці зміни при розробці стратегії реформування 
економіки України та її регіонів не можна, бо це призве-
де до суттєвого відставання нашої країни від провідних 
держав світу, і таке відставання стане незворотним. 

На сучасному етапі соціально-економічного роз-
витку України та її регіонів значною мірою зростає роль 
соціальних та інституціональних аспектів реалізації еко-
номічних реформ у суспільстві. Проблематика подаль-
шого проведення реформ в Україні суттєво ускладню-
ється, що потребує поглиблення наукових досліджень у 
цій сфері. Це пояснюється такими обставинами:

1. Відсутні несуперечливої системи позитивного та 
нормативного наукового знання про напрями, рушійні 
сили, джерела прискорення подальшого розвит ку Укра-
їни та інших країн світу в постіндустріальному періоді 
розвитку. У трансформаційному періоді на основі ви-
користання нормативного знання для України та інших 
постсоціалістичних країн при проведенні реформ етало-
ном моделі визначалася ринкова економіка. В історично-
му плані було накопичено досвід і позитивне знання щодо 
побудови різних моделей соціально-економічного розви-

тку країн з ринковою економікою. Докладний аналіз та-
кого досвіду викладено в роботі Б. Гаврилишина [15]. 

Отже, у перехідному періоді в розпорядженні 
суб’єктів проведення ринкових реформ були 
зрозумілі критерії, яким мала відповідати еко-

номічна система країни після її реформування. У тепе-
рішній час перехід країн світу до постіндустріального 
суспільства має суперечливий характер. 

З одного боку, в ряді досліджень наголошується, 
що в постіндустріальному суспільстві промисловість 
має залишатися однією з провідних галузей національ-
ної економіки. На Всесвітньому економічному форумі 
в Давосі (січень 2016 р.) обговорювалися питання щодо 
розгортання четвертої промислової революції та її 
впливу на розвиток світової економіки. 

У роботах М. Кизима, І. Лукінова, В. Хаустової [1–4, 
7] проаналізовано перспективи подальшого розвит ку 
індустріального виробництва у ХХІ ст. Ці перспективи 
пов’язуються з інноваціями і проведенням економічних 
реформ, які забезпечують «реіндустріалізацію», «нову 
індустріалізацію», «неоіндустріалізацію». Так, напри-
клад, В. Хаустова, дослідивши напрацювання зарубіж-
них та українських економістів, отримала висновок, що 
вказані вище терміни є тотожними й визначають такий 
стан економіки країни, за якого в ній превалює про-
мисловий сектор на базі інноваційного розвит ку вироб-
ництв VI технологічного укладу [16].

Дослідження процесів реформування економіки 
країни та її регіонів, враховуючи їх комплексний харак-
тер та багатоцільову спрямованість, мають ґрунтувати-
ся на інтеграції знання, що було напрацьовано в межах 
багатьох економічних теорій, регіональної економіки,  
а також теорії реформ й транзитології. На рис. 2 наведе-
но бачення взаємоперетенів трьох ключових наукових 
сфер, в полі яких розвивається теоретичний базис до-
слідження реформування економіки як на рівні окремих 
регіонів, так і в системі регіонів країни в цілому. 

 

   
Економічні теорії

 
 

 

Теорії регіональної
економіки 

1 

4 
32 

Теорії реформ
і транзитології  

Рис. 2. теоретичний базис досліджень реформування 
економіки України та її регіонів: 

1 – реформування моделі економіки країни в цілому; 2 – рефор-
мування моделі економіки окремого регіону; 3 – реформування 
моделі економіки регіону, як складової національної економіки; 
4 – реформування моделі економіки країни та її регіонів.

У процесі досліджень проблематики реформуван-
ня економіки України та її регіонів важливо виділити ак-
центи у визначенні сутності й цілей кожної окремої ре-
форми. Ці акценти впливають на поведінку економічних 
агентів – об’єктів та суб’єктів реформування економіки 
в процесі їх взаємодії.
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Дослідити об’єктивну сутність й науково обґрун-
тувати цілеспрямованість реформування економіки 
країни та її регіонів можливо лише на основі інформації, 
що надходить з різних регіонів країни, а також зовніш-
нього світу.

Накопичення й обробка цієї інформації є під-
ґрунтям для ідентифікації законів, закономірностей 
та наукових концепцій, що пояснюють тренди та за-

гальну спрямованість прискорення або уповільнення 
соціально-економічного розвитку країни та її регіонів. 
На основі аналізу такої інформації у суспільстві вини-
кають інтенції (від лат. intentio – прагнення) реформ, 
тобто усвідомлення того, що модель економіки країни 
та її регіонів не повною мірою відповідає загальносвіто-
вим тенденціям, а за окремими компонентами розвиток 
здійснюється всупереч цим тенденціям (табл. 1). 

таблиця 1

Концептуальне підґрунтя формування світоглядної платформи реформування економіки країни та її регіонів 

Основні закони, закономірності та концепції,  
на основі яких генеруються інтенції реформ 

Цілеспрямованість реформування економіки країни  
та її регіонів 

1 2

1. Закон постійного розвитку потреб людини;  
– концепція ключової ролі потреб людини в економічному 
прогресі І. Вернадського;  
– концепція залежності рівня задоволення потреб від 
економічної системи, політичного правління, моральних 
цінностей суспільства Б. Гаврилишина;  
– концепція піраміди потреб А. Маслоу;  
– концепція посилення ролі нематеріальних потреб людини  
в постіндустріальному суспільстві;  
– концепція революції техноструктури та економічного 
зростання корпорацій шляхом підтримки гіпертрофованого 
збільшення особистих потреб людини Дж. Гелбрейта

– Забезпечення економічного базису підвищення рівня  
та якості життя населення;  
– розвиток виробництва на інноваційній основі;  
– модернізація системи освіти та охорони здоров’я, 
соціального захисту;  
– стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв

2. Закон поступального суспільного розвитку;  
– концепція єдності минулого, сучасного і майбутнього в 
соціально-економічному розвитку людства на глобальному, 
національному й регіональному рівнях;  
– концепція «культурно-історичних типів» цивілізацій М. Да-
нилевського;  
– цивілізаційна концепція А. Тойнбі;  
– концепція нового індустріального суспільства Дж. К. Гел - 
брейта та нової індустріальної держави П. Друкера;  
– концепція стадій економічного зростання У. Ростоу;  
– концепція трьох хвиль цивілізації Е. Тоффлера;  
– концепція інформаційного суспільства Й. Масуди 

– Забезпечення умов для реалізації засад сталого розвитку 
регіонів країни на етапі переходу до постіндустріального 
суспільства;  
– створення умов для формування трендів структурної 
динаміки соціально-економічного розвитку регіонів України 
в рамках трендів структурних зрушень у провідних країнах 
світу;  
– підтримка розвитку науки й освіти, посилення їх ролі у 
формуванні науково-технічного потенціалу регіонів країни;  
– модернізація системи інфраструктурного забезпечення 
розвитку інноваційної діяльності в регіонах України 

Закон поділу та інтеграції праці;  
закон порівняльних переваг Д. Рікардо, що визначає 
міжнародний поділ та інтеграцію праці; 
– концепція міжнародної конкурентоспроможності М. Пор-
тера;  
– закономірності територіального поділу міжнародної 
економічної інтеграції та регіоналізації;  
– концепція утворення світової системи господарювання, 
невідворотності світового ладу Б. Гаврилишина

– Активізація процесів структурної перебудови економіки 
регіонів України, особливо старопромислових;  
– сприяння формуванню спряжених із загальносвітовими 
трендів структурної динаміки розвитку економіки регіонів 
шляхом надання пріоритету розбудові високотехнологічних 
виробництв з високим рівнем доданої вартості;  
– удосконалення механізму підтримки з боку держави про-
блемних регіонів шляхом стимулювання створення нових 
робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу;  
– усунення негативного впливу скорочення робочих місць  
в галузях низьких технологічних укладів;  
– посилення впливу міжнародної інтеграції праці на розвиток 
внутрішнього ринку;  
– сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції 
та розвитку експортоорієнтованих виробництв

Закони комплексного пропорційного розвитку та розшире-
ного відтворення виробництва; 
– закономірності комплексного пропорційного розвитку 
виробничо-територіальних систем;  
– концепція кластеризації економіки на основі створення 
національних і регіональних кластерів;  
– закономірності посилення впливу інноваційних факторів 
на формування тенденцій динаміки процесів розширеного 
відтворення виробництва в країні та її регіонах; 

– Збалансованість динаміки розвитку окремих складових  
та підсистем економіки регіонів країни;  
– підвищення рівня розвитку та використання ресурсного 
потенціалу регіонів країни;  
– забезпечення переходу до стратегічного програмування 
сталого розвитку регіонів країни; 
– послаблення дивергентних процесів шляхом узгодження 
та гармонізації трендів структурної динаміки та темпів 
соціально-економічного розвитку регіонів країни; 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

13БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

1 2

– концепції поляризованого розвитку територіальних вироб-
ничих систем;  
– концепції міжрегіональної єдності відтворювальних 
процесів;  
– концепції конвергенції-дивергенції соціально-економічного 
розвитку регіонів України;  
– концепція дифузії інновацій та створення полюсів 
економічного зростання

  
– подолання регіональної та галузевої асиметрії соціально-
економічного розвитку окремих регіонів і країни в цілому;  
– стимулювання кластеризації економіки регіонів 

Закони концентрації виробництва та нагромадження 
капіталу; 
– закономірності утворення інтегрованих структур бізнесу, 
концентрації та централізації капіталу в регіонах;  
– концепції диверсифікації, аутсорсингу та реструктуризації 
територіально-виробничих систем 

– Отримання додаткового ефекту від інтеграції господарсь-
ких структур виробничого сектора економіки регіону;  
– активізація процесів формування регіональних та націо-
нальних ринків;  
– підвищення конкурентоспроможності продукції та вихід  
на міжнародні ринки;  
– зменшення негативного впливу монополій на розвиток 
регіонів;  
– вирішення проблем дефіциту ресурсів для інвестицій  
та інновацій в регіонах країни шляхом утворення й розвитку 
компаній з великим потенціалом

Закінчення табл. 1

Таким чином, на основі інформації з табл. 1 можна 
визначити загальні напрями реформ у регіонах та оціни-
ти їх вплив на розвиток країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Цілеспрямована інтеграція інструментарію різних 

методів дослідження складових процесів реформуван-
ня економіки України та її регіонів дозволяє провести їх 
розгляд з позицій пріоритетності наукового знання про 
взаємозв’язок, взаємовплив і безперервний розвиток у 
часі та економічному просторі, а також сформувати сві-
тоглядну платформу реформування економіки України 
та її регіонів.                     
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Виклики сучасної глобалізації потребують зміни 
характеру впливу держави на економіку, якісного 
переосмислення параметрів та принципів фор-

мування ефективної економічної політики. Проблема 
формування ефективної економічної політики держа-
ви знаходиться в полі зору науковців. Адже проведен-
ня ефективної економічної політики може сформувати 
сильну та конкурентоспроможну економіку країни, 
стабілізувати суспільство. Для України питання ефек-
тивної економічної політики держави, її змісту та ролі 
в економічному розвитку суспільства є актуальним. По-
літика означає державний курс, свідомо вироблену лі-
нію розвитку та стратегію, враховуючи історичний етап 
розвитку держави та формування пріоритетів розви-
тку. Економічна політика реалізовує суспільні інтереси, 
сформовані в контексті певних цінностей та потреб. 

Таким чином, насамперед, необхідно чітке розу-
міння ролі держави за умов глобалізації та економічної 
інтеграції, виведення параметрів ефективної економіч-
ної політики держави.

Метою статті є обґрунтування необхідності ін-
ституційного супроводження економічної політики 
держави, формування ефективної системи інститутів 
держави.

Складний процес соціально-економічних перетво-
рень українського суспільства вимагає пошуку подаль-
шого наукового обґрунтування розвитку країни та дій 
з боку держави. Як зазначає ряд авторів (А. М. Колот,  
В. Новицький), вирішенню складних питань під час еко-
номічних перетворень сприяє саме інституціональна 
економічна теорія, оскільки саме вона може дати об-
ґрунтування шляхів встановлення суспільних інститу-
тів, що впливають на економічний розвиток країни.

У трансформаційних системах відбувається пошук 
теоретичних концепцій, які б відповідали вимогам рин-
кової системи та поєднували минулий досвід із завдан-
нями трансформаційних процесів. На думку багатьох 
дослідників, у вирішенні цієї проблеми на перше місце 
виходять досягнення інституційної теорії, яка спрямо-
вана на пошук шляхів формування ефективних ринко-
вих інститутів, що сприяють формуванню ефективної 
економічної політики держави.

Осмисленню теоретичних і методологічних аспек-
тів інституційних проблем державної політики приді-
ляли увагу багато вітчизняних вчених, таких як С. Біла,  
Л. Лисяк, А. Гриценко, О. Яременко, А. Чухно та інші. Але 
разом з тим все ще недослідженими залишаються питан-
ня, пов’язані з формуванням та розбудовою інституту 
ефективної економічної політики держави. Складність 
державної політики в умовах глобалізації пояснюється 
не тільки важливими завданнями зі створення ефектив-
ного ринкового середовища при посиленні впливів екзо-
генної невизначеності, але й пошуку шляхів входження 
у глобальний простір, реалізуючи найкращим чином ін-
тереси національного економічного розвитку.

Дослідження політики держави в економічній 
сфері має важливе значення. Потреби державного втру-
чання в механізми господарювання обумовлюють необ-
хідність теоретичного обґрунтування сутності та визна-
чення місця економічної політики в системі господа-

рювання, зв’язок економічної політики з економічними 
інтересами суспільства. 

Світова історія свідчить, що якими б поширеними 
не були засоби ринкової саморегуляції, якою б високою 
не була частка приватного сектора в економіці, держава 
виступає далеко не другорядним, а ключовим чинником 
соціально-економічної динаміки; також свідчить про не-
розривну єдність держави, суспільства та економічної 
системи. При усій самостійності різних сфер діяльності 
людей вони не існують один без одного, оскільки і тип 
економіки, і форма державного устрою залежать від типу 
суспільства і навпаки. У цьому сенсі держава та еконо-
мічна система складають дві сторони однієї і тієї ж меда-
лі. Держава є невід’ємною частиною економіки і виконує 
відповідні функції в трансформаційній економіці.

По-перше, держава є генератором економічної по-
літики, яка є генеральною лінією дій, що містить заходи 
по її здійсненню, створенню фундаментальної кінцевої 
мети соціально-економічного розвитку країни, міри їх 
досягнення, рамкові умови розвитку економічних про-
цесів відповідно до цілей, завдань, інтересів країни.

По-друге, держава виступає як регулятор економі-
ки через пряме безпосереднє управління підприємства-
ми державної форми власності. У цьому проявляється 
директивна функція управління, що істотно звузилася в 
ході ринкової трансформації економіки. 

По-третє, при становленні ринкових відносин 
усе більше значення набуває непряме державне регулю-
вання економіки, яке полягає в опосередкованій на неї 
дії через економічні інтереси суб'єктів господарювання.

Соціальний та економічний розвиток – взаємо-
залежні та взаємодоповнюючі компоненти. Їх 
поєднання в теоретичному та практичному ас-

пектах є запорукою досягнення високої якості життя 
населення та суспільного прогресу в цілому. 

У сучасних механізмах економічної політики за-
кладені глибокі й стійкі дисбаланси. Нерівність еконо-
мічного розвитку регіонів, сфер діяльності, нерівномір-
ність розподілу доходів у країні породжує несправедли-
вість і тим самим знижує ефективність самої політики 
та спричиняє незадоволення населення.

За таких умов інститути повинні стабілізувати со-
ціально-економічну ситуацію в країні та ефективно інте-
грувати інтереси суб’єктів господарювання, спрямувати 
їх у русло динамічного економічного розвитку.

Формування ефективної економічної політики дер-
жави вимагає комплексного підходу, який би враховував 
усі сфери життєдіяльності суспільства. Це потребує де-
тального відображення механізмів і засобів реалізації 
поставлених завдань, а також формування проміжних 
етапів, які повинні відповідати досягненню проміжних 
цілей державної економічної політики. Створення ефек-
тивної системи інститутів є одним з основних завдань 
стратегії розвитку, що націлює економіку країни на успіх. 
У сучасній українській економіці її інституційне обла-
штування – визначення правил, економічних механізмів 
і інструментів, а також організаційних форм – забезпе-
чують взаємодію ринку й держави, адже ні ринок, ні дер-
жава самі по собі не здатні впоратися з викликами та за-
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вданнями трансформаційного періоду розвитку країни. 
І наскільки вдалою буде система інститутів, настільки й 
успішною буде взаємодія ринку та держави [1; 2; 5].

Саме це й проявляється в понятті «базового ін-
ституту», адже саме він характеризує історично стійкі, 
соціально стабільні стосунки. Саме базові інститути 
створюють основу суспільства, вони задають найбільш 
загальні характеристики соціальних ситуацій, визнача-
ють спрямованість як індивідуальних, так й суспільних 
дій. Вони виникають історично з розвитком суспільства 
та взаємодії його з зовнішнім середовищем [4].

Цікавою є точка зору, що саме інститути висту-
пають тими «генами», які несуть в собі історич-
ний досвід нації, відображаються в менталітеті 

та поведінці людей, що, своєю чергою, відображається 
на соціально-економічному розвитку країни. Саме вдо-
сконалення, формування міцних «генів» і є одним із за-
вдань економічної політики держави. 

Але інститути виступають й тим фундаментом, на 
якому і має базуватися та формуватися політика держа-
ви. Таким чином, інституційне середовище відіграє дво-
стороннє значення в процесі розвитку економіки. Дер-
жавна економічна політика має бути спрямована таким 
чином, щоб відібрати, залишити міцні «гени» та на них 
нарощувати нові, які приведуть до формування конку-
рентоспроможної економіки та забезпечать добробут 
населення [3, с. 5].

Важливим при розробці та формуванні системи 
інститутів є те, що механічне копіювання позитивного 
досвіду інших країн майже ніколи не було успішним. 
Це пов’язано з тим, що копіюються конкретні успішні 
інститути, які носять ефективний характер в одній си-
туації, але мають зовсім непередбачувані наслідки за 
інших умов. Потрібно проектування нових інститутів, 
які виконують ті ж функції, але сумісні з особливостями 
націо нального соціального та культурного капіталу, но-
сіями яких виступають саме неформальні інститути.

Таким чином, необхідною умовою якісного еконо-
мічного розвитку країни є випрацювання специфічної 
національної моделі економічної політики, яка б урахо-
вувала особливості неформальних правил (національні 
цінності) конкретної держави. Тому для формування 
ефективної економічної політики в державі слід ство-
рювати власну систему інститутів, яка б базувалася на 
особливостях національної культури.

Аналіз розвитку інститутів знаходиться на першо-
му місці, адже саме інституційне середовище визначає 
адміністративні та правові рамки, в яких діють суб’єкти 
господарювання, індивіди та держава, встановлюєть-
ся їх взаємодія. Після фінансової та економічної криз 
2008–2010 рр. науковці все більше значення приділяють 
саме якості системи інститутів, адже крихке інституцій-
не середовище може призвести до катастрофічних на-
слідків при появі найменшої загрози кризи, що призведе 
до нестабільності суспільства в цілому. Велике значення 
для розвитку якісної системи інститутів має формуван-
ня сильних державних інститутів, адже саме вони ви-
значають стабільність у суспільстві. Слід пам’ятати, що 
інституційне середовище впливає не лише на внутріш-

ню економіку країни, але й на роль держави на світовій 
арені, встановлення міжнародних зав’язків, залучення 
іноземних інвестицій. На жаль, конкурентоспромож-
ність національної економіки за 2014 р. за міжнародним 
рейтингом посідає 130 місце зі 140 країн. Проводячи 
аналіз за даними Всесвітнього економічного форуму, 
починаючи з 2007 р., спостерігається значне погіршення 
показників України (табл. 1). 

Аналізуючи наведені дані, можна зробити висно-
вок, що система інститутів в Україні є неефективною. 
У порівнянні з 2007 р. рівень конкурентоспроможності 
України погіршився. Ті показники, на які держава має 
впливати для створення подальшого розвитку, тільки 
погіршуються. Якщо говорити про систему інститутів, 
то, за даними табл. 1, можна зробити висновок, що, по-
чинаючи з 2007 р., спостерігається постійне погіршення 
даного показника (у 2007 р. – 115, а у 2014 р. – уже 130). 
Нові інститути не тільки не створюються, а відбуваєть-
ся руйнування старих інститутів, інституційна система 
слабо адаптується до нових викликів.

Погіршення позицій України в рамках Світово-
го економічного форуму свідчить, що встанов-
лений шлях розвитку не є дієвим. За всіма по-

казниками спостерігається погіршення. Таким чином, 
потрібне якісне переосмислення ситуації, виявлення 
нових підстав реалізації економічної політики держа-
ви, а інституційне середовище має виступати надійною, 
стабільною основою ефективного розвитку країни.

Для більш поширеного уявлення стосовно оцінки 
середовища національної економіки та його здатності 
до конкуренції на міжнародному рівні звернемося до 
аналізу індексу конкурентоспроможності Міжнародно-
го інституту менеджменту, який висвітлює результати 
аналізу та рейтингові здібності країн створювати та під-
тримувати середовище, яке здатне забезпечувати ста-
більну конкурентоспроможність функціонування під-
приємств. Даний рейтинг розраховується з аналізу 312 
критеріїв, які поєднання у чотири групи:

1) внутрішній економічний потенціал: макроеко-
номічні показники, макроекономіка, міжнародна тор-
гівля, іноземні інвестиції, відкритість ринку, ціни;

2) ефективність уряду: державна політика, подат-
кова система, інституційна база, нормативна база під-
приємницької діяльності, соціальна база;

3) ефективність бізнесу: продуктивність, ринок 
праці, фінанси, менеджмент, масштабність;

4) інфраструктура: базова інфраструктура, техно-
логічна, наукова, здоров’я та оточуюче середовище, освіта.

За даними Інституту Менеджменту (IMD Competi-
tiveness Yearbook 2014) становище України залишається 
майже незмінним впродовж 2010–20112 рр., лише у 2013 
і 2014 роках спостерігається незначне поліпшення пози-
ції (табл. 2). Це свідчить про те, що обраний курс розви-
тку не є ефективним, інституційна система не знаходить 
розвитку, що в цілому й призводить до невтішних на-
слідків державної економічної політики.

Даний метод розрахунку конкурентоспроможно-
сті національної економіки має як позитивні моменти, 
так і деякі недоліки. Так, виведення 20 слабких показни-
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ків країни створює можливість зосередити зусилля на їх 
виправленні, тим самим формує напрямок економічної 
політики поліпшення національної конкурентоспро-
можності. Недолік даного розрахунку конкурентоспро-
можності полягає в неврахуванні сучасних факторів роз-
витку, динамічності глобалізаційних процесів світової 
економіки, невизначеності глобального інституційного 
середовища [6, с. 95].

Таким чином, при формуванні ефективної дер-
жавної політики в умовах глобалізації важливим 
є державне регулювання процесами формуван-

ня нової системи інститутів: аналіз існуючих інститутів 
з точки зору їх ефективності та позитивного впливу на 
розвиток економіки, а також створення нових, відповід-
них історичному розвитку та соціокультурним особли-
востям країни, створення балансу взаємодії формальних 
те неформальних інститутів, штучних і природніх.

На наш погляд, за сучасних умов розвитку та по-
стійних інтеграційних процесів важливим є формуван-

ня поняття «ефективного інституту», виведення його 
параметрів, критеріїв.

Ефективний інститут, на нашу думку, має відпові-
дати таким параметрам, які відображаються в розвитку 
країни:
 стійкість розвитку системи;
 об’єднання економічних інтересів в русло націо-

нальної конкурентоспроможності;
 сприяння людському розвитку на основі поєд-

нання економічного та соціального.
Саме на такій системі інститутів має базуватися 

економічна політика держави.
Говорячи про ефективну державну економічну по-

літику та створення ефективної інституційної системи, 
слід визначити роль соціокультурних факторів при фор-
муванні економічної політики держави, наскільки важ-
ливим є врахування культурних особливостей краї ни 
для створення саме дієвого інституційного середо вища. 
Адже, на наш погляд, для ефективного розвитку еконо-
міки країни потрібне врахування не тільки економічних 

таблиця 1

показники розвитку конкурентоспроможності за даними Світового економічного форуму за 2007–2014 рр.

Рейтинг конкурентоспроможності економіки 
України у 2007–2014 рр. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Загальна кількість країн, серед яких був розрахова-
ний Індекс конкурентоспроможності 131 134 133 139 144 148 144 140

Індекси Місце України в рейтингу

Загальний індекс конкурентоспроможності 73 72 82 89 73 84 76 79

Показники

Інститути 115 115 120 134 132 137 130 130

Інфраструктура 77 79 78 68 65 68 68 69

Макроекономічне середовище 82 91 106 132 90 107 105 134

Охорона здоров’я та початкова освіта 74 60 68 66 62 62 43 45

Вища освіта 53 43 46 46 47 43 40 34

Ефективність ринку товарів 101 103 109 129 117 124 112 106

Ефективність ринку праці 65 54 49 54 62 84 80 56

Розвиток фінансового ринку 85 85 106 119 114 117 107 121

Технологічний розвиток 93 65 80 83 81 94 85 86

Обсяг ринку 26 31 29 38 38 38 38 45

Розвиток бізнесу 81 80 91 100 91 97 99 91

Інновації 65 52 62 63 71 93 81 54

Джерело: складено автором на основі [7; 8; 9].

таблиця 2

показники розвитку України за даними Інституту Менеджменту (IMD Competitiveness) за 2010–2014 рр.

Рейтинг конкурентоспроможності економіки України 2010 2011 2012 2013 2014

Загальний Індекс 57 57 56 49 49

Внутрішній економічний потенціал 55 45 48 30 48

Ефективність уряду 56 58 56 57 52

Ефективність бізнесу 54 55 55 51 49

Інфраструктура 41 48 51 45 44

Джерело: складено автором на основі [10].
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результатів та перспектив, а розвиток більш глибинних 
чинників, якими і є соціокультурні характеристики сус-
пільства.

Завданням економічної політики держави, перш за 
все, є створення умов для розвитку та укріплення соці-
альної складової крізь призму культурних чинників для 
уникнення появи соціальної, а згодом й матеріальної 
бідності, що в довгостроковій перспективі призведе до 
руйнування суспільства та зниження рівня економічно-
го розвитку суспільства.

Досліджуючи соціокультурне підґрунтя форму-
вання державної економічної політики, на наш погляд, 
важливим є введення такого поняття, як «якість насе-
лення», що має знайти своє відображення в створенні 
ефективної системи інститутів країни. Соціокультурні 
фактори мають вплив на економічну політику та обу-
мовлюють її ефективність в довгостроковій перспекти-
ві. І саме якість населення має стати головною цінніс-
ною ціллю економічної політики держави.

ВИСНОВКИ
Як свідчить сьогодення, ігнорування інституцій-

ної складової економічної політики держави призвело 
до виникнення системної кризи. Існуюча деінституціо-
налізація суспільства, тобто, коли інститути не від-
повідають нормам і принципам сучасного соціально-
економічного прогресу, ефективно не виконують свої 
функції, призвела до стійкої недовіри громадян до дер-
жавних інститутів, що, своєю чергою, спричиняє руйну-
вання соціальної стабільності суспільства, спад еконо-
мічного розвитку. 

Для виправлення ситуації все більшого значення 
набуває інституційна складова економічної політики 
держави, адже саме інститути мають виступати тією 
ланкою, за допомогою якої соціальний та економічний 
розвиток стають нерозривними, утворюючи стійкий 
ефективний суспільно-економічний розвиток.               
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шталь т. В., Змеева А. А. Систематизация методов оценки международной конкурентоспособности предприятия
Цель статьи заключается в исследовании методов оценки конкурентоспособности и выявлении их практической значимости для отечествен-
ных предприятий на примере ОАО «Завод «Южкабель». Проанализирована система методов оценки международной конкурентоспособности 
предприятия, рассмотрены наиболее часто встречающиеся в экономической литературе методики оценивания. В результате были выявлены 
недостатки отдельных элементов системы. Раскрыта практическая значимость исследования и выявлены наиболее эффективные методы 
оценки международной конкурентоспособности предприятия. С помощью таких методов, как метод рейтинговой оценки, матрица «4Р», ма-
трица «McKinsey», индекс Херфендаля – Хиршмана и модель многоугольника конкурентоспособности, была оценена международная конкуренто-
способность ПАО «Завод «Южкабель». Сделан вывод о степени присутствия предприятия на международном рынке.
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Shtal T. V., Zmieieva G. O. Systematization of the Methods for Evaluating 

the International Competitiveness of Enterprise
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В условиях современного рынка конкурентоспо-
собность является важнейшим фактором разви-
тия и критерием выхода предприятия на между-

народный рынок. В процессе глобализации и развития 
научно-технического прогресса предприятия стремятся 
идти в ногу со временем и совершенствовать продукт, 
который они производят. Постоянное совершенствова-

ние средств и методов производства ведет к усилению 
конкуренции на рынке. В этих условиях обеспечение 
успешного существования и функционирования пред-
приятия на международном рынке напрямую связано 
с необходимостью повышения уровня его конкуренто-
способности. Для эффективной разработки путей по-
вышения конкурентоспособности необходимо объек-
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тивно оценивать существующее положение предприя-
тия на рынке. Поэтому актуальными являются вопросы, 
связанные с оценкой международной конкурентоспо-
собности предприятия (МКП).

Вопросу международной конкурентоспособности 
посвящено немало научных трудов в мировой и украин-
ской экономической науке. Среди отечественных и за-
рубежных ученых, которые внесли весомый вклад в раз-
витие оценки международной конкурентоспособности 
предприятия, можно выделить следующих: Ф. Котлер,  
М. Портер, Й. Шумпетер, Дж. К. Грейсон, Г. Шульц, Т. Бул-
сук, Фатхутдинов Р. А, Кантарович А. А., Черныш В. В., 
Иванова Е. А., Кузьмин А. Е., Горбаль Н. И., Поддуб- 
ная Л. И., Фатхутдинов Р. А. 

Целью статьи является характеристика методов 
оценки конкурентоспособности и выявление их прак-
тической значимости для отечественных предприятий 
на примере ОАО «Завод «Южкабель».

Для эффективного функционирования на между-
народном рынке предприятию необходимо объективно 
и четко оценить свои потенциал и возможности выхода 
на рынок, свои сильные и слабые стороны, определить 
свои конкурентные преимущества. В теории конкурен-
тоспособности существуют аналитические и графиче-
ские методы оценки международной конкурентоспо-
собности предприятия. Основные методы представле-
ны на рис. 1.

Рассмотрим подробнее некоторые аналитические 
методы оценки МКП. Рейтинговые системы осно-
вываются на определении системы показателей 

оценки результатов экономической деятельности пред-
приятия, их приведении к сравнительной шкалы, рас-
чету единого интегрального показателя, ранжированию 
предприятия по величине рейтинга и определению его 
места на определенном рынке [7]. Отбор показателей 
результатов деятельности предприятия и определение 
доли того или иного показателя в общей рейтинговой 
оценке является важнейшим моментом рейтинговых 
систем оценки.

Оценивание МКП по показателю рыночной доли 
предусматривает формирование определенных стан-

дартов и отнесение согласно им предприятия к классу 
аутсайдеров, середняков, лидеров, или так называемых 
«виолентов», «патиентов», «эксплерентов» и «комутан-
тов». На основе такой классификации строится конку-
рентная карта рынка и определяется конкурентная по-
зиция предприятия [1, 3].

Модель оценки конкурентоспособности на осно-
ве нормы потребительной стоимости основывается на 
определении объема потребностей потенциальных по-
требителей и их сопоставлении с реальными свойства-
ми данного товара [4]. Однако недостатком является то, 
что метод оценки МКП на основе нормы потребитель-
ной стоимости, как и метод рейтинговых оценок, бази-
руется только на экспертном подходе, что существенно 
уменьшает объективность конечного вывода [5].

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы яв-
ляется одним из графических методов оценки МКП, 
который при наличии достаточно достоверной инфор-
мации точно определяет положение предприятия на 
отраслевом рынке. Недостаток этой модели заключает-
ся в ее обосновании только на двух показателях, таких 
как темп роста и потребность в финансах, что не всегда 
обеспечивает достоверный результат [2]. Поэтому су-
ществует более полный и подробный вариант матрицы 
БК – матрица «привлекательность – конкурентоспособ-
ность», или матрица «McKinsey» [10].

Метод многоугольника конкурентоспособности 
достаточно легок в использовании для оперативного 
анализа ситуации, определения текущего положения 
относительно конкурентов [8, 9]. Многоугольник пред-
ставляет собой графическое отображение факторной 
модели конкурентоспособности в виде векторов-осей. 
Сопоставление этих векторов позволяет выявить сла-
бые и сильные стороны МКП по сравнению с конкурен-
том. Для измерения факторов конкурентоспособности 
и их отображения на векторах-осях используется экс-
пертный подход и метод шкалирования [6].

В Украине активно используются методы оценки 
международной конкурентоспособности предприятия, 
представленные различными иностранными экономи-
ческими трудами, но, к сожалению, у нас не существу-
ет государственной методики оценки МКП. Это суще-
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Рис. 1. Методы оценки МКп
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ственно влияет на уровень экономического развития и 
усложняет управление международной конкурентоспо-
собностью отечественных предприятий.

По нашему мнению, наиболее эффективными ме-
тодами оценки международной конкурентоспособно-
сти предприятия являются методы рейтинговой оценки 
предприятия, матрица «4Р», матрица «McKinsey», ин-
декс Херфендаля – Хиршмана и модель многоугольника 
конкурентоспособности.

Рассмотрим использование этих методов оценки на 
примере украинского лидера в области кабельно-
проводниковой промышленности ОАО «Завод 

«Южкабель». Исходя из того, что предприятие стремит-
ся к освоению новых и больших рынков сбыта, проана-
лизируем конкурентоспособность ОАО «Завод «Южка-
бель» по сравнению с мировыми лидерами в этой обла-
сти – компаниями Prysnian, Nexans и General Cable.

Оценка конкурентоспособности на национальном 
рынке ОАО «Завод «Южкабель» с помощью метода рей-
тинговой оценки предприятия представлена в табл. 1.

таблица 1

Метод рейтинговой оценки предприятия

Компоненты блоков
Уровень  

состояния 
компонентов

1 2

Функциональный блок

НИОКР 4

Производство: основное и вспомогательное 2

Маркетинг и сбыт продаж 3

Сервисные работы для потребителей 3

Итоговая оценка 3

Ресурсный блок 

Материально-технические ресурсы 3

Сырье, материалы, топливо и энергия, 
комплектующие 2

Площади и рабочие места, связь  
и транспорт 1

Оборудование и инструменты 3

Итоговая оценка 2

Трудовые ресурсы

Состав и комплектность руководителей 2

Состав и квалификация специалистов 2

Состав и квалификация работников 3

Итоговая оценка 2

Технология процессов по всем функциям и проектам 

Прогрессивность использования техно-
логий и методов 4

Уровень автоматизации 2

Итоговая оценка 3

Организационная культура

Коммуникационная система и язык  
общения 3

1 2

Традиции, опыт и вера в возможности 
организации 3

Трудовая этика и мотивирование 3

Итоговая оценка 3

На основе данных анализа хозяйственно-финан-
совой деятельности предприятия была проведена оцен-
ка МКП ОАО «Завод «Южкабель» по функционально-
му, ресурсному, технологическому и организационному 
блокам. Метод рейтинговой показал, что общий рейтинг 
предприятия по блокам составляет 3. Это свидетель-
ствует о том, что предприятие находится на среднем 
уровне и соответствует отраслевым стандартам, зани-
мает устойчивые позиции на рынке. Но на предприятии 
не наблюдается тенденций развития в области иннова-
ций по тем или иным причинам, что может повлечь за 
собой неблагоприятные последствия для международ-
ной конкурентоспособности предприятия.

Оценка МКП ОАО «Завод «Южкабель» с помо-
щью матрицы «4Р» изображена в табл. 2.

таблица 2

Матрица «4Р»

Факторы  
конкурентоспособности

О
АО

 «З
ав

од
 

«Ю
ж

ка
бе

ль
» Конкуренты

Pr
ys

m
ia

n

Ne
xa

ns

Ge
ne

ra
l 

Ca
bl

e

Продукт (Product)
Надежность 3 1 2 2

Срок службы 4 1 2 3

Ремонтопригодность 4 2 1 2

Технический уровень 4 1 2 2

Престиж торговой марки 5 1 1 1

Уровень ремонтного обслу-
живания 4 1 2 3

Уникальность дополнитель-
ных услуг 5 2 2 2

Широта ассортимента 3 2 2 1

Цена (Price)
Отпускная 2 2 2 2

Розничная 2 4 4 3

Оптовая 1 3 3 3

Регион и каналы сбыта (Place)
Стратегия сбыта 4 2 2 2

Число диллеров 3 1 1 2

Число дистрибьюторов 3 1 1 2

Степень охвата ринка 5 1 2 2

Продвижение на рынке (Promotion)
Формы рекламы 4 1 1 1

Бюджет рекламы 4 1 2 2

Частота рекламы 5 2 3 3

Участие в выставках 3 2 2 2

Упоминание в СМИ 3 2 2 2

Окончание табл. 1
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Проанализировав табл. 2, мы четко понимаем, что 

позиции на международном рынке ОАО «Завод «Юж-
кабель» несущественны, к сожалению, предприятие 
пока не в состоянии конкурировать с лидерами рынка 
кабельно-проводниковой промышленности. Однако сле-
дует отметить, что при верной маркетинговой стратегии 
продукция предприятия может быть привлекательной, 
поскольку имеет выигрышную ценовую политику. 

Исходя из концепции потребительской стоимо-
сти ОАО «Завод «Южкабель» обладает средней 
потребительской стоимостью, поскольку цена 

на кабельно-проводниковую продукцию низкая и при-
влекательна для покупателей, а гарантийные условия, 
послепродажное обслуживание, узнаваемость бренда 
и качество значительно ниже, чем у конкурентов. Ком-
пании необходимо работать над увеличением потреби-
тельской ценности своих продуктов с точки зрения по-
купателя и снижением расходов на потребление, пока 
не достигнет того, что ее товар по сравнению с товаром 
конкурентов будет обладать наибольшей ценностью. 

Осуществив анализ табл. 1 и табл. 2, можно сде-
лать вывод, что ОАО «Завод «Южкабель» относится к 
категории «Трудные дети» на матрице БКГ, что свиде-
тельствует о том, что предприятие показывает высокие 
темпы роста и занимает малую долю рынка. Недоста-
точность финансовых средств заставляет предприятие 
интенсифицировать усилия на увеличение своей доли 
на рынке, или оно рискует быть выброшенным из него 
вовсе. В перспективе они могут стать как «Звездами», 
так и «Собаками». 

Матрица «McKinsey» – «привлекательность – кон - 
курентоспособность» представлена на рис. 2.

Предприятие можно отнести к квадранту А – Се-
лективный рост – так как оно находится на привлека-
тельном рынке, но с низкой конкурентоспособностью. 
По своим признакам соответствует «Тяжелым детям» 
на матрице БКГ. ОАО «Завод «Южкабель» необходимо 
привлекать инвестиции или выходить из международ-
ного рынка. 

Для определения степени концентрации рынка ис-
пользуется индекс Херфендаля – Хиршмана (табл. 3).

таблица 3

Определение индекса херфендаля – хиршмана

предприятия Рыночная доля 
предприятия Доля в %

Prysnian 0,8 80

Nexans 0,7 70

General Cable 0,5 50

ОАО «Завод «Южкабель» 0,01 1

Индекс = 
2 2 2 2
1 2 3 ... .nS S S S      (1)

Индекс = 802 + 702 + 502 + 12 = 6400 + 4900 + 2500 + 1 = 
= 13801.

Индекс Херфендаля – Хиршмана равен 13801 и 
входит в диапазон высококонцентрированного рынка. 
Доля Prysnian, Nexans, General Cable очень большая 
на рынке кабельно-проводниковой промышленности. 
Компании имеют значительное влияние на тенденции 
развития рынка. Существует угроза слияний и поглоще-
ний, что может привести к монополизации рынка.

Для построения многоугольника конкурентоспо-
собности необходимо оценить по балльной шкале про-
изводство, организационную структуру, маркетинговую 
и финансовую деятельность предприятий. Отметим, что 
нами была проведена балльная оценка конкурентоспо-
собности ОАО «Завод «Южкабель» с учетом того, что 
максимальный показатель равен 5, а минимальный – 1. 
Вторым этапом в построении модели многоугольника 
конкурентоспособности является расчет конкуренто-
способности с учетом коэффициента значимости пред-
приятий на международном рынке. Результаты расчетов 
представлены в табл. 4.

Данные табл. 4 наносим на систему координат, ко-
торая представлена на рис. 3.

Третий этап заключается в расчете площади каждого 
четырехугольника. Площадь четырехугольника компании 
Prysnian равен 7305,63; Nexans – 2454,90; General Cable –  
580,94; ОАО «Завод «Южкабель» – 0,00000072. Метод 
многоугольника наглядно показал, что предприятие не 
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Рис. 2. Матрица «McKinsey»
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имеет влияния на развитие кабельно-проводниковой 
промышленности в мире и занимает незначительную 
нишу на рынке.

В заключение статьи можно отметить, что в Украи-
не, к сожалению, отсутвует государственная ме-
тодика оценки конкурентоспособности пред-

приятия, но активно заимствуется зарубежная прак-
тика оценивания. Так, наиболее распространенными 
методами являются метод рейтинговой оценки, оценка 
на основе концепции доли рынка, матрица Бостонской 
Консалтинговой Группы, метод многоугольника конку-
рентоспособности и другие. Используя аналитические 
и графические методы оценки конкурентоспособно-
сти, мы пришли к выводу, что на международном рынке 
присутствие ОАО «Завод «Южкабель» практически не 
прослеживается. Осуществление внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятием, к сожалению, пока не 
позволяет ему конкурировать с мировыми лидерами в 
своей области.                     
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таблица 4

Расчет конкурентоспособности предприятий на международном рынке с учетом коэффициента весомости
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«Южкабель»
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+ 4 ∙ 0,8 = 11,2

4 ∙ 0,7 + 4 ∙ 0,7 +  
+ 3 ∙ 0,7 = 7,7

3 ∙ 0,5 + 4 ∙ 05 +  
+ 4 ∙ 0,5 = 5,5

1 ∙ 0,01 + 1 ∙ 0,01 +  
+ 1 ∙ 0,01 = 0,03
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+ 4 ∙ 0,7 = 9,1
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4 ∙ 0,7 + 5 ∙ 0,7 +  
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4 ∙ 0,5 + 5 ∙ 0,5 +  
+ 4 ∙ 0,5 = 6,5

1 ∙ 0,01 + 1 ∙ 0,01 +  
+ 1 ∙ 0,01 = 0,03

Рис. 3. Конкурентоспособность предприятий на международном рынке
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шолом А. С. Організаційно-функціональна структура ГАтт/СОт та її спряження із системою міжнародних інституцій
Метою статті є з’ясування особливостей організаційно-функціональної структури ГАТТ/СОТ та характеру її спряження з системою міжнарод-
них інституцій. Світова організація торгівля є сучасною інституційною формою торговельно-економічної глобалізації. Встановлені нею «пра-
вила гри» регулюють 97% торговельно-економічних відносин. Однак не тільки ГАТТ/СОТ зумовлює інституційне середовище системи багато-
сторонньої торгівлі. Важливі всі особливості спряження міжнародних інституцій. «Правила гри» тільки тоді перетворюються на «образи по-
ведінки», коли є в наявності ефективні важелі примусу, тобто організаційна складова всіх цих інституцій. Організаційно-інституційна природа 
СОТ обумовлює двоїсту сутність системи багатосторонньої торгівлі. А перший крок для реформування будь-якої сфери завжди починається з 
усвідомлення усіх особливостей її поточного стану. У статті розглядається двоїста структура СОТ як організації-інституції, яка виступає осно-
вним провайдером правил гри у сфері міжнародної торгівлі, а також система міжнародних інституцій та спряження всередині неї.
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и ее спряжение с системой международных институций
Целью статьи является выяснение особенностей организационно-
функциональной структуры ГАТТ/ВТО и характера ее спряжения с 
системой международных институций. Всемирная торговая органи-
зация является современной институциональной формой торгово-
экономической глобализации. Установленные ней «правила игры» ре-
гулируют 97% торгово-экономических отношений. Однако не только 
ГАТТ/ВТО обусловливает институциональную среду системы много-
сторонней торговли. Важны все особенности спряжения междуна-
родных институций. «Правила игры» только тогда превращаются 
в «образы поведения», когда в наличии имеются эффективные рыча-
ги принуждения, то есть организационная составляющая всех этих 
институций. Организационно-институциональная природа ВТО обу-
словливает двойственную сущность систему многосторонней тор-
говли. А первый шаг к реформированию любой сферы всегда начина-
ется с осознания всех особенностей ее текущего состояния. В статье 
рассматривается двойственная структура ВТО как организации-
институции, которая выступает основным провайдером правил 
игры в сфере международной торговли, а также система междуна-
родных институций и спряжение внутри нее.
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The article is concerned with determining the peculiarities of the organi-
zational-functional structure of the GATT/WTO and its conjugation with 
the system of international institutions. The World Trade Organization is a 
contemporary institutional form of trade-economic globalization. It has es-
tablished the «rules of the game», which regulate 97% of trade-economic 
relations. However, the GATT/WTO does not exclusively determinate the in-
stitutional environment of the multilateral trading system. All the features in 
terms of conjugation of international institutions are of importance. «Rules 
of the game» are transformed into «behavior patterns» only when there are 
effective levers of coercion, i.e. organizational component of all these institu-
tions. The organizational-institutional nature of the WTO provides the dual 
essence of the multilateral trading system. And the first step to reforming 
any sphere always begins with an awareness of all the features of its current 
status. The article considers the dual structure of the WTO as an organiza-
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Сучасна міжнародна торгівля базується на право-
вих та організаційно-інституційних рамках, відо-
мих як «угоди ГАТТ/СОТ», які мають на меті за-

безпечення якнайбільшого ступеня відкритості торгівлі. 
У рамках СОТ діє комплекс понад п’ятидесяти багато-
сторонніх угод, які охоплюють широкий спектр питань 
міжнародної торгівлі. Фактично система ГАТТ/СОТ 
стала інституційною формою торговельно-економічної 
глобалізації, оскільки 97% міжнародних торговельно-
економічних відносин між країнами регулюються в рам-
ках цієї організації. 

Інституціоналізація міжнародної торгівлі та світо-
вого господарства в рамках СОТ приводить до поглиб-
лення процесів глобалізації та інтенсифікації торгівлі 
між країнами, що тісно пов’язане з подальшими інсти-
туційними змінами. А значить, має місце й об’єктивна 
необхідність адаптації до нових реалій та існуючої сис-
теми інституцій, в іншому випадку колишнє інституційне 
середо вище здатне гальмувати розвиток світової еконо-
міки і, таким чином, може вступити в суперечність зі змі-
неними характеристиками стану світового господарства.

Метою статті є з’ясування особливостей організа-
ційно-функціональної структури ГАТТ/СОТ і характеру 
її спряження із системою міжнародних інституцій.

Серед науковців, які займаються даною пробле-
мою, слід зазначити розробників інституційного підхо-
ду: Т. Веблена (традиційний інституціоналізм) і Д. Нор - 
та (неоінституціоналізм). Останній також займався 
проблемою розмежування понять «організація» та «ін-
ституція». З’ясуванню особливостей місця СОТ у сис-
темі багатосторонньої торгівлі присвячені праці К. Ван-
грасстека. Система міжнародних інституцій та характер 
спряження всередині неї розглядається у роботах ціло-
го ряду вчених, зокрема С. Евенетт, Дж. Трейо-Матьюс,  
Б. Сіммонс та Л. Мартін, тощо.

Зростання значення світогосподарських зав’язків 
для економіки практично будь-якої країни світу означає 
й об’єктивну потребу, згідно з Д. Нортом, у підвищенні 
ролі та збільшенні значення інституцій, що функціону-
ють у сфері міжнародних економічних відносин, у тому 
числі і в області світової торгівлі, у порівнянні з інсти-
туціями, що регулюють господарські відносини на на-
ціональному рівні [1].

Теоретики неоінституціоналізму підкреслювали, 
що вільний обмін інформацією та безперешкодна тор-
гівля сприяють створенню інституцій завдяки появі по-
питу на їх послуги, що забезпечують діяльність ринку.  
У міжнародних економічних відносинах, також як і в 
рамках національних економічних систем окремих кра-
їн, формуються певні інституції (норми, ціннісні харак-
теристики, «правила гри» – за Д. Нортом, «образи пове-
дінки» – за Т. Вебленом). Їх головна особливість полягає 
в тому, що вони для свого ефективного функціо нування 
в мультикультурному міжнародному середо вищі по-
требують зовнішньої формалізованої структури управ-
ління – організацію. Тому інституціоналізація міжна-
родних економічних відносин – це не тільки створення 
формальних і неформальних правил, але й вибудова 
спеціальних важелей примусу. Їх основна функція поля-
гає в тому, щоб перевести «правила гри» в «образи пове-

дінки», забезпечуючи передбачуваність та стабільність 
взаємодії між країнами.

У сфері міжнародної торгівлі, окрім традиційних 
для всіх суспільних наук інституцій (приватної власно-
сті, конкуренції), необхідно виділити окрему категорію 
інституцій, до яких слід віднести окремі міжнародні ор-
ганізації, інфраструктурні складові міжнародних торго-
вих відносин, багатосторонні товарні угоди і відповідні 
їм організації (зокрема, ОПЕК), двосторонні торговель-
ні угоди (зокрема, ЮНКТАД), регіональні інтеграційні 
об’єднання і чинний в їх рамках механізм регулювання 
торгівлі. Однак провідною «організацією-інституцією», 
що забезпечує регулювання міжнародної торгівлі, є СОТ, 
бо саме ця міжнародна організація встановлює і слідкує 
за виконанням правил гри, які структурують взаємодію 
між країнами, зменшуючи рівень невизначеності та ри-
зик у зовнішньоторговельних операціях країн – учас-
ниць міжнародної торгівлі. Функції ГАТТ/СОТ повні-
стю відповідають функціям класичної інституції за  
Д. Нортом (табл. 1), що дозволяє вирізняти не тільки 
СОТ-організацію, але й СОТ-інституцію.

таблиця 1

Кореляція функцій системи ГАтт/СОт та функцій інституції 
за Д. Нортом

Функції ГАтт/СОт Функції класичної 
інституції

Сприяння реалізації, засто-
суванню, функціонуванню 
та досягненню багатосто-
ронніх угод ГАТТ/СОТ

Функція закріплення  
та відтворення соціальних 
відносин

Бути форумом для багато-
сторонніх торговельних 
переговорів

Комунікативні функції

Врегулювання торговель-
них спорів Регулятивна функція

Здійснення моніторингу 
національної торговельної 
політики членів СОТ

Інтегративна функція

Надання технічної допо-
моги і підготовки кадрів для 
країн, що розвиваються

Транслююча функція

Джерело: складено автором за [1, 2].

Така кореляція функціоналу ГАТТ/СОТ та функ-
цій класичної нортівської ще раз доводить існування 
двох невід’ємних частин сучасної багатосторонньої 
торгівельної системи, які знаходяться у стані динаміч-
ного протистояння [3]. Однак відповідно до законів 
формальної логіки ці поняття можуть співвідноситися 
трьома різними способами (рис. 1).

Спроба розміщення організації-інституції СОТ та 
її попередниці – інституції ГАТТ – на діаграмах Ейлера – 
Венна доводить, що поняття «інституція» не є ширшим 
за поняття «організація» (варіант а)). Однак для вияв-
лення правильного співвідношення потрібно проана-
лізувати всю систему міжнародних організацій у сфері 
міжнародної торгівлі у її спряженні з ГАТТ/СОТ. Роз-
глянемо спочатку організаційно-функціональну струк-
туру СОТ (рис. 2).

http://www.business-inform.net


26

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
іж

н
ар

о
д

н
і е

ко
н

о
м

іч
н

і В
ід

н
о

СИ
н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Організації

Організації

Організації
ГАТТ

Інституції

СОТ

СОТ

Інституції

Інституції

ГАТТ

а) б)

в)

ГАТТ СОТ

Рис. 1. Співвідношення понять «організація» та «інституція» на прикладі ГАтт/СОт
Джерело: побудовано автором.
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Рис. 2. Інституційна складова організаційно-функціональна структура ГАтт/СОт
Джерело: побудовано автором за [2].

Організаційна складова СОТ служить механіз-
мом примусу виконання правил реалізації міжнародної 
торгівлі, які формалізуються у вигляді «угод СОТ». По-
рівняно з ГАТТ, яка хоч і мала зачатки організаційних 
механізмів примусу до виконання декларованих правил 
гри у сфері міжнародної торгівлі, зокрема Секретаріат, 
Комітет з торгівлі і розвитку, Комітет з торгівлі промис-
ловими продуктами, Сільськогосподарський комітет, 

спеціальну групу з тропічних продуктів, робочу групу 
для узгодження митних тарифів, Комітет з антидемпін-
гових практик [4], але СОТ значно розширила сферу 
свого регулювання і тому стала повноцінною організа-
цією. Розширення сфери діяльності привело також і до 
необхідності створення механізму координації із систе-
мою міжнародних організацій (рис. 3) задля запобігання 
непослідовності та виникненню суперечок.
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ІКАО
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Рис. 3. Система міжнародних організацій у сфері міжнародної торгівлі
Джерело: побудовано автором за [6, 7].

Структура взаємозв’язків усередині системи між-
народних організацій у сфері міжнародної торгівлі 
свідчить про те, що «правила гри» формулюють тільки 
спеціальні об’єднання ООН та міждержавні галузеві ор-
ганізації, тобто міжнародним галузевим організаціям 
підприємств і кооперативним організаціям не прита-
манна інституційна складова. А це, своєю чергою, свід-
чить про те, що правильне співвідношення категорій 
«інституція» та «організація» було зображено на рис. 1 
в останньому варіанті. Тобто є такі організації, що не є 
інституціями, та інституції, що не є організаціями, а є 
«організації-інституції», СОТ об’єднує у своїй сутності 
обидва поняття.

Результати дослідження діяльності міжнародних 
організацій [5] свідчать, що за їх допомогою країни з 
розвинутою ринковою економікою створюють цілісний 
ринковий простір для підприємництва в усій світовій 

економіці. Безумовно, дані країни, що домінують в гло-
бальному економічному просторі, прагнуть, перш за все, 
задовольнити власні інтереси. Але в сучасній світовій 
економіці, що характеризується взаємозалежністю на-
ціональних економік, неможливо досягти задоволення 
інтересів певних груп країн, не беручи до уваги інтереси 
інших. Тому можна сказати, що світову торгівлю регу-
лює не тільки система ГАТТ/СОТ, але й її спряження з 
іншими організаціями. 

Координація з іншими міжнародними організація-
ми є пріоритетом в СОТ. Аналіз угод, досягнутих під час 
Уругвайського раунду, показує, що питаннями, які регу-
люються СОТ, займаються принаймні ще 20 міжнарод-
них організацій (табл. 2), що може призвести до пробле-
ми когерентності. Тому учасники переговорів в рамках 
Уругвайського раунду схвалили ряд положень, призна-
чених для вирішення цієї проблеми. Одним з них є Де-
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кларація про внесок СОТ у досягнення більшої узгодже-
ності глобальної економічної політики (Declaration on the 
Contribution of the World Trade Organization to Achieving 
Greater Coherence in Global Economic Policymaking), яка 
стала частиною Уругвайського пакета домовленостей.  
У ній міністри визнали, що «труднощі, витоки яких ле-
жать не у торгівельній площині, не можуть бути виправ-
леними за допомогою заходів тільки у торгівельній сфе-
рі» і підкреслили «важливість зусиль з поліпшення інших 
елементів глобальної економічної політики задля ефек-
тивного впровадження досягнутих у рамках Уругвай-
ського раунду домовленостей» [8, 9]. Задля розв’язання 
Дохійської кризи потрібна реформа двох складових СОТ: 
як організаційної, так і інституційної.

Стаття V Угоди СОТ надає Генеральній Раді повно-
важення «розробити відповідні механізми для 
ефективної співпраці з іншими міжурядовими 

організаціями, у яких є функції, пов’язані зі сферою ді-
яльності СОТ». Тому в 1996 р. було запроваджено статус 
спостерігача у СОТ для того, щоб заохотити інші міжна-
родні організації стежити за ходом перемовин з питань, 
що становлять безпосередній інтерес для них. Слід за-
уважити, що статус спостерігача організації надається 
не у СОТ в цілому, а у його окремих органах, наприклад 
Раді з торгівлі товарами. Міжнародна організація, яка 
хоче отримати статус спостерігача у СОТ, повинна зро-

бити письмовий запит до одного з органів СОТ у пись-
мовій формі, вказавши причини своєї зацікавленості в 
участі у роботі СОТ.

Дані табл. 3 показують, що МВФ і ЮНКТАД є 
єдиними міжнародними організаціями, які мають ста-
тус спостерігача у всіх органах СОТ (Орган врегулю-
вання суперечок не може надавати жодній міжнародній 
організації статус спостерігача, однак МВФ може брати 
участь у його роботі).

СОТ також може набувати статусу спостерігача в 
інших організаціях (табл. 4), однак вона надає перевагу 
організаціям, які базуються в Європі, зокрема в Жене-
ві. СОТ є спостерігачем у 13 міжнародних організаціях, 
штаб-квартира яких розташована в Женеві. Це пов’язано 
з унікальною ситуацією, коли СОТ як міжнародна ор-
ганізація не має підрозділів у інших країнах (натомість, 
наприклад, МВФ має 81 регіонального представника 
та 4 регіональних представництва). СОТ співпрацює з 
іншими організаціями через їх представників у органах 
СОТ та електронний обмін документами.

Неурядові організації не можуть безпосередньо 
брати участь у прийнятті домовленостей під час Мініс-
терських перемовин СОТ, однак вони можуть впливати 
на процес інституціоналізації міжнародної торгівлі че-
рез процес перемовин у рамках СОТ. Кількість неурядо-
вих організацій, які брали участь у Міністерських кон-
ференціях, поступово зростала, однак у 2001 р. довелося 

таблиця 2

Сфери взаємодії СОт з іншими організаціями

Угода Інші організації

Угода із сільського господарства (Agreement on Agriculture)

Спільний фонд з товарів ООН (СFC), Продовольча та сільсько-
господарча організація ООН (ФАО), Міжнародна рада із зерна 
(International Grains Council), Міжнародна організація з кави 
(International Coffee Organization) та інші організації, які регу-
люють міжнародну торгівлю певними групами товарів

Угода про впровадження статті VII Генеральної угоди  
з тарифів і торгівлі Всесвітня митна організація (ВМО)

Угода з правил походження товарів Всесвітня митна організація (ВМО)

Угода з санітарних та фітосанітарних заходів

Комісія Кодексу Аліментаріусу (Codex Alimentarius 
Commission), Продовольча та сільськогогосподарча органі-
зація ООН (FAO), Міжнародний союз з охорони нових сортів 
рослин (UPOV), Міжнародне епізотичне бюро (OIE)

Угода про технічні бар’єри торгівлі (TBT Agreeement) Міжнародна електротехнічна комісія,  
Міжнародна організація зі стандартизації

Угода з текстилю та одягу (Agreement on Textiles and Clothing) Міжнародне бюро з текстилю та одягу (ICTB)

Угода щодо торговельних аспектів прав інтелектуальної 
власності (TRIPS)

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин, ВООЗ, 
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Угода щодо інвестиційних заходів, пов’язаних з торгівлею 
(TRIMs Agreement)

МВФ, Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних 
суперечок (International Centre for the Settlement of Investment 
Disputes), Світовий банк

Рішення про заходи в інтересах найменш розвинених країн ЮНКТАД, Програма розвитку ООН

Генеральна угода про торгівлю послугами МОП, Міжнародний союз електрозв’язку, ЮНЕСКО, ВООЗ, 
Всесвітня туристська організація, тощо

Домовленості про правила та процедури вирішення суперечок Міжнародний суд ООН, Міжнародний центр з урегулювання 
інвестиційних спорв

Домовленості щодо платіжного балансу в ГАТТ МВФ, Світовий банк

Джерело: складено автором за [4, 7].
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таблиця 3

Організації зі статусом спостерігача в Генеральній раді та головних органах СОт

Генеральна 
рада

Орган з 
огляду 

торговельної 
політики

Рада з торгівлі 
товарами

Рада з торгівлі 
послугами Рада тРІпС Інші органи 

СОт

Організації зі статусом спостерігача у Генеральній раді

ФАО + + + + +

МВФ + + + + + +

МТЦ + + +

ОЕСР + + + + +

ООН + + + + +

ЮНКТАД + + + + + +

СБ + + + + +

ВОІВ + + +

Організації зі статусом спостерігача в інших головних органах СОТ

ЄБРР +

Європейська 
асоціація вільної 

торгівлі
+

ІКАО +/–

МСЕ +

ICTB +

UPOV +

UPU +

ВМО + +

ВООЗ +/– +/–

ВТО +/–

Джерело: складено автором за [4, 7].

таблиця 4

Організації, у яких СОт має статус спостерігача

Організації, що базуються в Женеві:

 Базельська конвенція;  Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори;  Європейська Асоціація Вільної 
Торгівлі;  Міжнародна організація зі стандартизації;  Міжнародний торговий центр;  Міжнародний союз з охорони нових 
сортів рослин;  Управління Верховного комісара ООН з прав людини;  Роттердамська конвенція;  Стокгольмська конвенція; 
 Конференція ООН з торгівлі та розвитку;  Економічна комісія ООН для Європи;  Всесвітня організація охорони здоров'я 
(ВООЗ);  Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Організації, що базуються в Європі:

 Група Африканських, Карибських та Тихоокеанських держав;  Продовольча та сільськогосподарча організація (ФАО);  Між - 
народна організація зі збереження тунця;  Міжнародна рада з зерна;  Міжнародний інститут дослідження рослин;  Органі-
зація економічного співробітництва та розвитку;  Комісія ООН з права міжнародної торгівлі;  Організація ООН з освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО);  Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату;  Організація промислового розвитку ООН;  Всесвітня митна 
організація

Організації, що базуються у Північній Америці:

 Конвенція про біологічне різноманіття;  Міжнародний валютний фонд;  ООН;  Комісія ООН з питань сталого розвитку;  
 Програма розвитку ООН;  Світовий банк

Організації, що базуються в інших регіонах:

 Латиноамериканська економічна система;  Монреальський протокол;  Форум тихоокеанських островів;  Програма ООН  
з питань охорони навколишнього середовища

Джерело: складено автором за [4, 7].
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обмежити їх кількість з міркувань безпеки. Після Гон-
конгської конференції у 2005 р. кількість неурядових ор-
ганізацій, які беруть участь у Міністерських конферен-
ціях, почала зменшуватися через проблеми з прийнят-
тям домовленостей у рамках Дохійського раунду пере-
мовин. На Міністерській конференції на Балі у 2013 р. 
міністри зі 160 держав світу уклали перший багатосто-
ронній договір під егідою СОТ. «Балійський пакет угод» 
став важливим кроком у напрямку відновлення довіри 
до СОТ як форуму для ведення багатосторонніх пере-
мовин. Центральне місце у нових домовленостях займає 
нівелювання нетарифних обмежень взаємодії акторів у 
міжнародному середовищі, зокрема спрощення митних 
процедур з метою скорочення витрат на ведення бізнесу 
за кордоном. Інші аспекти Балійських угод присвячені 
забезпеченню продовольчої безпеки і ряду питань, які 
становлять особливий інтерес для найменш розвинених 
країн свіиу, зокрема наданню торгових преференцій та 
субсидіюванню виробництва бавовни. 

У світі, в якому все більшу роль відіграють регіо-
нальні та двосторонні угоди про вільну торгівлю, 
головною метою СОТ стає пошук творчих від-

повідей на питання, які розділяють міжнародну спів-
дружність, для забезпечення спільного розвитку у всіх 
сферах. Десята міністерська конференція у Найробі, яка 
проходила 15–18 грудня 2015 р., стала першою конфе-
ренцією у рамках системи ГАТТ/СОТ на Африкансько-
му континенті. Однак вона вже показала перші резуль-
тати – 54 країни, які відповідають за 97% міжнародної 
торгівлі цими товарами, підписали Угоду по інформа-
ційних технологіях, яка покриває 1,3 трлн дол. США, 
або 1/5 міжнародної торгівлі товарами. Це найбільше 
скорочення тарифів за 18 років функціонування СОТ, 
яке, за словами генерального директора СОТ Роберто 
Азаведо, показує можливість досягнення компромісу та 
надає приклад для подальших перемовин у рамках сис-
теми ГАТТ/СОТ і довгоочікуваного завершення Дохій-
ського раунду перемовин [2].

ВИСНОВКИ
Правила в рамках системи багатосторонньої між-

народної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ, знижуючи не-
визначеність, зумовлюють відносну інформованість 
суб’єкта про зміни у зовнішньому середовищі, пов’язані 
з появою інших суб’єктів. Більше того, в тій мірі, в якій 
раціональність поведінки суб’єкта залежить від ступе-
ня його інформованості та здатності використовувати 
дану інформацію для прийняття рішення, правила ви-
являються умовою раціональності поведінки суб’єкта. 
«Правила гри» діють тільки тоді, коли перетворюються 
на «образи поведінки», а це можливо тільки за наявно-
сті важелів примусу – організаційної складової інсти-
туцій. Саме тому створення «організації-інституції» 
СОТ обумовлює початок нового етапу розвитку систе-
ми багатосторонньої торгівлі. Коли як діючий суб’єкт, 
який встановлює для країн – учасниць світової торгів-
лі спільні цілі та норми, виступає єдина «організація-
інституція» – СОТ, стає більш ймовірним, що будуть 
створені й інші ефективно діючі організації, інституції, 

«організації-інституції», що забезпечують підтримку 
розвитку світової торгівлі в цілому, а на цій основі і під-
тримку економічного розвитку окремо взятих країн. На 
основі аналізу організаційно-функціональної структури 
ГАТТ/СОТ та її спряження з системою міжнародних 
інституцій у сфері міжнародної торгівлі було виявлено 
провідне значення міждержавних галузевих організацій, 
зокрема СОТ.Ширина охвату інституційної складової 
СОТ обумовлює необхідність її тісного спряження з ін-
шими інституціями для спільного формування інститу-
ційної середи міжнародної торгівлі.

Важливим для розвитку глобальної економіки є те, 
що в діяльності СОТ особливе місце займають не 
лише торгові питання, але й проблеми загального 

розвитку світової економіки. Подальші дослідження до-
цільно зосередити на вивченні впливу нетарифних обме-
жень, які погано піддаються кількісній кваліфікації і тому 
не відображаються у звичайній статистиці, на міжнарод-
ну торгівлю та їх нівелювання в рамках системи ГАТТ/
СОТ, аналізі проблем спряження ГАТТ/СОТ та інших ор-
ганізацій, інституцій та організацій-інституцій та можли-
вих шляхів реформування організаційно-функціональної 
структури СОТ для виходу з Дохійської кризи.                
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Одним з головних завдань держави є сприяння 

інноваційній діяльності. У реалізації такого за-
вдання необхідно враховувати євроінтеграцій-

ний вектор розвитку нашої країни. Відповідно до цього 
серед завдань з реалізації Концепції реформування дер-
жавної політики в інноваційній сфері на 2015–2019 рр. 
визначено: «створення сприятливих умов для активі-
зації інноваційної діяльності, впровадження інновацій, 
функціонування інноваційної інфраструктури» [6, 7]. 
Сучасні процеси децентралізації делегують регіонам 
значні повноваження і ресурси у сфері досліджень, роз-
робок та інновацій.

Питанням теорії інноваційного розвитку, роз-
робки рекомендацій щодо реалізації державної та ре-
гіональної інноваційної політики присвячено низку 
праць вітчизняних науковців-економістів, серед яких: 
О. Амоша, Л. Антонюк, В. Геєць, М. Герсимчук, О. Лап-
ко, А. Нікіфоров, А. Поручник, В. Савчук та інші [1, 4, 5]. 
Особливу увагу у вирішенні проблем інноваційного роз-
витку територій країн ЄС відповідні інституції приділя-
ють оцінці стану та динаміки. Необхідним є визначення 
наявних інструментів оцінки стану інноваційної діяль-
ності територій ЄС на рівні регіонів.

Дослідження стану та динаміки розвитку іннова-
ційної діяльності керуючими органами ЄС проводять-
ся з метою розробки рекомендацій щодо підвищення 
ефективності інноваційної діяльності. Необхідно зазна-
чити, що сучасна регіональна політика Євросоюзу спря-
мована, насамперед, на згладжування регіональних дис-
пропорцій між високорозвиненими районами, з одного 
боку, і відсталими та депресивними – з іншого. Regional 
Innovation Scoreboard обрано аналітичним інструмен-
том такого процесу.

До 2012 р. оцінка інноваційного розвитку European 
Innovation Scoreboard визначалася на основі 16 індика-
торів, які було представлено у просторі з десяти про-
міжків. Проміжки розподілу інноваційності регіонів на 
групи мали однакову довжину.

За даним розподілом:
 до першої частини зараховувались регіони, в 

яких у відповідному році вартість характерис-
тики інноваційності була мінімальною – такому 
регіонові поставлено нуль балів;

 друга частина (1 бал) стосується регіонів, для 
яких у визначеному році вартість відповідної 
характеристики інноваційності є вищою від мі-
німуму для цієї характеристики, але не нижчою 
від вартості мінімуму, збільшеної на 1/10 вста-
новленого для цієї риси проміжку;

 третя частина (2 бали) стосується регіонів, для 
яких у визначеному році вартість відповід-
ної характеристики інноваційності є вищою 
від верхньої границі попередньої частини, але 
нижчою від вартості мінімуму, збільшеної на 
2/10 встановленого для цієї риси проміжку;

 наступні частини встановлено за аналогією;
 до останньої, одинадцятої, частини (10 балів) 

зараховано регіони, для яких вартість адекват-
ної характеристики інноваційності в аналізо-
ваному році є вищою від 9/10 проміжку, аж до 
максимальної вартості цієї риси (у тому числі й 
ця вартість) [8].

Методика порівняння таблоїду інноваційності за 
результатами 2012 р. зазнала значних удосконалень. За 
структурою RIS з 2012 р. оцінка інноваційності поділена 
на чотири групи та розрахована на базі 13 індикаторів, за 
трьома блоками – факторами інноваційного розвитку, 
діяльності фірм та результатами інноваційної діяльно-
сті. За результатами оцінки регіонального інноваційного 
розвитку регіони з 2012 р. розподілено на чотири типи 
територій – лідери інновацій (Innovation leaders), регі-
ональні інноваційні послідовники (Innovation followers), 
помірні інноватори (Moderate innovators), скромні інно-
ватори (Modest innovators) [8].

За результатами дослідження у сфері інновацій-
ності європейських регіонів за методикою Regional 
Innovation Scoreboard 2014 р. серед трьох бельгійських 
регіональних одиниць виявлено, що до регіо нів гру-
пи послідовників за вартістю індексу інноваційності 
(Innovation followers) стабільно входять адміністративно-
територіальні одиниці Валлонія та Фландрія. Столич-
ний регіон м. Брюссель наразі входить до групи регіонів 
Innovation leaders, але у період 2008–2010 рр. мав тен-
денцію до зниження інноваційності. Протягом аналізо-
ваного періоду 2004–2013 рр. регіони Валлонія та Флан-
дрія мали тенденцію до стабілізації вартості індексу 
інноваційності (табл. 1).

Аналізуючи динаміку набраних балів за характе-
ристиками інноваційності регіонів Королівства 
Бельгія та розрахункові прогнозні дані, дослі-

дженням RIS визначено зростання вартості індексу для 
однієї територіальної одиниці та наявність спаду для 
одного регіону (по відношенню до 2010 р.) і стабілізацію 
двох регіональних одиниць [8].

За аналогічними розрахунками для територіальних 
одиниць Данії, в якій виділено п’ять регіонів, вартість за-

таблиця 1

Динаміка розподілу на групи за станом інноваційної діяльності регіонів Бельгії за 2004–2013 рр. [8]

Код Назва регіону 2004 2006 2008 2010 2013

BE1
Region de Bruxelles-
Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Follower Follower Follower Follower Follower

BE2 Vlaams Gewest Leader Follower Leader Follower Leader

BE3 Region Wallonne Follower Follower Follower Follower Follower

примітка: Follower – послідовники; Leader – лідери.
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гального індексу інноваційності в кожному з аналізова-
них періодах становила понад 40. Найвища оцінка була у 
столичному регіоні Hovedstaden (вартість індексу від 56 у 
2006 р. відповідно 55 у 2010 р. та 58 у 2013 р.), а найнижча 
(43) була у 2008 р. у регіоні Syddanmark, у 2008 і 2010 рр. 
(41 і 43 відповідно) у регіоні Nordjylland (табл. 2).

Серед п’яти данських регіонів наразі чотири відне-
сено до групи Innovation leaders. Виявлено, що до регіо-
нів групи послідовників за вартістю індексу інновацій-
ності (Innovation followers) входить регіон Syddanmark. 
Столичний регіон м. Hovedstaden і Midtjylland стабіль-
но входить до групи регіонів Innovation leaders. Регіони 
Sjaelland і Nordjylland у період 2004–2013 рр. мали тен-
денцію до підвищення рівня інноваційності. 

Німеччина поділена на 16 політико-адміні-
стративних територій NUTS 2, федеральні землі. Серед 
них найвищі вартості індексу інноваційності (І) отрима-
но для таких регіонів (табл. 3):

 Rheinhessen-Pfalz (вартість індексу інновацій-
ності І (51), Karlsruhe (52), Baden-Wurttemberg 
(53), Sachsen (55) i Thuringen (56) у 2008 р.;

 Hamburg (50), Th uringen (50), Mecklenburg-Vor-Hamburg (50), Thuringen (50), Mecklenburg-Vor-
pommern (50), Sachsen (54), Bayern (55), Berlin 
(57) у 2010 р.;

 Th uringen (51), Sachsen (55), Hamburg (56), Ber-Thuringen (51), Sachsen (55), Hamburg (56), Ber-
lin (57) у 2013 р. за вартістю характеристик ін- у 2013 р. за вартістю характеристик ін-
новаційності [8].

Найнижчі вартості індексів зауважено у 2006 р. 
для регіону Mecklenburg-Vorpommern (28), у 2010 р. у 
регіонах Sachsen-Anhalt (28), Mecklenburg-Vorpommern 
(29), Schleswig-Holstein (29), Bremen (29), тa у 2013 р. – 
з погляду на вартості характеристик інноваційності –  
у регіонах Sachsen-Anhalt (27), Schleswig-Holstein (28), Bre - 
men (29) [8].

Кількість патентів, зареєстрованих у European Pa - 
tent Office на мільйон робочої сили, є характеристи кою, 

таблиця 2

Динаміка розподілу на групи за станом інноваційної діяльності регіонів Данії за 2004–2013 рр. [8]

Код Назва регіону 2004 2006 2008 2010 2013

DKOl Hovedstaden Leader Leader Leader Leader Leader

DK02 Sjaelland Leader Follower Follower Leader Leader

DK03 Syddanmark Leader Follower Follower Follower Follower

DK04 Midtjylland Leader Leader Leader Leader Leader

DK05 Nordjylland Follower Follower Follower Leader Leader

примітка: Follower – послідовники; Leader – лідери.

таблиця 3

Динаміка розподілу на групи за станом інноваційної діяльності регіонів Німеччини за 2004–2013 рр. [8]

Код Назва регіону 2004 2006 2008 2010 2013

DEI Baden-
Wurttem berg Leader Leader Leader Leader Leader

DE2 Bayern Leader Leader Leader Leader Leader

DE3 Berlin Follower Leader Leader Leader Leader

DE4 Brandenburg Follower Follower Follower Follower Follower

DE5 Bremen Follower Follower Follower Follower Follower

DE6 Hamburg Follower Follower Follower Leader Leader

DE7 Hessen Leader Leader Leader Leader Leader

DE8 Mecklenburg-
Vorpommern Follower Follower Follower Follower Follower

DE9 Niedersachsen Leader Leader Leader Leader Leader

DEA Nordrhein-
Westfalen Leader Leader Leader Leader Leader

DEB Rheinland-Pfalz Leader Leader Leader Leader Leader

DEC Saarland Follower Follower Follower Follower Follower

DED Sachsen Leader Leader Leader Leader Leader

DEE Sachsen-Anhalt Follower Follower Follower Follower Follower

DEF Schleswig-
Holstein Follower Follower Follower Follower Follower

DEG Thuringen Leader Leader Leader Leader Leader

примітка: Follower – послідовники; Leader – лідери.
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яка найбільш диференціює німецькі регіони, оскільки 
є такі, для яких занотовано бали у проміжку 1–3 (Bran-Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, 
Sachsen-Anhalt i Braunschweig), а також такі, яким було 
надано максимальні бали (Sachsen, Oberbayem, Bayern i 
Berlin) [8].

З огляду на частку працевлаштованих у середньо- 
та високотехнологічно розвиненій промисловості (як 
процент робочої сили), занотовано у німецьких регіонах 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg i Sachsen-Anhalt 
по 2–4 бали, а також по 10 балів для регіонів Baden-
Wurttemberg i Braunschweig [8].

Серед німецьких регіонів найбільшу стабільність, 
якщо йдеться про кількість балів у обстеженні іннова-
ційності RIS, отримано для регіону Baden-Wurttemberg, 
для якого у випадку 6 із 8 характеристик інноваційно-
сті в кожному з проаналізованих періодів бали не змі-
нювалися. Більше того, у двох інших німецьких регіонах 
(Niedersachsen i Sachsen-Anhalt) зауважено стабілізацію 
балів для половини характеристик.

Аналіз обстеження RIS 2014 підтверджує теорію, 
що саме столичні мегаполіси виступають ліде-
рами національної інноваційної активності. Як 

індикатор підтвердження такої теорії автори [2, 5] визна-
чають рівень патентної активності. Вона складає близько 
50% (відповідно Дублін – 57,8%, Аттика – 56,2%, Уусіма – 
49,8%, Норд-Брабант – 49,1%, Токіо – 47,2%, Сеул – 44,2%, 
Онтаріо – 44%) [64, 66]. Усі три столичні регіони Бельгії, 
Данії, Німеччини – Region de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Hovedstaden та Berlin відповідно 
належать до найвищої групи інноваційного розвитку для 
своєї країни.

Обстеження RIS служить інструментом регіональ-
ного управління для впровадження регіональних про-
грамам Євросоюзу та окремих держав Європи. Завдяки 
ним у інноваційно відсталих районах споруджуються 
промислові підприємства, що виконують роль своє-
рідних «локомотивів». Також у депресивних районах 
утворюються сучасні наукомісткі виробництва та філії 
великих фірм [3]. 

Такі заходи сприяють усуненню, або хоча б змен-
шенню, негативних для національних соціально-еко-
номічних систем наслідків відтворювальних диспропор-
цій та мають сприяти активізації проведення політики 
соціально-економічних реформ, формують конкуренто-
спроможний внутрішній ринок товарів і послуг.            
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Гейман О. А., Козирєва О. В., Красноносова О. М. Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення 
продуктивних сил

Метою роботи є теоретичне узагальнення світового досвіду щодо розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил як основи ре-
гіональної економіки. Розглядаючи еволюцію наукових поглядів щодо просторового розвитку територій з огляду на особливості розміщення 
виробництва, можна виділити та ідентифікувати кілька парадигм, які замінювали одна одну, але всі вони так чи інакше пов'язані з розміщенням 
продуктивних сил. Кожна з цих парадигм окремо і всі разом служать прикладом єдиного історичного процесу, що відбувається в надрах продук-
тивних сил. Характерною рисою методології, що ґрунтується на просторово-часовій парадигмі, є врахування чинників часу і простору, які, по 
суті, набувають якості економічних категорій. Щодо використання теоретичних доробок у практиці регіонального розвитку, слід наголосити, 
що в програмах, стратегіях та інших нормативних документах необхідно враховувати наявність зв'язку між прогресивними і негативними 
тенденціями та циклічним характером розвитку економіки, у тому числі і світової, визначати чинники, які прискорюють або гальмують про-
ходження кожного еволюційного витка, та дотримувати відповідність продуктивних сил регіону технологічному укладу виробництва.
Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, продуктивні сили регіону, теорія просторового розвитку.
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Гейман О. А., Козырева Е. В., Красноносова Е. Н. Мировой опыт разви-
тия теории пространственного размещения производительных сил
Целью работы является теоретическое обобщение мирового опыта 
развития теории пространственного размещения производитель-
ных сил как основы региональной экономики. Рассматривая эволю-
цию научных взглядов на пространственное развитие территорий с 
учетом особенностей размещения производства, можно выделить и 
идентифицировать несколько парадигм, которые заменяли друг дру-
га, но все они связаны с размещением производительных сил. Каждая 
из парадигм и все вместе служат примером единого исторического 
процесса, связанного с производительными силами. Характерным для 
методологии, основанной на пространственно-временной парадиг-
ме, является учет факторов времени и пространства, которые, по 
сути, приобретают качества экономических категорий. Говоря об 
использовании теоретических разработок в практике регионального 
развития, следует отметить, что в программах, стратегиях и дру-
гих нормативных документах необходимо учитывать наличие связи 
между прогрессивными и негативными тенденциями и циклическим 
характером развития экономики, в том числе и мировой, определять 
факторы, которые ускоряют или тормозят прохождение каждого 
эволюционного витка, и соблюдать соответствие производитель-
ных сил региона технологическому укладу производства.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, производительные 
силы региона, теория пространственного развития.
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Heiman O. A., Kosyrieva O. V., Krasnonosova Ye. N. The Global Experience 
of Development of the Theory of Spatial Distribution of Productive Forces

The publication is aimed at theoretical generalization of the global experi-
ence of development of the theory of spatial distribution of productive forces 
as the basis of regional economy. Considering the evolution of scientific views 
on the spatial development of territories, taking account of the particularities 
of the distribution of production, one can allocate and identify several para-
digms, which replaced each other, but preserved their connection with the 
placement of productive forces. Each one of these paradigms or all of them 
as a whole provide an example of a single historical process associated with 
the productive forces. Characteristic of a methodology based on the spatio-
temporal paradigm is consideration of both time and space factors, which, in 
substance, take on the qualities of economic categories. Speaking of the use 
of theoretical developments in the practice of regional development, it should 
be specified that programs, strategies and other regulations must take into 
account the linkage between the progressive and the negative trends as well 
as cyclical nature of economic development, including the global economy, 
identify the factors that accelerate or retard the passage of every evolution-
ary spiral, and observe consistency of the productive forces of region with the 
technological patterns of production.
Keywords: region, regional development, productive forces in the region, 
theory of spatial development.
Fig.: 2. Tabl.: 6. Bibl.: 20.
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Вирішення проблеми розкриття та аналізу особли-

востей розміщення продуктивних сил виходячи з 
умов, що склалися на різних історичних етапах, 

потребує сукупності методів, прийомів, правил, тобто, 
методології, яка здатна спрямовувати мислення в пев-
ний науковий напрям. У ході пояснення проблем роз-
міщення продуктивних сил і формування регіональної 
економіки важливого методологічного значення остан-
нім часом набуває просторово-часова парадигма. 

Питанням теоретичного обґрунтування дослі-
джень щодо просторового розміщення продуктивних 
сил, розвитку територій та розробки методологічного 
забезпечення таких досліджень, як інструменту регіо-
нальної політики, присвячено низку праць фахівців та 
науковців-економістів, серед яких слід назвати: Й. фон 
Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера, А. Льоша, У. Із-
арда, І. Вахович, З. Герасимчук, П. Гудзя, М. Долішнього, 
І. Сторонянську, С. Шульц та інших.

Метою роботи є теоретичне узагальнення світово-
го досвіду щодо розвитку теорії просторового розміщен-
ня продуктивних сил як основи регіональної економіки.

Характерною рисою методології, що ґрунтується 
на просторово-часовій парадигмі, є врахування чинни-
ків часу і простору, які, по суті, набувають якості еконо-
мічних категорій.

До недавнього часу в ході дослідження продуктив-
них сил країни використовувалася територіально-часова 
парадигма, яка відображала певний етап розміщення 
продуктивних сил – екстенсивний, коли активно осво-
ювалися нові території, а нові економічні й соціальні 
об’єкти розподілялися в їх межах. Але час охоплював 
проміжок не більше 5–10 років. Акцент робився на ста-
тистичному обліку й аналізі розміщення продуктивних 
сил в розрізі галузей і сфер національного господарства,  
а також виявленні особливостей розвитку внутрішньорай-
онних і міжрайонних економічних зв’язків. Разом з тим, 
територіально-часова парадигма може і сьогодні вико-

ристовуватися при аналізі процесів розміщення продук-
тивних сил у межах економіки регіону на коротких про-
міжках часу і ґрунтуватися на статистичних методах.

Розглядаючи еволюцію наукових поглядів щодо 
просторового розвитку територій з огляду на особли-
вості розміщення виробництва, можна виділити та 
ідентифікувати кілька парадигм, які замінювали одна 
одну, але всі вони так чи інакше пов’язані з розміщенням 
продуктивних сил. Кожна з цих парадигм окремо і всі 
разом служать прикладом єдиного історичного процесу, 
що відбувається в надрах продуктивних сил. Причому 
нова парадигма, що склалася на сприйнятті нових більш 
високого рівня концепцій і прийшла на зміну старій, не 
заперечує і суттєво її не змінює (рис. 1). 

Перша більш-менш загальноприйнята парадиг-
ма розміщення продуктивних сил, що сприяла 
розумінню процесів розміщення виробництва, 

сформувалася в основному на базі теоретичних концеп-
цій і моделей Й. фон Тюнена [1], В. Лаунхардта [2], А. Ве - 
бера [3]. Вона трактувала розміщення продуктивних 
сил, зокрема окремих підприємств, з мікроекономічних, 
«точкових» позицій. Розміщення продуктивних сил 
ґрунтується на принципі економічності, що вимагає ор-
ганізувати виробництво таким чином, щоб звести до мі-
німуму витрати виробництва і максимально збільшити 
вигоди. Серйозною доцентровою силою, що підсилює 
просторову концентрацію продуктивних сил, активізує 
прагнення зосереджувати, прив’язувати на порівняно 
невеликих територіях все більше виробництв, виступає 
як раз вимога мінімізації постійних витрат (витрат) ви-
робництва на одиницю продукції. Просторове розмі-
щення продуктивних сил, відповідно до теорії А. Вебе-
ра, визначається такими трьома факторами, або, як він 
їх називає, «орієнтаціями» (рис. 2).

При розгляді впливу всіх цих «орієнтацій» А. Вебер 
широко застосовує математичні розрахунки, які пред-

 
НАУКОВІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
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мінімізації витрат
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Теорія «полюсів зростання»
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Рис. 1. Еволюція теорії просторового розвитку територій (регіонів)



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	з
ак

о
рд

о
н

н
И

Й
 д

о
СВ

ід

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016 37

ставляють великі можливості для вирішення техніко-
економічних питань розміщення того чи іншого підпри-
ємства.

При аналізі транспортної орієнтації розміщення 
підприємств А. Вебер використовує три основні умови 
(табл. 1).

А. Вебер увів у свою теорію і третій важливий еле-
мент – ґрунтовний аналіз дії закону агломерації на роз-
міщення промисловості (табл. 2). 

У тих випадках, коли економія витрат від агломе-
рації покриває додаткові витрати на транспорт і робочу 
силу, яка зростає внаслідок переміщення промисловості 

ПАРАДИГМА МІКРОЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
У МЕЖАХ ПЕВНОЇ ТЕРИТОРІЇ  

Вибір конкретного
оптимального місця

розташування підприємства

Транспортна
орієнтація:
прагнення

розміщувати
підприємства

в пунктах,
що забезпечують
найменші витрати

на транспорт,
що залежить від ваги

перевезеної
продукції та відстані

перевезень

 

 

 

 

Робоча
орієнтація:
наближення

промислових
підприємств
до районів

з найдешевшою
робочою силою

 

Агломерація:
прагнення підприємців розміщувати свої підприємства

в центрах концентрації інших промислових підприємств
з метою скорочення транспортних витрат,

витрат на будівництво інфраструктурних споруд

 

Рис. 2. просторове розміщення продуктивних сил відповідно до теорії А. Вебера [3]

таблиця 1

Обґрунтування транспортної орієнтації виробництва за А. Вебером

Умови вибору місця розташування 
виробництва характеристика

Наявність матеріалів та ресурсів
Такі, що є всюди: будівельні матеріали, вода, деревина

Локалізовані, видобуток яких з природних або господарських умов може здійсню-
ватися в суворо визначених місцях

Особливості використання ресурсів

«Чисті матеріали» – у ході переробки цілком, без залишку входять у продукт: бавов-
няне волокно, залізо

«Матеріали, що втрачають вагу та грубі матеріали» – у ході обробки утворюються 
відходи, які не використовуються в основному виробництві: вугілля, залізна руда

«Матеріальний індекс» Відношення ваги локалізованих матеріалів до ваги продукту, що виробляється

таблиця 2

Складові обґрунтування впливу агломерації на вибір розташування виробництва за А. Вебером

Складова характеристика

Визначення змісту Агломерація – скупчення або концентрація промислового виробництва в певному місці

Умови виникнення
Як унаслідок простого укрупнення окремих виробничих одиниць – нижча ступінь агломерації

Просторове зближення виробництв без злиття їх в одну одиницю – вищий ступінь агломерації

Наслідки Реалізація переваг великого виробництва, здешевлення продукції та досягнення додаткового 
економічного ефекту від використання загальної інфраструктури

Залежність Від технічної та економічної структури виробництва

Прояв
Організоване обслуговування працею, кредитами, ринковими зв’язками з постачання матеріалів  
і збуту виробів, складами, під’їзними шляхами, допоміжними виробництвами та іншими складови-
ми господарського процесу, що знижують витрати виробництва

Фактори впливу Високе значення функції заощаджень, низька штандортна вага – якомога менші сумарні витрати 
на виробництво,  незначні транспортні тарифи, висока продуктивна щільність
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в пункти агломерації, відбувається відхилення центрів 
виробництва від оптимальних пунктів з транспортної 
та робочої орієнтації. Графічно це завдання вирішується 
А. Вебером за допомогою ізодапан, тобто, ізоліній рів-
них витрат, що проводяться навколо раніше знайдених 
оптимальних пунктів транспортної орієнтації.

Теоретичні побудови, акумульовані в першій пара-
дигмі, внесли впорядкованість в цілий ряд еко-
номічних явищ і процесів. Подальший розвиток 

продуктивних сил, що супроводжується розквітом ін-
дустріальної епохи і переходом до другого та третього 
технологічних укладів, показав обмеженість виключно 
мікроекономічного підходу до проблем розміщення. 
Посилення взаємозалежності економічних агентів, роз-
виток різноманітних форм поділу праці, становлення 
регіональних і локальних ринків, ринкових зон, концен-
трація населення і зростання великих ринкових центрів 
унеможливлювало пояснення прийнятих рішень щодо 
розміщення економічних об’єктів з позицій старої пара-
дигми. Результатом стало створення до середини ХХ ст. 
системи нових теорій розміщення.

У теоретичних побудовах В. Крісталлера [4], А. Льо - 
ша [5], У. Ізарда [6] питання виконання завдання роз-
міщення вирішувалися вже не на основі потреб пев-
ного товаровиробника, а з позицій системного аналізу 
взаємодії безлічі виробників, або економічних агентів  
в економічному просторі обмеженої території – регіону. 
За цим методологічним принципом якраз і побудовано 
другу парадигму розміщення продуктивних сил.

У середині XX ст. велике значення надавалося по-
шукам просторових закономірностей розвитку продук-
тивних сил і невиробничої сфери. У цьому відношенні 
необхідно виділити «вчення про центральні місця», 
розробка якого пов’язана з іменами німецьких вчених 
Вальтера Кристаллера і Августа Льоша. У 1933 р. була 
опублікована робота В. Кристаллера «Центральні місця 
в Південній Німеччині» [4]. У ній виявлено просторо-
ві закономірності розміщення міст, необхідні для по-
ліпшення територіальної організації суспільства і вдо-
сконалення адміністративно-територіального поділу 
Німеччини. Основні складові теорії просторового роз-
міщення за В. Кристаллером наведено в табл. 3.

Розвитком теорії «центральних місць» стала ро-
бота А. Льоша [5], в якій представлено більш складну 
модель розміщення населених пунктів, яка максималь-
но наближена до реальності. Основні доробки автора 
представлені в табл. 4. 

В епоху визнання другої парадигми розміщення 
продуктивних сил формується мозаїчна система націо-
нального господарства більшості країн, в якій осередки 
обмежуються рамками господарських комплексів еко-
номічних районів.

Сучасна (третя) парадигма розміщення продуктив-
них сил ґрунтується на постулатах і концепціях, що роз-
кривають сутнісні характеристики постіндустріальної 
епохи, п’ятого і шостого технологічних укладів, економі-
ки знань, що пояснюють особливості розміщення в про-
сторі виробництв, основним ресурсом яких стали вже не 

таблиця 3

Складові теорії «центральних місць» за В. Кристаллером [4]

Складова теорії Зміст складової

Предмет вивчення

«Центральне місце» – велике місто, центр для всіх інших населених пунктів даного району, 
що забезпечує їх головними товарами і послугами

«Найдрібніші осередки розселення», які існують абсолютно рівномірно і утворюють 
правильні трикутні мережі

Характер просторового розта-
шування предмета вивчення

При заданому рівномірному розподілі населення рівномірно розподіленими є зони збуту, 
вони мають форму правильних шестикутників, що характеризуються найменшим значенням 
середньої відстані для поїздок покупців до центру, де здійснюються покупки

Навкруги будь-якого центру завжди знаходиться залежна від нього однакова кількість по-
селень, що займають нижчу ієрархічну щабель

Навколо кожного міста розташовано шість селищ (сьоме – власне місто), а навколо кожного 
селища – шість сіл. У результаті навколо вищого ступеня ієрархії – міста – будуть знаходить-
ся 6 селищ і 36 сіл

Нове поняття теорії «Радіус реалізації послуг і товарів», який є різним для ринкових зон різних рівнів ієрархії

Висновок Існує нижня межа, поза якою надходження споживачів занадто мале, щоб виправдати 
діяльність виробника

Закономірності, що виявлені

Група тотожних центральних міст має шестикутні доповнення районами, або території, які 
обслуговуються центральними містами, а центральні міста утворюють правильну трикутну 
решітку. Це забезпечує оптимальне переміщення споживачів товарів і послуг, оптимізацію 
ринкової, транспортної інфраструктури та адміністративного устрою

Ідеальне розміщення населених пунктів може існувати тільки на абстрактній території – 
однорідній рівнині з однаковою щільністю і купівельною спроможністю, рівномірним 
розміщенням ресурсів, однаковим транспортним сполученням

Покупка і надання центральних товарів і послуг здійснюється тільки в найближчому цен-
тральному місці

Жодне з центральних місць не отримує додаткового прибутку
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території та запаси природних сировинних ресурсів, а 
кваліфікована праця, інноваційні технології. Становлен-
ня нової парадигми розміщення виробництва пов’язано 
з появою в другій половині ХХ ст. у західній економічній 
теорії нового циклу робіт, що належать в основному до 
сфери досліджень «нової економічної географії».

Перший потік досліджень «нової економічної гео-
графії» пов’язаний з іменами Ф. Перру – теорія «полюсів 
зростання», П. Потьє – теорія «осей розвитку», Т. Хагер-
странда – теорія «дифузії інновацій», Дж. Фрідмана – те-
орія «центр – периферія», Х. Річардсона – тео рія ефекту 
міської агломерації. Ці теорії якоюсь мірою дозволили по-
яснити причини економічного зростання у зв’язку з про-
сторовим розміщенням виробництва, обґрунтували, чому 
одні території розвиваються набагато швидше, ніж інші.

Слід наголосити на видатних досягненнях саме 
французької економічної школи просторового 
розвитку у сфері досліджень «нової економічної 

географії», засновником якої по праву можна вважати  
Ф. Перру. Доробки французької школи зведено в табл. 5.

Звертаючись до наукової спадщини Ф. Перру, не-
можливо не відзначити надзвичайну актуальність його 
ідей. На новому витку економічних процесів світо-
ва спільнота знову як надзвичайно важливу розглядає 
проблематику нерівності, зокрема у міждержавному 
контексті. В експертному звіті «Global Risks 2014, Ninth 
Edition», який було підготовлено до Всесвітнього Еконо-
мічного Форуму в Давосі у 2014 р., визначено, що одним 
із найнебезпечніших ризиків є «зростаюча нерівність 
доходів» [8]. Експерти зазначають що в умовах глобалі-
зації невпинне зростання розриву в доходах між багати-
ми і бідними верствами населення є вкрай небезпечним. 
Чисельність середнього класу у світі скорочується, а це 
веде до зниження загального рівня споживання у світі.

Другий потік досліджень у сфері розміщення про-
дуктивних сил представляє новітні теорії концентрації 

та моделі, які розробляють в рамках практично вже 
такої, що склалася, «нової економічної географії», що 
виділяється широтою просторового охоплення взаємо-
діючих суспільно-економічних систем. Наукові резуль-
тати представлено в табл. 6.

Ознакою напрацювань вітчизняних вчених-еко-
номістів є те, що традиційні теорії розміщення продук-
тивних сил [16] сполучаються з новими теоріями місь-
кого розвитку [17] та просторової асиметрії розміщення 
трудових ресурсів в економіці регіону [18], корелюють 
з концепцією територіальної конкурентоспроможності 
[19], стикуються з новими теоріями міжрегіональної ди-
ференціації [20].

ВИСНОВКИ
У класичних роботах з розміщення виробництва, 

а також у дослідженнях прихильників неокласичної тра-
диції та «нової економічної географії» при дослідженні 
проблем розміщення виробництва були сформовані й 
обґрунтовані кілька видів просторових локальних ефек-
тів, серед них: внутрішній, що отриманий від здешев-
лення одиниці продукту; зовнішній, коли розширення 
виробництва продукції приносить вигоди, частина яких 
дістається іншим виробникам, від масштабів виробни-
цтва та агломераційний. 

Щодо використання теоретичних доробок у прак-
тиці регіонального розвитку слід наголосити, що в про-
грамах, стратегіях та інших нормативних документах 
необхідно враховувати наявність зв’язку між прогре-
сивними і негативними тенденціями та циклічним ха-
рактером розвитку економіки, у тому числі і світової, 
визначати чинники, які прискорюють або гальмують 
проходження кожного еволюційного витка, та дотри-
мувати відповідність продуктивних сил регіону техно-
логічному укладу виробництва. Усе це дає підстави для 
подальшого наукового пошуку.                   

таблиця 4

Складові теорії «центральних місць» за А. Льошем [5]

Складова теорії Зміст складової

Закономірності, що виявлені
Зі зростанням відстані від «центрального місця» та транспортних витрат ціни на товари  
і послуги в периферійних частинах ринкових зон підвищуються, а попит у віддалених части-
нах ринкових зон падає

Нове поняття теорії «Конус попиту» – радіус зони збуту товарів і послуг центральних місць, нижня межа визнача-
ється граничним значенням ринку, висота – відстанню, на якій доцільно збувати товар

Характер просторового 
розта шування предмета 
вивчення

При повному розподілі території на ринкові зони і прямій лінії попиту сумарний обсяг кону-
сів попиту максимальний, якщо їх основи складають шестикутну форму

Висновки

«Економічні ландшафти» – це райони, які утворені в результаті умовного оберту ринкових 
зон різних розмірів

У результаті оберту виділяються 6 секторів «багатих» і 6 секторів «бідних» населеними пунктами

Сумарна відстань між населеними пунктами мінімізується, а асортимент товарів і послуг,  
які можна придбати на місці, розширюється

У межах секторів з великою кількістю населених пунктів їх розміри зростають у міру відда-
лення від головного міста, і малі населені пункти розташовані приблизно на півдорозі між 
двома більшими
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таблиця 5

Узагальнення теоретичних засад «нової економічної географії» представниками французької економічної школи

Науковець теорія просторового 
розвитку економіки Основні наукові результати

1 2 3

Ф. Перру [7]

Теорія «полюсу  
зростання», теорія 
«домінуючої економіки»

Нерівність є основоположним принципом господарського життя. У соці-
ально-економічній системі сучасного капіталістичного суспільства немає 
ніяких внутрішніх спонукань, які штовхали б цю систему до встановлення 
рівності. Нерівність випливає з відмінностей у розмірах виробництва 
і капіталу, з різного ступеня інформованості партнерів та має своїм 
наслідком деформацію економічного простору

Один з видів деформації є поляризація простору навколо провідної  
галузі – «полюси зростання» 

Примус – це специфічне «економічне благо», що дає його власнику 
економічні переваги

Розвиток ідеї дирижизму 

Дирижизм – адаптований до європейського ґрунту кейнсіанський погляд 
на регулювання економіки, який є основою індикативного планування. 
Його важливою складовою є політика розбудови інфраструктури, розви-
нута система регіональних стимулів та щодо розвитку територіальних гро-
мад, зокрема, субсидій на регіональний розвиток, податкові пільги,  
застосування прискореної амортизації

Проголошення важливості ролі держави у справі формування і розвитку 
«полюсів зростання», зокрема з метою пожвавлення регіонального розвитку 

Окрім поняття «полюс зростання», дано визначення понять «простори»  
та «осі розвитку», «полюси, простори та осі інтеграції» 

Ф. Айдало, наукова 
група Le Groupe 
de Recherche 
Européen sur les 
Milieux Innovateurs 
(GREMI)

Теорія «полюсів 
конкурентоздатності» 

Розгляд проблематики полюсів зростання в контексті зовнішніх економіч-
них ефектів

Теорія інноваційних  
середовищ 

Інноваційне підприємство не передує локальним середовищам, воно 
породжується ними. Інноваційна поведінка у винятковому ступені  
залежить від змінних, що визначаються на локальному або регіональному 
рівні. Минуле територій, їх організація, їх можливість генерувати спільні 
проекти, згода, що їх структурує, лежать в основі інновацій. Доступ до 
технологічних знань, наявність ноу-хау, структура ринку праці та багато 
інших складових локальних середовищ зумовлюють зони більшої або 
меншої інновативності

Ж.-К. Перрен 

Питання урбанізації та регіонального розвитку на основі інновацій.  
В умовах постіндустріального суспільства саме інновація забезпечує роз-
ширену віддачу від капіталу і є гарантією збереження лідируючих позицій 
у світовій економіці. Тільки успішність інноваційного процесу забезпечує  
та означає розвиток

А. Липец 

Розвиток теорії «полюсу 
зростання»

Проводив відповідне емпіричне дослідження французьких регіонів, вияв-
ляючи ступінь поляризації

М. Аглієтта, 
Р. Буайе 

Полюси конкурентоспроможності, промислова стратегія та макроеко-
номічна політика

Ж.-Р. Будвіль 

Як «полюси зростання» розглядаються не тільки сукупності підприємств 
флагманських галузей, але і конкретні території, які виконують функцію 
джерела інновацій

Розвиток виробництва в економіці відбувається нерівномірно, оскільки 
завжди є динамічні передові галузі, які виступають локомотивом розвитку 
всієї економіки. Через систему взаємозв’язків типу «витрати – випуск» ефект 
зростання виробництва розповсюджується на весь регіон або державу. 
Завдяки процесу концентрації виробництва передові галузі групуються на 
певній території як у центрі зростання. «Полюс зростання» – це географічна 
агломерація економічної активності або сукупність міст, що мають у своєму 
розпорядженні комплекс виробництв, які швидко розвиваються

П. Потьє Теорія «осей розвитку»

Основна ідея: територія, яка розташована між полюсами зростання та 
забезпечує їх транспортний зв’язок, отримує у цьому випадку додаткові 
імпульси зростання завдяки розвитку інфраструктури. Сукупність полюсів 
зростання утворює просторовий каркас зростання регіону
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1 2 3

М. Гроссетті Теорія локальної 
економічної системи

Локальна економічна система є виробничою системою, до складу якої вхо-
дять одна або декілька структур, що мають щільні зв’язки між собою, при 
цьому діяльність цієї системи концентрована навколо певного ринку

Локалізація відповідає області, всередині якої населення може знайти 
роботу. Існує шість специфічних різновидів економічних локалізованих 
систем: округа, технополіси, субконтрактні системи

L’équipe 
PROXIMITES Теорія близькості

Введення просторової змінної в економіку та інші соціальні науки.  
У від повідній теорії близькість розглядається не тільки як географічний, 
топографічний феномен, а і як міра інтенсивності відносин, контактів між 
суб’єктами

Закінчення табл. 5

таблиця 6

Розвиток теорії просторового розміщення продуктивних сил представниками «нової економічної географії»

Науковець Складові теорії просторового 
розвитку економіки Основні наукові результати

А. Браманті Інноваційний розвиток територі-
альної конкуренто спроможності

Розвиток інноваційного середовища детермінується 
п’ятьма процесами: динамікою виробництва, навчання 
системи, розвитку структур управління та підтримуючого 
простору й специфічного поєднання внутрішніх із зовніш-
німи зв’язками

Р. Ратті, 
Ф. Де Амброджіо [9] Теорія трьох просторів

Теорія розрізняє наявність трьох просторів функціону-
вання товаровиробника. Ними є: виробничий простір, 
ринковий простір і підтримуючий простір. Останній 
опосередковує три типи неринкових відносин, а саме: 
відносини, що пов’язані з організацією факторів вироб-
ництва; стратегічні відносини фірми, стратегічні відносини 
з іншими учасниками середовища

Л. Суарес-Вілла, [10]

Концепція дифузії нововведень

Найважливішу роль у регіональному розвитку відіграє 
виникнення джерел інновацій та швидкість їх дифузії в 
економічному просторі. В обох аспектах дифузії – галузево-
му і територіальному – велика значимість підприємництва

Теорія інноваційних середовищ
Виявлено механізми формування інституціонального сере-
довища, здатного стимулювати фірми до інновацій й випу-
ску конкурентоспроможної продукції

Дж. Харріс [11],  
А. Хірш ман [12],  
Г. Мюрдаль [13],  
А. Попер [14],  
П. Кругман, М. Фуджіта, 
Е. Венаблес [15]

Теорії ендогенного зростання

Мета – теоретичне обґрунтування взаємовпливу агломе-
рації й зростання

Економічне зростання і агломераційний ефект роблять 
підсилюючий вплив один на одного, що приводить до 
прискореного розвитку міських агломерацій і метропо-
літенівських ареалів. Основну роль в такій взаємодії грає 
концентрація інноваційної активності. При цьому дифузія 
інновацій та технологій має ефект просторового перетікання

Процес агломерації економічної активності, на кшталт 
центр-периферія, сприяючи більш інтенсивному економіч-
ному зростанню, одночасно може призводити до наростан-
ня регіональної нерівності

Регіони «центру» зростають швидше за рахунок агломера-
ційного ефекту
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полікевич Н. І. Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії 
країн Східної Європи

Метою статті є теоретичне узагальнення практики використання індексів на електроенергію європейських спотових бірж та вироблення 
пропозицій щодо створення аналогічного спотового індексу української енергетичної біржі. Проаналізовано 16 індексів, які щоденно публікуються 
енергетичними біржами BSP Regional Energy Exchange, Power Exchange Central Europe, Polish Power Exchange та Opcom. Зазначено, що ці індекси 
використовуються учасниками для прогнозування цін на електроенергію та моніторингу ситуації на ринку електроенергії. Досліджено спосіб 
розрахунку спотових індексів енергетичними біржами, заснованих на значенні середніх арифметичних цін ринку «на добу вперед». Обґрунтовано 
недосконалість такого способу обрахунку значень цінового індексу. Визначено ключові характеристики майбутнього цінового індексу для україн-
ського спотового ринку як орієнтира при запровадженні ф’ючерсних контрактів на електроенергію.
Ключові слова: біржа електроенергії, ринковий індекс, спотові ціни, деривативи.
Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 10. 
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Поликевич Н. И. Индексы спотовых рынков как ориентиры  

формирования будущих ценовых тенденций на биржах 
электроэнергии стран Восточной Европы

Целью статьи является теоретическое обобщение практики ис-
пользования индексов на электроэнергию европейских спотовых бирж 
и наработка предложений по созданию аналогичного спотового ин-
декса украинской энергетической биржи. Проанализированы 16 индек-
сов, которые ежедневно публикуются энергетическими биржами BSP 
Regional Energy Exchange, Power Exchange Central Europe, Polish Power 
Exchange и Opcom. Указано, что эти индексы используются участ-
никами для прогнозирования цен на электроэнергию и мониторинга 
ситуации на рынке электроэнергии. Исследован способ расчета спо-
товых индексов энергетическими биржами, основанных на значении 
средних арифметических цен рынка «на сутки вперед». Обосновано 
несовершенство такого способа расчета значений ценового индекса. 
Определены ключевые характеристики будущего ценового индекса 
для украинского спотового рынка в качестве ориентира при введении 
фьючерсных контрактов на электроэнергию.
Ключевые слова: биржа электроэнергии, рыночный индекс, спотовые 
цены, деривативы.
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Polikevych N. I. Spot Markets Indices as Benchmarks of Formation  
of Future Price Trends in the Power Exchanges of Eastern Europe

The article is concerned with a theoretical generalization of the use of indices 
for electric power at the European spot exchanges and elaborating proposals 
on establishment of a similar spot index for the Ukrainian power exchange. 
16 indices that are published daily by the power exchanges BSP Regional En-
ergy Exchange, Power Exchange Central Europe, Polish Power Exchange and 
Opcom have been analyzed. It has been indicated that these indices are used 
for electricity price forecasting and monitoring the situation in the power 
market. The article examines the way spot indices are calculated by power 
exchanges, based on the value of the arithmetic average of market prices 
«day ahead». Imperfection of such way of calculation for price index values 
has been substantiated. The key characteristics of the future price index for 
Ukrainian spot market as benchmarks within the introduction of futures con-
tracts for electricity have been identified.
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Сучасні ринки електроенергії розвиваються шля-
хом усунення монополістичних рис і запрова-
дження правил щодо їх дерегулювання. У країнах 

Східної Європи реструктуризація ринку електроенергії 
розпочалася з лібералізації та створення енергетичних 
бірж зі спотовим ринком «на добу вперед». 

Особливо варто зазначити той факт, що в цих краї-
нах спостерігається зростання частки відновлюваних 
джерел енергії у структурі виробленої електроенергії.  
Своєю чергою, це призводить до зростання надлишку 
або ж дефіциту енергії, залежно від кліматичних та гео-
графічних умов конкретних країн. Тому саме інтеграція 
ринків електроенергії країн – членів ЄС в один великий 
ринок покликана вирівняти ці цінові коливання, сти-
мулювати конкуренцію, збалансувати споживання та 

виробництво електроенергії, активізувати обмін потуж-
ностями на міждержавних лініях електропередач.

Успішність функціонування об’єднаного європей-
ського ринку електроенергії залежить від узгодженої 
енергетичної політики країн – членів ЄС щодо законо-
давства та розбудови необхідної інфраструктури, зокре-
ма енергетичних бірж, задіяних у торгівлі електричною 
енергією на міждержавних кордонах. 

Як відомо, біржові ринки електроенергії виникли 
відносно недавно, лише у 90-х роках ХХ ст. Деякі з них 
досі мають досить низьку ліквідність та присутні на 
ринку лише номінально, їхній вплив на ціноутворення 
є незначним. Однак у 2005–2015 рр. у країнах Східної 
Європи сформувалися та успішно функціонують біржі, 
що не лише пропонують участь у ліквідному спотовому 
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ринку, але й надають можливість хеджувати свої ризики 
за допомогою торгівлі фінансовими контрактами (дери-
вативами на електроенергію та газ).

Оскільки ринок енергетичних деривативів також 
є достатньо новим, він будувався за моделлю торгівлі 
похідними інструментами фінансового ринку, контр-
актами, основою яких є валюта, цінні папери, фондові 
індекси тощо. Однак енергетичні ринки суттєво відріз-
няються від фінансових за: рівнем ліквідності (низька 
на енергетичному, висока на фінансовому); впливом на 
товар умов зберігання та доставки (енергетичний ри-
нок – високий, фінансовий ринок – низький); впливом 
погодних явищ (енергетичний – надзвичайно високий, 
фінансовий – низький); ступенем зрілості ринку (фі-
нансовий є достатньо зрілим із усталеними правилами,  
а енергетичний перебуває у стадії становлення).

Базова ціна на електроенергію з негайною постав-
кою, яку на ринках прийнято називати спотовою 
(spot), залежить від сезону (зима, літо), періоду 

доби (пікове та базове навантаження), місцевих фак-
торів попиту та пропозиції, активності учасників рин-
ку та погодних умов. Європейські дослідники, зокрема  
Е. Хаугом (E. Haugom) зазначає, що на ринку електро-
енергії «існують значні цінові коливання (пікові та 
спадні), що повертають тренд у іншомунапрямку» [1].  
Своєю чергою, Е. Ліндстрем, Ф. Регланд (E. Lindström,  
F. Regland) підкреслюють, що «деякі енергетичні рин-
ки характеризуються волатильністю кластеризації, що 
може бути викликана тимчасовим порушенням рівно-
ваги на ринку, перевантаженнями транснаціональних 
мереж або ж невпевненістю учасників ринку» [2]. 

Ю. Ле Пен та В. Севі (Y. Le Pen, B. Sévi) довели, 
що залежність волатильності між ринками зростає під 
час екстремальних ситуацій [3]. Однак названий вище 
дослідник Е. Хаугом зазначає, що на спотових ринках 
електроенергії виникають повторювальні зміни в цінах 
(екстремальні події). Ці зміни можуть призводити як до 
підвищення, так і до пониження цінового рівня [1].

Залежність спотових цін на електроенергію від дії 
багатьох специфічних факторів зумовлює складність їх 
моделювання та прогнозування. Так, європейські до-
слідники П. Фалбо, M. Фатторе та С. Стефані (P. Falbo, 
M. Fattore, S. Stefani) [4] зазначають, що необхідно про-
являти особливу обережність при будь-якій спробі 
ввести на ринок конкретні інструменти, що додатково 
впливатимуть на ринок та поведінку його учасників. Зо-
крема, особливу увагу слід приділити впливу ринково-
го індексу спотового ринку на формування майбутніх 
(ф’ючерсних) цін на електроенергію. 

Вітчизняний ринок електроенергії перебуває у 
процесі становлення. Ситуація загострюється тим, що 
лише у 2015 р. Уряд України запропонував проект Закону 
«Про ринок електроенергії». Але і в цьому документі від-
сутні статті, що визнають роль та місце біржі в процесі 
лібералізації цього ринку. Виходячи з вищезазначеного, 
дослідження сучасних європейських практик функціону-
вання ринку електроенергії за участю бірж є актуальним. 
Дана сфера вітчизняними науковцями лише починає до-
сліджуватися, і наукові розвідки є на часі.

Метою статті є теоретичне узагальнення практи-
ки використання індексів на електроенергію європей-
ських спотових бірж та вироблення на цій основі пропо-
зицій щодо створення аналогічного спотового індексу 
для української енергетичної біржі. Саме такий розгляд 
ключових аспектів формування спотового індексу (ін-
дексу реального ринку постачання електроенергії «на 
добу вперед») у подальшому може стати орієнтиром при 
запровадженні ф’ючерсних контрактів на цей важливий 
енергетичний актив.

Наше дослідження діяльності енергетичних бірж 
показало, що переважна більшість енергетич-
них бірж обраховують та публікують на своїх 

офіційних сайтах дані спотових індексів, що викорис-
товуються учасниками для прогнозування майбутніх 
(ф’ючерсних) цін на електроенергію. Для України акту-
альним є досвід країн-сусідів: Словенії, Чехії, Польщі та 
Румунії, де ще недавно таких ринків не існувало (табл. 1). 
Усі спотові індекси ринку електроенергії розраховують-
ся «на добу вперед» для базового (24 години) та піково-
го (12 годин) типу поставок.

Як видно з табл. 1, розрахунок спотових індексів 
на біржах ґрунтується на визначенні середнього ариф-
метичного цін спотового ринку «на добу вперед». Попу-
лярність цього методу зумовлена простотою обрахунку.

Нами поділяється точка зору європейських до-
слідників П. Фалбо, M. Фатторе та С. Стефані, які зазна-
чають статистичну слабкість такого розрахунку індексу 
через аксіоматичну теорію індексів [4]. Згідно з цією 
теорією індекси цін класифікуються на прості або ком-
біновані, засновані на їх функціональній формі. Енерге-
тичні біржі використовують прості індекси цін, що ґрун-
туються лише на цінових даних. 

На нашу думку, енергетичні індекси повинні мати 
комбіновану основу розрахунку, тобто враховувати ціни 
та їхні варіації до будь-якої функції обсягу. Використан-
ня простих індексів можливо лише за тієї умови, коли 
дані щодо обсягу не доступні або коли товар може ви-
ступати як замінник. Оскільки енергетичні біржі щодня 
публікують торговельні обсяги, а специфічні особливо-
сті електроенергії як товару не дозволяють вважати його 
взаємозамінним, вважаємо, що середній арифметичний 
індекс належним чином не вимірює динаміку цін. 

Для прикладу покажемо зв’язок між цінами та об-
сягами торгівлі «на добу вперед» румунської енергетич-
ної біржі OPCOM (рис. 1).

Для обрахунку індексів ROPEX_DAM_Base (з 1 до  
24 години) та ROPEX_DAM_Peak (з 9 до 20 години) біржа 
використовує лише середнє арифметичне щоденних бір-
жових цін. Як видно із рис. 1, розрахунок, що ґрунтується 
на визначенні середніх значень, не може надати необхід-
ної інформації щодо стану ринку, адже зміни ціни про-
тягом дня не відповідають значенню індексів ROPEX_
DAM_Base – 38,15 євро за МВт/год і ROPEX_DAM_Peak –  
48,05 євро за МВт/год. Проаналізувавши значення індек-
сів та погодинних цін, можна дійти висновку, що пого-
динні цінові коливання фактично згладжуються значен-
ням індексу. Таким чином, абсолютно різні значення цін 
за добу можуть сформувати схоже значення індексів для 
базового та пікового навантаження.
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таблиця 1

Визначення спотових індексів на електроенергію енергетичних бірж Словенії, чехії, польщі та Румунії

Назва біржі Індекс Метод розрахунку індексу

BSP Regional Energy 
Exchange (BSP South Pool) 
(Словенія)

SIPXhourly Індекс ринку «на добу вперед», дорівнює граничній ціні, розрахованій 
на погодинному аукціоні

SIPXbase
Індекс ринку «на добу вперед», дорівнює середньодобовій ціні за опе ра- 
 ції, здійснені протягом години і на ринку «на добу вперед». SIPXbase 
розраховується як середнє щоденне значення SIPXhourlyі для і-транзакцій

SIPXeuro-peak
Індекс ринку «на добу вперед», дорівнює середньоденній ціні за угодами,  
протягом години і на ринку «на добу вперед». SIPXeuro-peak розрахову-
ється як середнє щоденне значення SIPXhourlyі для і-транзакцій

Power Exchange Central 
Europe (PXE) (Чехія) Czech Spot Index Середнє арифметичне для даної години за результатами погодинного 

аукціону згідно з типом доставки

Polish Power Exchange 
(POLPX) (Польща)

IRDN Середньозважена ціна всіх угод на торговій сесії

sIRDN Середньозважена ціна всіх угод для годин з 8 до 22 торгової сесії

IRDN24 Середня ціна всіх угод на торговій сесії

IRDN8.22 Середня ціна всіх для годин з 8 до 22 торговельної сесії 

offIRDN Середня ціна всіх угод для годин від 1 до 7, із 23 до 24 години

IRDN23.7 Середньозважена ціна угод для годин від 1 до 7, із 23 до 24 години

TGe24 Середнє арифметичне цін ринку «на добу вперед», встановлених для дано-
го дня постачання протягом 1-ї фіксації (10 : 31)

TGeBase Середнє арифметичне цін ринку «на добу вперед» для обраного дня  
поставки

POLPX spot base 

Середнє арифметичне цін погодинних контрактів для періоду із 0 : 00–24 : 00 
на даний день поставки. Ціна погодинних контрактів визначається як 
серед ньозважена величина з угод, укладених на аукціоні 1 та 2, а також 
безперервної торгівлі в період з 7 : 00 до 12 : 00 у Д–1 (Д = день поставки) рин-
ку «на добу вперед». Індекс розраховується о 12 : 15 у день проведення торгів

POLPX spot peak

Середнє арифметичне цін погодинних контрактів для періоду із 08:00–20:00 
на даний день поставки. Ціна погодинних контрактів визначається як 
середньозважена величина з угод, укладених на аукціоні 1 та 2, а також 
безперервної торгівлі в період з 7 : 00 до 12 : 00 у Д–1 (Д = день поставки) рин-
ку «на добу вперед». Індекс розраховується о 12 : 15 у день проведення торгів

OPCOM (Румунія)
ROPEX_DAM_Base Середнє арифметичне щоденної клірингової ціни ринку «на добу вперед», 

відповідних 24-годинних інтервалів

ROPEX_DAM_Peak Визначається на кожен день року як середнє арифметичне цін, що відпові-
дають 12-годинним інтервалам для пікових годин

Джерело: сформовано автором за даними енергетичних бірж.

Індекс Czech Spot Index був створений чеською 
енергетичною біржею – Power Exchange Central Europe 
(PXE). Мета створення цього індексу полягає в тому, 
щоб надавати інформацію про ситуацію на чеському 
ринку електроенергії. Вперше спотовий індекс PXE був 
розрахований 1 жовтня 2007 р., саме тоді закінчився 
період формування біржі та розпочалася торгівля стан-
дартними біржовими продуктами. Розрахунок індексу 
базується на міжнародних стандартах MSCI, розробле-
них інвестиційною компанією Морган Стенлі (Morgan 
Stanley Capital International) [6]. 

Індекс PXE оновлюється після закриття торгового 
дня, і його значення публікується на веб-сайті PXE. Ін-
декс є зваженим і виражається в пунктах. База індексу 
визначена таким чином, щоб відображати споживання 
електроенергії в Чеській Республіці та збутову діяль-
ність за участю окремих продуктів на чеському ринку 
електроенергії на платформі біржі PXE. База розрахунку 

включає продукти базового та пікового навантаження,  
а також продукти з часовим інтервалом від наступного 
дня поставки до контрактів з поставкою через 2 роки [6].

Індекси цін на електроенергію польської енерге-
тичної біржі POLPX ринку «на добу вперед» визначені 
за допомогою алгоритмів, що застосовуються на основ-
них європейських біржах електроенергії та можуть бути 
використані для прямого порівняння руху цін на поль-
ському і європейському ринках [7]. 

Учасники біржового ринку Polpx мають можли-
вість звернутися безпосередньо до ринків сусідніх кра-
їн, які приймають рішення з обміну електроенергією, як 
за допомогою ринкового механізму об’єднання ринку 
через кабель SwePol Link зі Швецією, так і стандартними 
експортно/імпортними операціями на основі транскор-
донних аукціонів пропускної здатності, що організову-
ються операторами мереж для синхронного з’єднання 
Польщі з Німеччиною, Чехією і Словаччиною [7]. 
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Обсяг Ціна ринку «на добу вперед»

 Рис. 1. Коливання ціни на електроенергію румунського біржового ринку «на добу вперед» станом на 10.01.2016 р.
Джерело: побудовано автором за даними [5].

Індекси POLPX можуть безпосередньо порівню-
ватися з показниками відомих енергетичних бірж EPEX 
SPOT і NordPoolSpot. Ці біржі є важливими з точки зору 
охоплення різних регіонів Європи, а їх ліквідність є най-
більшою серед наявних енергетичних бірж. Біржові ін-
декси вказуються в євро за МВт/год і розраховуються 
з використанням середнього обмінного курсу євро до 
польського злотого. Індекси ринку «на добу вперед» 
публікуються напередодні дня доставки о 12:15 і вклю-
чають угоди, укладені до цього часу. Періодичні індекси 
(тижні, місяці, квартали та роки) розраховуються і пу-
блікуються на додаток до щоденних індексів [7].

Польська енергетична біржа позиціонує індекс 
TGeBase як повне джерело інформації ринку електрое-
нергії «на добу вперед», що включає всі типи інструментів 
та котирувальних систем ринку «на добу вперед» (рис. 2). 

Індекс TGeBase є середнім арифметичним значен-
ням 23–25-погодинної ціни, що розраховуються як се-

редньозважені значення за обсягом торгівлі. Публікація 
індексу проводиться щоденно після закінчення торгів 
ринку «на добу вперед» наступного дня поставки елек-
троенергії [9].

Як видно з рис. 2, значення індексу не завжди 
точно може передбачити значення майбутньої ціни на 
спотовому ринку. Таким чином, виявляється недоскона-
лість індексу та ставиться під сумнів його можливості 
передбачення майбутньої спотової ціни ринку «на добу 
вперед», що унеможливлює його використання як бази 
для хеджування ризиків за допомогою ф’ючерсних та 
опціонних контрактів.

Словенська енергетична біржа BSP публікує значен-
ня своїх індексів для формування у учасників ринку за-
гального уявлення про ринкові тенденції. Для цього біржа 
розраховує щоденне значення індексу SIPX (рис. 3). 

Із рис. 3 видно, що графік ціни відрізняється від 
базового та пікового значення індексів ринку «на добу 
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Рис. 2. Ціна електроенергії польського ринку «на добу вперед» на 22.01.2016 р.
Джерело: побудовано автором за даними [8, 9].
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вперед», це знову ж таки підтверджує наше припущення 
щодо фактичного згладжування індексом змін цін про-
тягом доби. Протягом часового інтервалу в певні пікові 
години доби (8–9, 16–17, 17–18, 18–19, 19–20) спостері-
гався вихід ціни із значення індексу SIPX Euro-Peak, що 
не було враховано середньозваженим індексом. 

За своєю суттю спотовий ринковий індекс є синте-
тичним показником на ринку електроенергії, він 
повинен точно відображати поведінку погодинних 

цін. Цей індекс відіграє вирішальну роль у запобіганні 
спекуляцій з боку виробників, або тих, хто займає панів-
не становище на ринку. Проте існують певні ризики че-
рез можливість цінових маніпуляцій маркет-мейкерами 
або через змову учасників ринку. Органи влади, здій-
снюючи моніторинг ринку, також враховують значення 
спотових біржових індексів, тому індекс має бути стій-
ким до маніпуляцій, що неможливо при використанні 
середнього арифметичного значення погодинних цін як 
бази для розрахунку біржових індексів. 

Для українського ринку електроенергії, де лише 
закладаються засади становлення та функціонування 
спотового ринку «на добу вперед» і розглядається мож-
ливість подальшого розширення біржової торгівлі через 
впровадження деривативів на електроенергію, необхід-
но врахувати статистичний та економічний аспекти у 
формуванні спотового індексу ринку «на добу вперед». 

При впровадженні у діяльність енергетичної біржі 
з торгівлі електроенергією нами пропонується, перш за 
все, використати комбінований спосіб для розрахунку 
індексу вітчизняного спотового ринку. Адже різке під-
вищення цін на електроенергію протягом дня знайде 
своє відображення у спотовому індексу, що в підсумку 
може вплинути на ціни продовольчої та промислової 
групи товарів. 

Таким чином, надто чутливий індекс до пікових 
стрибків та коливань цін здатний негативно вплинути 
на цінові показники. Оскільки на ринку електроенергії 
присутня позитивна кореляція між поточними обсяга-
ми та цінами, то існує можливість переоцінки їх впливу 
на підсумкове значення індексу. Індекс спотового ринку 
на українській біржі, що планує здійснювати торгівлю 
електроенергією, повинен враховувати обсяги торгів, 
змінні середньорічні обсяги та щоденні ціни, щоб вбе-
регтися від надмірної чутливості до коливань ринку. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, варто зазначити, що формування 

біржового ринку електроенергії є складним процесом, що 
потребує залучення фахівців, обізнаних із цим видом ді-
яльності. На жаль, у системі вищої економічної освіти та-
ких знань та навичок не дають. Виходом може бути отри-
мання спеціальних знань на сертифікованих спецкурсах 
і стажування на біржах країн Східної Європи. Однак, як 
видно із статті, і на цих ефективно функціонуючих біржах 
є нерозв’язані проблеми, зокрема із розрахунком індек-
сів базових спотових ринків для кожної із країн. Пропо-
нується при формуванні вітчизняного біржового ринку 
одразу врахувати той факт, що за його допомогою необ-
хідно нівелювати вплив негативних факторів, пов’язаних 
із ціновими маніпуляціями. Найкраще обрати комбінова-
ний спосіб для визначення індексу при розбудові ринку 
деривативів. Метод обрахунку ринкового індексу є важ-
ливим з точки зору визначення базової ціни для багатьох 
похідних інструментів, зокрема електроенергії.                
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УДК 330.341.1:005.336.4
перерва п. Г., Глізнуца М. Ю. Дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій

Використання інтелектуального капіталу (ІК) розглядається в розвинених країнах як стратегічний інструмент управління досягненням успіху 
організацій в інноваційній діяльності. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду оцінки інтелектуального потенціалу організацій і ви-
значення напрямків її вдосконалення та використання на вітчизняних підприємствах для підвищення ефективності їх інноваційної діяльності. 
Започатковано підхід до структури капіталу, в якому виділяються три частини: людський капітал, структурний капітал, капітал взаємодій. За-
пропонована загальна модель дослідження ІК фірми або регіону дозволяє оцінювати не тільки потенціал, а декілька важливих ліній зв’язку, а саме: 
виробничо-технологічну, ринково-клієнтську, бізнес-середовища і соціуму, комерційних операцій (технологій), створення вартості та загальну 
стратегію розвитку. У запропонованому варіанті дослідження ІК-потенціалу аналітика поєднується з управлінням стратегією і тактикою 
розвитку на базі використання ресурсів інтелектуального капіталу. Також рекомендується схема управління розвитком через систему заходів 
впливу. Кінцевим результатом аналітико-проектної роботи виступає пакет розробок, який оформляється як документ підтримки стратегії 
розвитку. Оцінку рівня розвитку інтелектуального капіталу в розрізі окремих підприємств та в цілісному регіональному комплексі рекомендуємо 
включити в Регіональну інноваційну систему (РІС) як її функціональне завдання.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність, оцінка інтелектуального потенціалу, стратегія 
розвитку.
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Перерва П. Г., Глизнуца М. Ю. Исследование зарубежного опыта 

оценки интеллектуального потенциала организаций
Использование интеллектуального капитала (ИК) рассматривается 
в развитых странах как стратегический инструмент управления до-
стижением успеха организаций в инновационной деятельности. Целью 
статьи является исследование зарубежного опыта оценки интеллек-
туального потенциала организаций и определение направлений его 
совершенствования и использования на отечественных предприятиях 
для повышения эффективности их инновационной деятельности. Раз-
работан подход к структуре капитала, в котором выделяются три 
части: человеческий капитал, структурный капитал, капитал взаи-
модействий. Предложенная общая модель исследования ИК фирмы 
или региона позволяет оценивать не только потенциал, но и несколь-
ко важных линий связи, а именно: производственно-технологическую, 
рыночно-клиентскую, бизнес-среду и социум, коммерческие операции 
(технологии), создание стоимости и общую стратегию развития. 
В предложенном варианте исследования ИК-потенциала аналитика 
совмещается с управлением стратегией и тактикой развития на 
базе использования ресурсов интеллектуального капитала. Также 
рекомендуется схема управления развитием через систему мероприя-
тий влияния. Конечным результатом аналитико-проектной работы 
выступает пакет разработок, который оформляется как документ 
поддержки стратегии развития. Оценку уровня развития интеллек-
туального капитала в разрезе отдельных предприятий и в целом ре-
гиональном комплексе рекомендуем включить в Региональную инно-
вационную систему (РІС) как ее функциональное задание.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный 
капитал, инновационная деятельность, оценка интеллектуального 
потенциала, стратегия развития.
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Pererva P. G., Gliznutsa M. Yu. Studying the Foreign Experience  

of Evaluating Intellectual Potential of Organizations
The use of intellectual capital (IC) is considered in developed countries as a 
strategic management tool for achievement of the organizations' success in 
innovative activities. The article is aimed at studying the foreign experience 
of evaluating intellectual potential of organizations and identifying directions 
for its advancement and use at the domestic enterprises to improve their in-
novative activity. An approach to capital structure has been developed, in 
which the following three parts are allocated: human capital, structural capi-
tal, capital of interactions. The proposed general model for research of IC in 
terms of firm or region allows to evaluate not only the potential, but also 
several important lines of communication, namely: industrial-technological, 
market-customer, business environment and society, commercial operations 
(technology), value creation and the overall development strategy. In the pro-
posed version of studying the IC potential, analytics are combined with man-
agement of both strategy and development tactics, based on use of resources 
of intellectual capital. The scheme of development management through the 
system of the activities of influence is recommended as well. The end result 
of the analytical project work provides the development package, which is 
issued as a supporting document of development strategy. Evaluation of the 
development level of intellectual capital in the context of individual enter-
prises and of regional complex in general has been recommended to include 
in the Regional innovation system (RIS) as one of its functional tasks.
Keywords: intellectual potential, intellectual capital, innovation activity, eval-
uation of intellectual potential, development strategy.
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Використання інтелектуального капіталу (ІК) роз-

глядається в розвинених країнах як стратегічний 
інструмент управління досягненням успіху фірм в 

інноваційній діяльності [1]. При цьому важливо, щоб го-
ловна концепція і процедури оцінки ІК були пов’язані з 
цілями організації, бізнес-процесами і безнес-успіхами 
(результатами).

Дослідженню інтелектуального потенціалу орга-
нізацій приділяється велика увага фахівців-практиків і 
присвячені дослідження багатьох вчених-економістів: 
Безгодова А. В., Гнущак Л. М., Гафіяк А. М., Головко Г. В., 
Грабченко А. І., Друкера П., Кастельса М., Козирева А. Н., 
Косенко А. В., Косенко О. П., Личової І. М., Румізем М. К., 
Смірнова В. В., Хіменко О. та інших. Глибоке і всебічне 
вивчення представлених в економічній літературі роз-
робок свідчить про те, що ряд питань дотепер дослідже-
ний недостатньо повно і вимагає подальшого розвитку, 
а в деяких випадках і уточнення.

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду 
оцінки інтелектуального потенціалу організацій і визна-
чення напрямків її вдосконалення та використання на 
вітчизняних підприємствах для підвищення ефектив-
ності їх інноваційної діяльності.

За результатами узагальнення наявних науково-
практичних матеріалів [2, 3, 4, 5] було визначено, що 
найбільш поширеною методикою оцінки інтелектуаль-
ного потенціалу організацій в країнах Європи є Євро-
пейська методика [2], яка виділяє такі складові:
 загальнометодичний підхід;
 структурна модель;
 процедурна модель;
 інструкція для тренерів;

 контрольний список (робоча програма, анкети);
 додаткові модулі.

У виконанні проекту беруть участь: керівники 
фірм, відповідальні за проект, інструктори, менеджери 
фірм, консультанти.

Методика проекту «ІКп – УВ», де ІК – потенці-
ал, УВ – управління використанням, ставить декілька 
завдань: визначення рівня ІК і оцінка його структури; 
уточнення процедур оцінки; організацію процесу на-
вчання персоналу фірми впродовж дослідження (про-
ведення робіт з оцінки). 

Започатковано такий підхід до структури капіталу, 
в якому виділяються три частини:
 людський капітал − працівники, які привно-

сить у вартість діяльності організації (за сумою 
індивідуальних капіталів);

 структурний капітал − відносини між людь-
ми всередині фірми, а також результати взаємо-
дії працівників, які залишають фірму;

 капітал взаємодій − відносини фірми із зовніш-
німи зацікавленими структурами та агентами.

Бізнес-процес визначають як ланцюжки діяльно сті 
в рамках організації чи фірми. Бізнес-успіх є операційний 
результат, який досягається за рахунок викори стання ре-
сурсів у бізнес-процесах. З наявної інформації досліджень, 
проведених в Європі, отримано дещо неод нозначні оцін-
ки щодо ролі окремих складових нематеріальних активів, 
які були узагальненні авторами в табл. 1 [6].

За результатами цих досліджень був зроблений 
висновок, що на даний момент проставити чітко визна-
чений ранг складових нематеріальних активів не є мож-
ливим: одні дослідники віддають перевагу людському 

таблиця 1

Оцінка рангу складових інтелектуального капіталу [6]

Країна Кількість 
обслідуваних фірм Ранг Складові інтелектуального капіталу

Німеччина 54

1  
2 
3 
4

Людський капітал  
Інноваційні результати 
Навчання 
Зовнішні контакти

Болгарія 119
1 
2 
3

Людський капітал 
Капітал взаємодій 
Структурний капітал

США (Баум, 2000 р.) 408

1 
2 
3 
4 
5

Відносини з клієнтами  
Залучення талановитих працівників 
Якість інновацій 
Бренд інвестора 
Технології

США (Kalafut, 2002 р.) 169

1 
2 
3 
4 
5

Клієнти 
Якість 
Операції 
Персонал 
Інновації

Іспанія (Гальєю і Родрігас, 2005 р.) 94

1 
2 
3 
4 
5

Клієнти 
Персонал (досвід) 
Інформаційні технології 
Бренд 
Процеси і системи
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капіталу самої фірми, інші – відношенням з клієнтами, 
бренду.

В окремому німецькому проекті (14 фірм) ранги 
складових нематеріальних активів розподілені більш 
детально і послідовно (рис. 1) [7].

Що стосується частоти прийняття до уваги струк-
турних складових ІК, результати показують, що фактор 
«Передача знань» був згаданий всіма малими і серед-
німи підприємствами, а потім «Професійна компетент-
ність» і «Клієнтські відносини», які обидва були відміче-
ні респондентами близько 95 % малих і середніх підпри-
ємств з 25 основних об'єктів. Результати показують, що 
передусім людський фактор інтелектуального капіталу 
відіграє провідну роль для підприємств. На відміну від 
цих трьох факторів «реляційний капітал» був згаданий 
менш ніж на 60 % малих і середніх підприємств (МСП).

Зарубіжний досвід вказує на увагу фахівців до 
процедурно-процесної технології управління інтелекту-
альним потенціалом фірми.

Аналіз структури нематеріальних активів дає ко-
рисну інформацію при розробці процедурної моделі 
управління ІК-потенціалом. І якщо в процедурній мо-
делі перелік операцій однотипний (рис. 2), то характер 
уваги до окремих операцій має відмінності залежно від 
пріоритету до окремих елементів ІК.

Технологія управління ІК-потенціалом здійсню-
ють системні менеджери інноваційного розвитку. В ін-
струкцію для менеджерів включено: підготовку експерт-

них листів, планування дослідницького проекту, біз - 
 нес-моделювання, розробку циклу навчання, вимоги до 
якості дослідження та його результатів, аналіз структури 
ІК, уточнення стратегії. Пропонується здійснювати під-
готовку самих менеджерів до проведення опитування й 
обговорень, що і виконує тренер (модератор). Тренер та-
кож приймає рішення щодо використання після скринінг-
моделі аналізу додаткових модулів аналітичної роботи 
(поглиблене вивчення найбільш важливих питань).

У додаткові модулі входять: рівень зрілості ком-
панії, бачення майбутнього, розширена бізнес-модель, 
уточнення ситуації в зовнішньому середовищі, управ-
ління можливостями і ресурсами. Однак фахівці ре-
комендують знайти «золоту середину» знаннєвого та 
інформаційного навантаження, щоб не перенавантажи-
ти команду. Додаткові модулі потребують додаткового 
часу, зусиль і витрат, що і узгоджується із замовником. 
Критерій вибору: баланс між складністю завдань та 
масштабом витрат і цінністю результатів (повнота, до-
стовірність).

Для проведення оцінок інтелектуального потенці-
алу фірми чи інтегрованої економічної системи 
важливо з’ясувати передумови, а саме: ступінь 

готовності до проведення оцінок; потенціал настрою 
(змінити своє бачення і свій стан); потреби у витратах 
(часу, коштів); загальну оцінку фірми та її ринків; метод 
управлення, прийнятий фірмою.
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Рис. 1. Ранги складових нематеріальних активів німецьких фірм [7]
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До першого тренінгу потрібно визначити всіх 
учасників проекту персонально − їх роль, завдання, від-
повідальність (проектна команда). У завдання тренера 
має входити також: робота з документами фірми, зу-
стріч з керівництвом і персоналом, анкетування, спи-
сок головних питань, визначення «обмежень» системи, 
бар’єрів, ресурсів.

Щодо окремих напрямків роботи, то необхідно 
виділити: персонал, матеріальну базу, обсяг створення 
вартості фірмою, вартість самої фірми, сегменти ринку, 
звідки ресурси і кому буде запропоновано товар, цінові 
реєстри.

Загальна модель дослідження ІК, яка розроблена 
авторами, наведена на рис. 3.

Із запропонованої загальної моделі дослідження ІК 
фірми або регіону слідує, що оцінюється не тільки потен-
ціал, а декілька важливих ліній зв’язку, а саме: виробничо-
технологічна, ринково-клієнтська, бізнес-середовища і 
соціуму, комерційних операцій (технологій), створення 
вартості та загальна стратегія розвитку. У запропонова-
ному варіанті дослідження ІК-потенціалу аналітика поєд-
нується з управлінням стратегією і тактикою розвитку на 
базі використання ресурсів інтелектуального капіталу.

Додаткові модулі використовуються як інструмент 
поглиблення знань у важливих питаннях: створення до-
даної вартості (ресурсна і процесна складові), бачення 
майбутнього (сценарії, ризики, поведінка конкурентів), 
прогнозування попиту, вибору інновацій.

Рис. 2. процедурна модель етапів оцінки і управління ІК-потенціалом
Джерело: розробка авторів.
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Рис. 3. Загальна модель дослідження ІК
Джерело: розробка авторів.
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Оцінка в ході проекту («ІКп − УВ») систематично 
контролює критичні фактори успіху, підтримує якісний 
стан своїх стратегічних компетенцій, тренує, розвиває 
і активує ІК у його людському секторі (систему знань, 
умінь, здібностей). 

Розвиток ІК відслідковується за такими характе-
ристиками:
 тип капіталу, який є найбільш вагомим;
 унікальність бізнес-моделі;
 логіка відносин всередині фірми і на рівні зо-

внішніх взаємодій;
 стійкість ситуації;
 стабільність процесу розвитку;
 можливість і спроможність бізнес-моделі реа-

гувати на непередбачені виклики;
 заперечення і протилежні думки в команді та 

серед експертів;
 зовнішні потреби, цінності, вимоги (партнери, 

клієнти, конкуренти);
 наявність в команді загальної концепції бачен-

ня майбутнього.
Визначаються сильні та слабкі сторони організа-

ції (фірми), ранг факторів впливу, пріоритетні заходи 
впливу. Оцінки робляться по всіх елементах структури 
інтелектуального капіталу. Розглядаються кількісний, 
якісний і системно-управлінський аспекти викорис-
тання ІК-потенціалу. З детального аналізу уточнюються 
інтегральні характеристики капіталу: людського, струк-
турного, зовнішніх відносин (клієнтського).

У результаті аналізу можливі оцінки, які виклика-
ють протиріччя і непорозуміння. З цього приводу додат-
ково проводяться роботи з новою інформацією, з роз-
ширенням аргументів оцінки, з підбором експертів.

Загальна структура основних блоків оцінки ІК-
потенціалу і прийняття рішень щодо формування у фір-
мі на його основі стратегії розвитку бізнесу, яка розроб-
лена авторами, представлена циклом на рис. 4.

У структуру документу оцінки ІК-потенціалу ре-
комендується включати: бізнес-модель (опис); 
зовнішнє ділове середовище (аналіз); стратегічні 

цілі (прогноз); оцінку підтримки ІК (ситуація з ресур-
сами); перелік показників з інтерпретацією їх значення 
(індикатори); заплановані зміни (сфера втручання), очі-
кувані результати управління ІК-потенціалом.

Розроблений документ проходить процедуру об-
говорення в колективі в аспекті таких питань:

1. У чому сутність і завдання бізнесу?
2. Рівень кадрів та інтелекту колективу.
3. Плюси та мінуси системи управління.
4. Які проектні групи зі своїх працівників можна 

створити і для чого потрібен досвід інших?
5. Які ресурси можемо вкласти в розвиток ІК і в 

які напрямки? 
6. Шанси на ринку.
7. Якість в цілому розробленого документа.
8. Проблеми та бар’єри, які реально загрожують чи 

заважають.
9. Що досліджено неповно чи неякісно і з яких 

причин.
Що стосується заходів впливу, то авторами реко-

мендується їх сформувати за такою схемою (рис. 5).
Кінцевим результатом аналітико-проектної ро-

боти виступає пакет розробок, який оформлюється як 
документ підтримки стратегії розвитку. Цей документ 
може мати дві версії: для внутрішнього користування 
(інструмент удосконалення управління) і для зовнішніх 
завдань (інструмент комунікації), для банка, інвестора, 
партнера. Для зовнішнього використання в документі 
мають бути: ціль дослідження, резюме, межі системи.

Для більш поглибленої оцінки застосовують такі 
оцінювані характеристики і індикатори: кількість пра-
цівників; вікова структура; рівень професійної компе-
тенції; соціальна компетенція; участь в інноваційній 
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Джерело: розробка авторів.

діяльності; управлінський персонал; управлінські на-
вички; тип системи управління; мотивація (система 
стимулів); навчання і підвищення кваліфікації; частота 
конфліктних ситуацій; кількість і характер інноваційних 
проектів (заходів); наявність планів, програм, проектів; 
витрати на інновації, навчання, стимули, інформати-
зацію, дослідно-конструкторські розробки; кількість і 
якість пропозицій, інновацій (за рік); досягнуті резуль-
тати (зростання доходу, прибуток, претензії клієнтів, 
позиція на ринку, цінова політика).

Внутрішня інформація є доступною для власної 
економічної та управлінської системи, а зовнішня 
потребує спеціальної роботи. Найбільш важливий 

аспект зовнішньої оцінки – конкурентна розвідка. Щодо 
цього питання фахівці запевняють, що ключової ідео-
логії не повинно бути, практики діяльності та стратегії 
компанії повинні змінюватися під впливом зовнішнього 
середовища [8, 9]. Для цього застосовується конкурент-
на розвідка (КР), що є стратегічним інструментом, який 
вище керівництво використовує для визначення ключо-
вих заходів впровадження змін. Конкурентна розвідка 
може забезпечити підтримку стратегічних рішень та ви-
явити ранні сигнали щодо можливих загроз. Конкурент-
на розвідка водночас являє собою і процес, і продукт, 
що є ключовим елементом у стратегічному управленні. 
Аналіз конкурентної позиції та самих конкурентів ство-
рює додану вартість ІК фірми.

Із зарубіжного досвіду визначено такі особливості 
запровадженої та реалізованої методики оцінки інте-
лектуального капіталу:
 невеликі за чисельністю фірми віддають пере-

вагу спрощеній моделі оцінки (скринінгу);
 ускладнені процедури (з додатковими блоками) 

дають значно більший ефект;
 без зовнішньої підтримки (тренінг-консалтинг) 

результати незадовільні;

 корисні результати і практичні зміни залежать 
від послідовності оцінки (оптимально це треба 
робити щорічно);

 на другий і третій рік фірма змінює модель 
«замк нутості» на відкритість інформації для 
банків, клієнтів.

У закордонному досвіді включення інтелектуаль-
ного капіталу в економічний процес, аналітика й 
оцінка його потенціалу становить досить суттєву 

частину, але не вичерпує проблему, яка є комплексною. 
Значні розробки і реальні успіхи у цій проблематиці 
пов’язані з інвестиціями в інтелектуальний капітал, які 
в 5–7 разів перевищують аналогічні витрати в Україні на 
душу населення [10]. Інша складова стосується форму-
вання національних систем інноваційного розвитку як 
нового сучасного інституту забезпечення стратегічних 
цілей. Коригуються темпи розвитку в освітньому сек-
торі та в науковій структурі, у тому числі за рахунок мі-
граційної політики. Ефективно діють логістичні системи 
комерціалізації наукових досліджень, у тому числі завдя-
ки ринковому сектору [11, 12, 13, 14, 15]. Таким чином, 
закордонний досвід показує, що сфера інтелекту є пріо-
ритетом економічної політики і має, окрім того, свою 
специфіку в методах, моделях та інструментах. Ця спе-
цифіка стосується не тільки узагальнених управлінських 
і регуляторних механізмів, а і галузевих напрямків. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізовано та визначено тен-

денції використання інтелектуального капіталу в зару-
біжній практиці управління інноваційним розвитком 
економічних систем. Розвинені країни Європи викори-
стовують здебільшого послуги спеціалізованих фірм, 
що надають послуги з оцінки їх інноваційного потенціа-
лу, активно проводять роботу по трансферу технологій, 
зменшують бар’єрний адміністративний тиск на іннова-
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ційну діяльність фірм і корпорацій, створюють надійну і 
стійку систему інвестиційної підтримки суб’єктів госпо-
дарюючої діяльності.

Для вдосконалення технологій управління іннова-
ційним розвитком економічних систем із зарубіжного 
досвіду визначимо придатним для вітчизняних умов сам 
методико-організаційний підхід науковців при їх участі 
в аналізі та проектуванні інноваційних програм (проек-
тів). На базі зарубіжного досвіду розроблено модель до-
слідження ІП у регіонах і на підприємствах та визначе-
но систему оцінюваних параметрів (характеристик) ІП.  
У наших умовах таку роботу рекомендується виконува-
ти в рамках регіональної інноваційної системи (РІС).

У розвиток цього методу побудовано логіко-струк-
турну модель-циклограму розвитку бізнесу на базі 
оцінки інтелектуального потенціалу, з якої слідує, 

що цикл починається з виміру потенціалу й аналізу фак-
торів впливу, формується в бізнес-стратегії, процесно 
проводиться під регуляторним впливом за результатами 
операційного бенчмаркінгового дослідження і відслідку-
ванням змін у зовнішньому середовищі.                            

ЛІтЕРАтУРА

1. Дежина И. Г. Современные вызовы науки в России 
и Восточной Европе / И. Г. Дежина // Семинар национального 
научного фонда Швейцарии «Научное сотрудничество между 
Восточной Европой и Швейцарией», Берн, Швейцария, 16 фев-
раля 2006 г.

2. Румизем М. К. Управление знаниями / Мелисон Кле-
менс Румизен / Пер. с англ., отв. ред. Подщеколдин А. А. – М. : 
ООО «Изд-во АСТ», ООО «Изд-во Астрель», 2004. – XXVIII. – 318 с.

3. Гнущак Л. М. Шлях використання зарубіжного досві-
ду управління інноваційним потенціалом підприємств в Украї-
ні / Л. М. Гнущак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –  
С. 135–142.

4. томчук Н. Эволюция научных взглядов на человечес-
кое развитие / Н. Томчук // Экономическая теория. – 2005. –  
№ 3. – С. 95–105.

5. Интеллектуальный капитал – основа опережающих 
инноваций : монография / Под общей редакцией А. В. Безгодо-
ва, В. В. Смирнова. – СПб. : НУ «Планетарный проект» ; Орел : 
«Орел ГТУ», 2007. – 336 с.

6. писклярова И. В. Анализ финансовых методов изме-
рения интеллектуального капитала предприятий / И. В. Пискля-
рова // Коммунальное хозяйство городов : сборник. – Харьков : 
ХНАМГ, 2003. – № 48. – С. 239–244.

7. Бендиков М. А. Интеллектуальный капитал разви-
вающейся фирмы / М. А. Бендиков, Е. В. Джамай [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/press/ 
managment/2001-4/01.shmal

8. хименко О. Національні інноваційні кластери як ме-
ханізм забезпечення реалізації пріоритетних напрямів іннова-
ційної діяльності в Україні / О. Хименко // Інтелектуальна влас-
ність. – 2009. – № 6. – С. 4–10.

9. Гафіяк А. М. Проблеми оцінки інтелектуального по-
тенціалу як особливої форми капіталу / А. М. Гафіяк, Г. В. Голов-
ко // Збірник праць Полтавського національного технічного 
університету ім. Ю. Кондратюка. – 2012. – № 11.

10. Градобоев В. В. Формирование стратегии бенчмар-
кинга: зарубежный опыт и российская практика : автореф. дисс. 
… канд. экон. наук : 08.00.14 / Градобоев В. В. – Москва : Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2007.

11.  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура / М. Костельс / Пер. с англ. под. ред. О. И. Шка- 
ратана. – М. : ГУВШЭ, 2000. – 608 с.

12.  Друкер п. Бизнес и инновации / Питер Друкер / Пер. с 
англ. К. В. Головинский. – М. : ООО «ИД «Вильямс», 2007. – 432 с. 

13.  Козырев А. Н. Оценка стоимости нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности / А. Н. Козырев,  
В. Л. Макаров. – М. : Интерреклама, 2003. – 352 с.

14.  Лычова И. М. Совершенствование механизма реали-
зации интеллектуального капитала компании / И. М. Лычова. –  
Белгородский ГТУ им. В.Г. Шухова [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : conf.bstu.ru/conf/docs/0044/2040.doc

15. перерва п. Г. Трансфер технологій : монографія /  
П. Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши. – Х. : 
Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 668 с.

REFERENCES

Bendikov, M. A., and Dzhamay, E. V. “Intellektualnyy kapi-
tal razvivayushcheysya firmy“ [Developing intellectual capital of 
the company]. http://www.cfin.ru/press/managment/2001-4/01.
shmal

Dezhina, I. G. “Sovremennyye vyzovy nauki v Rossii i Vostoch-
noy Evrope“ [Modern challenges of science in Russia and Eastern 
Europe]. Nauchnoe sotrudnichestvo mezhdu Vostochnoy Evropoy i 
Shveytsariey. Bern, Shveytsariya, 2006.

Druker, P. Biznes i innovatsii [Business and innovation]. Mos-
cow: Vilyams, 2007.

Gradoboev, V. V. “Formirovaniye strategii benchmarkinga: 
zarubezhnyy opyt i rossiyskaya praktika“ [Forming strategic bench-
marking: foreign experience and the Russian practice]. Аvtoref. dis. 
... kand. ekon. nauk : 08.00.14, 2007.

Hofiiak, A. M., and Holovko, H. V. “Problemy otsinky intelek-
tualnoho potentsialu yak osoblyvoi formy kapitalu“ [Problems of 
evaluation of intellectual capacity as a special form of capital]. 
Zbirnyk prats Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu 
im. Yu. Kondratiuka, no. 11 (2012).

Hnushchak, L. M. “Shliakhy vykorystannia zarubizhnoho 
dosvidu upravlinnia innovatsiinym potentsialom pidpryiemstv v 
Ukraini“ [Ways to use foreign experience of innovative potential 
of enterprises in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 4 (58) 
(2006): 135-142.

Intellektualnyy kapital – osnova operezhayushchikh innovatsiy 
[Intellectual capital – the basis of leading innovation]. St. Peters-
burg; Oryel : Planetarnyy proekt; Oryel GTU, 2007.

Khymenko, O. “Natsionalni innovatsiini klastery yak mekha-
nizm zabezpechennia realizatsii priorytetnykh napriamiv innovatsi-
inoi diialnosti v Ukraini“ [National innovation clusters as a mecha-
nism to ensure the implementation of priority directions of innova-
tion activity in Ukraine]. Intelektualna vlasnist, no. 6 (2009): 4-10.

Kastels, M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchest-
vo i kultura [The Information Age: Economy, Society and Culture]. 
Moscow: GUVShE, 2000.

Kozyrev, A. N. “Otsenka intellektualnoy sobstvennosti i ne-
materialnykh aktivov“ [Assessment of intellectual property and in-
tangible assets]. www.cfin.ru/finalysis/value/intanqibles_and_in-
tel/shtml/-2002

Lychova, I. M. “Sovershenstvovaniye mekhanizma realizatsii 
intellektualnogo kapitala kompanii“ [Improving the mechanism 
for implementing the company's intellectual capital]. conf.bstu.ru/
conf/docs/0044/2040.doc

Pisklyarova, I. V. “Analiz finansovykh metodov izmereniya 
intellektualnogo kapitala predpriyatiy“ [Analysis of financial me-
thods for measuring intellectual capital enterprises]. Kommunal-
noye khozyaystvo gorodov (2003): 239-244.

Pererva, P. H., Kochyski, D., Sakai, D. et al.  Transfer tekhnolohii 
[Technology transfer]. Kharkiv: Virovets A. P.; Apostrof, 2012.

Rumizem, M. K. Upravleniye znaniyami [Knowledge Manage-
ment]. Moscow: AST; Astrel, 2004.

Tomchuk, N. “Evolyutsiya nauchnykh vzglyadov na che-
lovecheskoye razvitiye“ [The evolution of scientific views on hu-
man development]. Ekonomicheskaya teoriya, no. 3 (2005): 95-105.



БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’201656

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	з
ак

о
рд

о
н

н
И

Й
 д

о
СВ

ід
УДК 339.54(44)

ключОвІ ТенденцІї рОЗвиТку ЗОвнІшньОТОргОвельнОї дІяльнОСТІ францІї  
у глОбальнОМу кОнкуренТнОМу СередОвищІ

© 2016 ЗВірГЗдЕ к. і. 

УДК 339.54(44)

Звіргзде К. І. Ключові тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності Франції у глобальному  
конкурентному середовищі

Метою статті є аналіз характеру та сучасних тенденцій зовнішньоторговельної діяльності Франції. У процесі еволюційного розвитку еконо-
міки Франції зміст, структура та напрями її зовнішньоторговельної стратегії зазнавали постійних модифікацій і трансформацій, обумовлених 
необхідністю підтримування оптимальних пропорцій між матеріальними, грошовими і трудовими ресурсами, виробництвом і споживанням, 
товарною масою і купівельною спроможністю населення, а також надходженнями і платежами у розрахунках з іншими країнами. Стаття при-
свячена комплексному аналізу прогресивних структурних трансформацій в економічній системі Франції в останні десятиліття, які спричинили 
фундаментальні зрушення в її зовнішньоторговельних операціях як з погляду вартісних масштабів експортно-імпортних трансакцій, так і їх 
продуктово-видової, географічної, інституційної та регуляторної структур. Досліджено характер, основні показники, тенденції та проблеми 
зовнішньоторговельної стратегії Франції в умовах глобальної нестійкості та шляхи її вдосконалення.
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Звиргзде Е. И. Ключевые тенденции развития внешнеторговой  

деятельности Франции в глобальной конкурентной среде
Целью статьи является анализ характера и современных тенденций 
внешнеторговой деятельности Франции. В процессе эволюционного 
развития экономики Франции в содержании, структуре и направлени-
ях ее внешнеторговой стратегии происходили постоянные модифика-
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плексному анализу прогрессивных структурных преобразований в эко-
номической системе Франции в последние десятилетия, повлекших 
фундаментальные сдвиги в ее внешнеторговых операциях как с точки 
зрения стоимостных масштабов экспортно-импортных сделок, так 
и их продуктово-видовой, географической, институциональной и ре-
гуляторной структур. Исследованы характер, основные показатели, 
тенденции и проблемы внешнеторговой стратегии Франции в усло-
виях глобальной неустойчивости и пути ее усовершенствования.
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The article is aimed at analyzing the nature and contemporary trends of for-
eign trade activity of France. In the process of evolutionary development of 
the economy of France in content, structure and directions of its foreign trade 
strategies occurred permanent modifications and transformations, resulting 
from the need to maintain optimal proportions between material, finan-
cial and human resources, production and consumption, commodity supply 
and purchasing power, as well as receipts and payments in the settlements 
with other countries. The article is concerned with an integrated analysis of 
progressive structural reforms in the economic system of France in the last 
decade, which led to fundamental changes in its foreign trade operations 
both in terms of monetary magnitude of export-import transactions and 
their product-species, geographical, institutional and regulatory structures. 
The nature, key indicators, trends and issues in the foreign trade strategy 
of France in the face of global volatility as well as ways for its improvement 
have been researched.
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Характеризуючи сучасну зовнішньоторговельну 
диспозицію Франції на глобальних ринках това-
рів і послуг, слід відзначити, що вона визначаєть-

ся не тільки величезними розмірами території держави 
та чисельністю населення, високим рівнем продуктив-
ності суспільної праці та колосальним внутрішнім пла-
тоспроможним попитом, але й надважливою роллю, 
що її відіграє країна у світовій політиці й економіці,  
а також у забезпеченні регіональної та глобальної без-
пеки. Не будемо також забувати, що Франція протягом 
кількох століть була величезною колоніальною імпері-

єю, яка багаторазово примножила національне багат-
ство та розвинула експортний потенціал за рахунок екс-
плуатації ресурсної бази своїх колоній.

Метою статті є аналіз характеру та сучасних тен-
денцій зовнішньоторговельної діяльності Франції. Її 
актуальність полягає в надзвичайно важливій ролі, яку 
відіграє зовнішньоторговельна діяльність у реалізації 
Францією механізмів стратегії економічного розвитку в 
умовах глобальної нестійкості.

Чимало уваги цим нагальним питанням приді-
лено у світовій та вітчизняній літературі. З різних ас-
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пектів вищезазначені проблеми вивчали такі автори, 
як: М. Балест, Г. Вердуго, К. Жадо, Е. Жюслен, Дж. Ітон, 
С. Кортум, Ф. Крамарс, М. Пебро, Ю. І. Рубінський, Д. Г. Лу - 
к’яненко, Н. О. Татаренко, Я. М. Столярчук, О. Г. Білорус, 
А. М. Поручник, Ю. М. Пахомов, С. С. Троян, О. І. Ша- 
повалова та ін.

Прогресивні структурні трансформації, яких за-
знала економічна система Франції в останні де-
сятиліття, спричинили фундаментальні зрушен-

ня в її зовнішньоторговельних операціях, як з погляду 
вартісних масштабів експортно-імпортних трансакцій, 
так і їх продуктово-видової, географічної, інституційної 
та регуляторної структур. Їх комплексний аналіз дозво-
ляє зробити низку узагальнюючих висновків. По-перше, 
слід відзначити, що потужна індустріальна база Франції 
та диверсифіковане національне виробництво з високо-
розвинутими стратегічно важливими галузями економі-
ки (авіаракетобудуванням, енергетикою, транспортом і 
зв’язком) стали головною рушійною силою динамічного 
нарощування масштабів зовнішньоторговельного обігу 
держави. Як свідчать дані, представлені у табл. 1, у пері-
од з 1959 р. до 1979 р. він зріс майже у 18 разів (з 50,8 до 
884,8 млрд фр.), а з 1980 р. до 2014 р. – уп’ятеро (з 320,8 
до 1777,1 млрд дол. США). 

По-друге, прикметною ознакою розвитку зовніш-
ньоторговельної діяльності Франції в умовах глобаліза-
ції є стрімке зростання темпів нарощування фізичних 
обсягів торгівлі, які на початку 2015 р. майже вдвічі 
перевищували динаміку вартісних обсягів експортно-

імпортних операцій і утричі – темпи зростання ВВП кра-
їни. Результатом цього стало динамічне підвищення рів-
ня зовнішньоторговельної квоти Франції з 48% у 1980 р. 
до майже 60% у 2012 р. [9]. Як випливає з даних рис. 1, 
середньорічні значення експортної й імпортної квот 
Франції у період 2000–2012 рр. становили 27,2 % і 29,3 % 
ВВП відповідно, що відповідає середньосвітовому по-
казнику. Разом з тим, за рівнем торговельної відкрито-
сті Франція суттєво поступається переважній більшості 
країн ОЕСР (Австрії, Бельгії, Данії, Канаді, Фінляндії, 
Німеччині, Швеції, Швейцарії, Новій Зеландії та ін.), хоч 
і випереджає Японію, США та Австралію. Це свідчить, 
з одного боку, про наявність достатньо великого вну-
трішнього платоспроможного попиту держави, а з іншо-
го – про недостатнє використання нею глобалізаційних 
чинників реалізації національної економічної стратегії, 
незначне включення вітчизняних суб’єктів господарю-
вання у формування глобальних ланцюгів доданої вар-
тості та доволі вузький експортоорієнтований сектор 
національної економіки.

По-третє, на різних етапах розвитку економіки 
Франції упродовж останнього століття її товарообіг 
характеризувався переважною дефіцитністю, і якщо в 
останні десятиліття баланс торгівлі товарами і послуга-
ми став більш-менш урівноваженим, то в довгостроко-
вому періоді він був більшою мірою дефіцитним, аніж 
додатнім. Дані, представлені в табл. 1, свідчать про те, 
що зростання обсягів загального торговельного обігу 
Франції у період з 1959 р. до 2014 р. досягалось випе-
реджальною динамікою приросту вартісних обсягів ім-

таблиця 1

Динаміка ключових показників зовнішньої торгівлі Франції протягом 1959–2014 рр.*

Рік
Експорт Імпорт Зовнішньоторго–

вельний обіг

Баланс 
зовнішньої 

торгівліусього товари послуги усього товари послуги

1959 … 28,0 … … 22,8 … 50,8 5,2

1965 … 50,3 … … 47,6 … 97,9 2,7

1970 … 100,4 … … 106,3 … 206,7 –5,9

1975 … 227,2 … … 231,7 … 458,9 –4,5

1979 … 426,7 … … 458,1 … 884,8 –31,4

1980 154,4 110,9 43,5 166,4 134,3 32,1 320,8 –12,0

1985 137,6 102,0 35,6 189,5 148,3 41,2 327,1 –51,9

1990 282,9 216,6 66,3 284,8 234,3 50,5 567,7 –1,9

1995 385,9 301,9 84,0 318,8 262,6 56,2 704,7 67,1

2000 407,9 327,6 80,3 398,8 338,9 59,9 806,7 9,1

2002 390,7 304,9 85,8 372,5 303,8 68,7 763,2 18,2

2004 528,7 413,9 114,8 532,8 434,4 98,4 1061,5 –4,1

2006 605,1 479,0 126,1 643,5 529,9 113,6 1248,6 –38,4

2008 667,6 502,6 165,0 702,0 561,0 141,0 1369,6 –34,4

2010 725,9 523,8 202,1 792,8 611,1 181,7 1518,7 –66,9

2012 417,4 331,7 85,7 397,7 329,2 68,5 815,1 19,7

2014 851,0 582,6 268,4 926,1 677,7 248,4 1777,1 –75,1

примітка: * – дані за 1959–1975 рр. обчислені у млрд фр. і стосуються торгівлі товарами; за 1980–2014 рр. – у млрд дол. США.

Джерело: підраховано і побудовано автором на основі даних [3, 7, 8].
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порту порівняно з експортними поставками. Якщо об-
сяги експорту упродовж 1980–2014 рр. зросли уп’ятеро 
(зі 110,9 до 582,6 млрд дол. США), то імпорт – майже 
вшестеро (з 166,4 до 926,1 млрд відповідно). У результа-
ті – стабільність від’ємного сальдо та хронічна дефіцит-
ність зовнішньої торгівлі Франції, яку вдавалося долати 
у 1995, 2000, 2002 і 2012 рр. У даному контексті слід від-
значити, що хронічна дефіцитність зовнішньої торгівлі 
Франції обумовлена скороченням її експортних товар-
них поставок на світові ринки, тоді як сальдо торгівлі 
послугами дотепер залишається для країни традиційно 
додатнім (рис. 2).

По-четверте, одночасно з нарощуванням вартіс-
них обсягів зовнішньої торгівлі Франції та зростанням 
їх позитивної динаміки, останні десятиліття означилися 

також істотними змінами в її структурних вимірах. Що 
стосується продуктово-видової структури, то загальна 
вартість імпорту упродовж останнього десятиліття ста-
більно перевищує 50 % обсягу виробництва продукції 
таких найважливіших галузей і секторів французької 
економіки, як основна хімія, виробництво електротех-
нічного й електронного обладнання. Водночас близько 
60 % сукупного обсягу імпортних поставок у Францію 
становлять нині інвестиційні товари; частка продоволь-
ства (чаю, кави, какао, продуктів тропічного сільського 
господарства) становила 10,2 %, 10,0 % і 9,1 % загального 
імпорту відповідно у 1980 р., 2000 р. і 2014 р.; а однією 
з головних причин хронічного дефіциту торговельного 
балансу є колосальний імпорт енергопродуктів (палива і 
мінеральних продуктів). Тільки у період з 1980 р. до 2014 р. 
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Рис. 1. Середньорічні показники експортної й імпортної квот окремих країн за період 2000–2012 рр., % ВВп
Джерело: підраховано і побудовано автором на основі даних [9].
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Рис. 2. Динаміка вартісних обсягів експорту й імпорту послуг Франції протягом 1980–2014 рр.
Джерело: підраховано і побудовано автором на основі даних [3, 7, 8, 9].
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його вартісні обсяги зросли з 36,4 до 62,4 млрд дол. 
США, і хоча його відносна частка у загальних імпортних 
поставках скоротилась з 27,1 % до 9,2 %, однак все ще за-
лишається надміру високим.

Що стосується товарної структури експорту, то 
в останні десятиліття він характеризується 
значним зростанням частки продукції оброб-

ної промисловості – з 72,8 % у 1980 р. до 81,8 % у 2014 р. 
[6]. При цьому основну частку промислового експорту 
становлять машини й устаткування, питома вага яких 
у загальних продажах підвищилась з 36,7 % у 2000 р. до 
44,7 % у 2014 р. Далі йдуть продовольство і напої (67,6 
млрд дол. США, або 11,6% загального експорту у 2014 р.); 
руди і метали (14,6 млрд, 2,5%); паливо і мінеральні мас-
ла (12,7 млрд, 2,2%); сільськогосподарська сировина 
(11,1 млрд, 1,9% відповідно) (табл. 2). 

Динамічне зростання частки машин й устаткуван-
ня в загальних експортних поставках Франції на світові 
ринки значною мірою забезпечується стрімким розши-
ренням експорту продукції транспортного машинобуду-
вання (автомобілів, літаків, вертольотів, локомотивів) і 
широкого асортиментом таких високотехнологічних то-
варів, як: продукція військово-промислового комплексу, 
електронної, електротехнічної та авіакосмічної промисло-
вості, обладнання для АЕС, а також товари інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Так, загальний обсяг 
експорту продукції автомобілебудування Франції тільки у 
період з 1999 р. до 2014 р. зріс більше, ніж у півтора рази 
і становив на кінець періоду 67,8 млрд дол. США. При 
цьому левову частку в експортних поставках (понад 60 %) 
становлять легкові автомобілі, тоді як запчастини і комп-
лектувальні до них не перевищують 30 %.

Щодо французького експорту авіакосмічної техні-
ки, частин і компонентів до неї, то у 2012 р. він переви-
щив 28 млрд дол. США, тоді як у 2003 р. становив 19 
млрд, а у 1999 р. – 15 млрд. Про високий глобальний 
попит на дану продукцію виробництва Франції свідчить 
той факт, що у 2014 р. компанією «AirbusIndustrie» на 
світові ринки було поставлено 629 одиниць цивільних 
літаків (у 2002 р. – 166, а у 2003 р. – 185), а також отри-
мано 1456 нових замовлень на їх виробництво [1]. За об-

сягами виробництва літальних апаратів дана компанія 
є нині світовим лідером і випереджає свого основного 
конкурента – американську компанію «Boing». У 2012 р. 
французькі виробники реалізували також на світовому 
ринку вісім космічних супутників загальною вартістю 
понад 700 млн дол. США; а експорт продукції суднобуду-
вання досягнув рекордної відмітки у 7 млрд дол. США, 
втричі перевершивши відповідний показник 1999 р. 
Ще близько 10 млрд дол. США обсягів французького 
експорту транспортних засобів становить продаж різ-
них двигунів і моторів. 

Провідні позиції у французькому експорті висо-
котехнологічних товарів посідають також по-
стачання озброєнь і військової техніки, на част-

ку яких упродовж останніх тридцяти років припадає в 
середньому від 8 % до 12 % сукупних обсягів експортних 
поставок Франції на світові ринки. Про високий рівень 
міжнародної конкурентоспроможності продукції ВПК 
Франції свідчить, зокрема, її частка у світових екс-
портних поставках зброї, яка протягом 1997–2014 рр. 
стабільно становила понад 10 %. Зокрема, у 2014 р. на 
зовнішніх ринках було реалізовано близько 35 % фран-
цузького військового суднобудування, 32 % армійського 
озброєння і 29 % військової авіаційної техніки. Запо-
рукою досягнутих на сьогодні масштабів та диспозиції 
Франції на глобальному ринку військової техніки та 
озброєнь є насамперед її тісна науково-виробнича ко-
операція з військово-промисловими комплексами Ні-
меччини, Великобританії та Італії, котрі об’єднані нині в 
Організацію зі співробітництва в галузі озброєнь, ство-
рену з метою більш успішної конкуренції з американ-
ськими експортерами військової техніки.

Уже упродовж багатьох десятиліть Францію утри-
мує усталений статус одного з найбільших світових по-
стачальників продукції агропромислової групи (спирт-
них напоїв, зерна, молочних продуктів, цукру та інших 
харчових товарів). Достатньо сказати, що у 2014 р. дер-
жава експортувала продовольства на загальну суму по-
над 40 млрд дол. (у 2012 р. – 43 млрд дол.), що є другим 
у світі показником після США і становить понад 10 % 
національного експорту. У структурі постачань продо-

таблиця 2

товарна структура зовнішньої торгівлі Франції протягом 1980–2014 рр., млрд дол. СшА / % до загального підсумку

товарна група
Експорт Імпорт

1980 2000 2014 1980 2000 2014

Продукція обробної проми-
словості, у тому числі: 80,9 / 72,8 250,6 / 76,5 476,6 / 81,8 72,8 / 54,2 244,7 / 72,2 518,4 / 76,5

– машини й устаткування … / … 120,2 / 36,7 260,4 / 44,7 38,0 / 28,3 104,7 / 30,9 251,4 / 37,1

Продовольство і напої 18,3 / 16,6 52,4 / 16,0 67,6 / 11,6 13,7 / 10,2 33,9 / 10,0 61,7 / 9,1

Сільськогосподарська сиро-
вина 2,3 / 2,1 7,2 / 2,2 11,1 / 1,9 4,9 / 3,7 9,5 / 2,8 14,2 / 2,1

Паливо і мінеральні масла 4,7/ 4,2 6,9 / 2,1 12,7 / 2,2 36,4 / 27,1 37,9 / 11,2 62,4 / 9,2

Руди і метали  4,7 / 4,3 10,5 / 3,2 14,6 / 2,5 6,5 / 4,8 12,9 / 3,8 21,0 / 3,1

Усього 110,9/ 100,0 327,6/100,0 582,6/100,0 134,3/100,0 338,9/100,0 677,7/100,0

Джерело: підраховано і побудовано автором на основі даних [3, 8, 9].
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вольства приблизно 30 % припадає на продовольчу си-
ровину й 70 % – на перероблене продовольство. Пози-
тивний торговельний баланс за цією статтею перевищує 
7 млрд дол. США. Основні експортні позиції – алкоголь-
ні й безалкогольні напої – 13 млрд дол. США у 2014 р. 
(10 млрд у 2003 р.); м’ясо-молочні продукти – 10 млрд; 
зернові – 7 млрд, овочі і фрукти – 4,5 млрд відповідно.

Подібна товарна структура експортних операцій 
Франції є підтвердженням не стільки високодиверси-
фікованої структури її національної економіки, скільки 
доволі слабкої спеціалізації держави у глобальній моде-
лі міжнародного поділу праці. Так, особливо разючим за 
показником експортної спеціалізації є нинішнє відста-
вання Франції від своїх найближчих конкурентів за інте-
граційним блоком ЄС – Німеччини та Великобританії – 
як за вартісними обсягами експортних поставок, так і їх 
структурою. Про це свідчить насамперед той факт, що у 
французькому експорті частка продовольства і промис-
лової сировини є значно вищою порівняно з німецьким і 
британським експортом, тоді як частка готових виробів 
(насамперед промислового обладнання і продукції ма-
шинобудування) – нижчою. 

Уже тривалий час Франція значно поступається 
визнаним лідерам світового науково-технічного 
прогресу – США, Японії, Великобританії та Ні-

меччині – і щодо пропозиції світовим споживачам 
продукції високотехнологічного виробництва, що ре-
презентують галузі нових технологічних укладів. Що 
стосується товарів високих технологій, то вартісні 
обсяги французького експорту продукції ІКТ станови-
ли у 2007 р. 26,1 млрд дол. США, у 2008 р. – 25,2 млрд,  
у 2009 р. – 19,6 млрд, у 2010 р. – 22,4 млрд, у 2011 р. – 
24,7 млрд, а у 2012 р. – 22,6 млрд [3], тоді як відповідний 
показник для Сполучених Штатів становив на кінець 
періо ду 272,3 млрд дол. [5]. Загальні ж обсяги науко-
місткого експорту Франції, що включає, крім машин і 
обладнання, продукцію високотехнологічних хімічних 
виробництв, у 2012 р. становили близько 120 млрд дол. 
США, або 23 % сукупного експорту країни (тоді як у 
США – майже 0,4 трлн, 23,5 % відповідно) [5]. Разом з 
тим, хоча французькі товари за своїми споживчими ха-
рактеристиками відзначаються доволі високою якістю 
та інноваційністю, однак не всі вони здатні витримати 
гостру конкурентну боротьбу з аналогічною іноземною 
продукцією навіть на внутрішньому ринку, не кажучи 
вже про міжнародні ринки. Саме цим пояснюється той 
факт, що понад третини товарів, що продаються нині на 
ринку Франції, є імпортними. 

Системний аналіз процесів диверсифікації зо-
внішньоторговельної діяльності Франції у глобальному 
конкурентному середовищі неможливий без розгляду її 
географічної структури. Так, активна участь цієї дер-
жави у процесах західноєвропейської інтеграції виявля-
ється насамперед у дедалі більшому переплетенні її еко-
номічних зв’язків з її партнерами за інтеграційним угру-
пованням. Ще в середині 1980-х років на країни Євросо-
юзу (ЄС-12) припадало понад 55 % зовнішньої торгівлі 
Франції (у тому числі 55,1 % експорту та 55,3 % імпорту)
[7]; а нині розширений ЄС поглинає 65,4 % французько-
го експорту й забезпечує майже 70 % імпорту країни (що 

повною мірою компенсувало зменшення частки її тор-
гівлі з колишніми колоніями – країнами «зони франка») 
(табл. 3). Головним торговельним партнером Франції є 
Німеччина (20 % зовнішньоторговельного обігу у 2014 р.), 
далі йдуть Італія (10,1 %), Бельгія (9,2 %), Люксембург 
(7,2 % відповідно).

Зростаючі обсяги комерційного обміну Франції з 
державами – членами ЄС зумовлені, перш за все, 
розширенням внутрішньорегіонального плато-

спроможного попиту, який сформований за рахунок 
місткого спільного європейського ринку товарів і по-
слуг. У даному контексті повною мірою можна пого-
дитися з думкою французького економіста М. Балеста, 
який стверджує, що «сучасна торгівля Франції з країна-
ми ЄС – це торгівля з партнерами, що мають високий 
рівень платоспроможного попиту, а відтак – її розвиток 
не потребує масштабних і довгострокових кредитних 
ресурсів та не зазнає гальмуючого впливу економічних і 
політичних ризиків» [2].

І, нарешті, що стосується суб’єктів експортно-
імпортних операцій Франції, то перехід її економіки з 
другої половини 1970-х років до постіндустріальної гос-
подарської системи, з одного боку, динамізував процеси 
їх диверсифікації, а з іншого – спричинив глибокі якісні 
зміни у суб’єктній структурі торговельної інтернаціо-
налізації її економіки та механізмах реалізації націо-
нальної стратегії економічного розвитку. Ключовими її 
«провайдерами» є нині французькі ТНК, комерційна ді-
яльність яких охоплює практично усі сегменти глобаль-
ного ринку в їх продуктово-видовому та географічному 
вимірах. Вони контролюють до половини промисло-
вого виробництва Франції та понад 60 % її експортно-
імпортних потоків, що є свідченням високого рівня кон-
центрації зовнішньоторговельних потоків на обмеженій 
кількості потужних компаній. Достатньо сказати, що на 
3 % експортерів Франції припадає 55 % торговельних по-
токів країни, тоді як на 70 % – тільки 20 % експортних 
продажів [4]. Перша десятка провідних промислових 
груп Франції здійснює нині близько 19 % усього фран-
цузького експорту, а 300 великих компаній – 54 % відпо-
відно. Лідерами в експортній діяльності є автомобіль-
ні концерни «Renault» і «Peugeot», авіакосмічні групи 
«AirbusIndustrie», «Aeropasial», «Snecma», постачальник 
електроенергії «ElectricitedeFrance». 

Своєю чергою, з-поміж головних імпортерів 
Франції переважають нині енергетичні компанії – левіа - 
фани глобального енергетичного ринку, зокрема, «To-To-
talFinaElf», «GasdeFrance», «Shell», «PhillipsFrance». А за - 
галом зарубіжні торговельні операції здійснюють нині 
близько 70 % французьких фірм із зайнятістю понад 250 
працівників, тоді як для компаній малого і середнього 
бізнесу (із зайнятістю від 10 до 249 працівників) цей по-
казник становить лише 20 %, а для мікропідприємств – 
2 % відповідно [4].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, можна виокремити 

такі ключові риси сучасної зовнішньоторговельної ді-
яльності Франції, як:
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таблиця 3

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі Франції протягом 1995–2014 рр.,  
млрд дол. СшА / % до загального підсумку

Країна / регіон
Експорт Імпорт

1995 2000 2006 2014 1995 2000 2006 2014

Розвинені країни,  
у тому числі:

290,9 / 
75,4

314,1 / 
77,0

460,5 / 
76,1

642,5 / 
75,5

251,2 / 
78,8

319,4 / 
80,1

514,2 / 
79,9

731,6 / 
79,0

Європейський Союз 240,0 / 
62,2

250,5 / 
61,4

367,3 / 
60,7

556,6 / 
65,4

199,9 / 
62,7

257,6 / 
64,6

418,9 / 
65,1

639,0 / 
69,0

США 22,4 / 5,8 35,4 / 8,7 52,0 / 8,6 57,9 / 6,8 23,9 / 7,5 29,5 / 7,4 47,6 / 7,4 50,0 / 5,4

Японія 7,3 / 1,9 432,4/1,6 9,1/ 1,5 13,6 / 1,6 10,8 / 3,4 9,2 / 2,3 12,9 / 2,0 17,6 / 1,9

Країни, що розвива-
ються, та країни  
з новостворюваними 
ринками,  
у тому числі:

87,2 / 22,6 89,3 / 21,9 137,9 / 
22,8

198,3 / 
23,3 56,1 / 17,6 76,9 / 19,3 125,5 / 

19,5
187,9 / 

20,3

Країни Африки 21,6 / 5,6 21,2 / 5,2 32,1 / 5,3 44,3 / 5,2 12,4 / 3,9 14,4 / 3,6 27,0 / 4,2 37,9 / 4,1

Країни Азії 27,4 / 7,1 22,4 / 5,5 34,5 / 5,7 45,9 / 5,4 20,7 / 6,5 25,5 / 6,4 37,9 / 5,9 58,3 / 6,3

Китай 8,5 / 2,2 6,5 / 1,6 12,7 / 2,1 17,0 / 2,0 6,7 / 2,1 9,6 / 2,4 15,4 / 2,4 26 9 / 2,9

Країни Європи 13,1 / 3,4 21,6 / 5,3 32,1 / 5,3 55,3 / 6,5 10,5 / 3,3 17,1 / 4,3 30,2 / 4,7 52,8 / 5,7

Країни Близького 
Сходу 11,2 / 2,9 11,8 / 2,9 20,0 / 3,3 31,5 / 3,7 7,0 / 2,2 11,2 / 2,8 15,4 / 2,4 19,4 / 2,1

Країни Латинської 
Америки 13,9 / 3,6 12,2 / 3,0 19,4 / 3,2 21,3 / 2,5 6,4 / 2,0 8,8 / 2,2 14,8 / 2,3 19,4 / 2,1

Усього 385,9 / 
100,0

407,9 / 
100,0

605,1 / 
100,0

851,0 / 
100,0

318,8 / 
100,0

398,8 / 
100,0

643,5 / 
100,0

926,1 / 
100,0

Джерело: підраховано і побудовано автором на основі даних [3, 7, 8, 9].

 асиметричність експортно-імпортних опера-
цій з їх надмірною концентрацією на невеликій 
кількості країн – торговельних партнерів (в 
основному з числа держав – членів ЄС) та пе-
реважанням зовнішньоторговельних потоків 
на обмеженій кількості потужних компаній-
монополістів;

 хронічний характер дефіциту торговельного ба - 
лансу Франції насамперед за групою високотех-
нологічних промислових товарів та у торгівлі з 
країнами – лідерами світового господарства 
(передусім із США і Японією);

 доволі слабка експортна спеціалізація держави 
у глобальній моделі міжнародного поділу праці 
та вкрай низький рівень товарної диверсифіка-
ції експортних поставок французьких суб’єктів 
господарювання на світові ринки в довгостро-
ковій перспективі; 

 суттєве конкурентне відставання Франції від 
своїх найближчих конкурентів за інтеграцій-
ним блоком ЄС та інших країн світової тріа-
ди за показниками експортної спеціалізації 
та пропозиції світовим споживачам продукції 
високотехнологічного виробництва, що репре-
зентують галузі нових технологічних укладів;

 надмірно висока зовнішньоторговельна залеж-
ність від імпортних поставок паливно-енер-
гетичних ресурсів і сировини.                  
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Кудрявець Є. В. Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України
Мета статті –  проаналізувати  досвід побудови стратегій економічного розвитку країн ЄС на прикладі Федеративної Республіки Німеччина та 
виокремити можливості перенесення такого  досвіду в українську практику. Обґрунтовано необхідність формування ефективних стратегій еко-
номічного розвитку. Проаналізовано останні наукові дослідження та публікації в аспекті стратегій розвитку держав. Пріоритетним напрямком 
дослідження для рекомендацій стосовно України визначено Європейський Союз. Проаналізовано сучасні стратегії розвитку Федеративної Рес-
публіки Німеччина. Надано детальну характеристику сучасним стратегіям інноваційного розвитку Німеччини, яка на сьогодні має три основні 
стратегії, якими керується при реалізації державної політики. Усі три стратегії взаємопов’язані та мають спільну мету – постійне зростання 
економіки та формування суспільства з високою якістю життя.
Ключові слова: стратегії, економічний розвиток, інновації, європейський досвід, інноваційний розвиток, сталий розвиток, системність.
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Кудрявец Е. В. Опыт построения стратегий экономического  

развития Германии: уроки для Украины
Цель статьи – проанализировать опыт построения стратегий эко-
номического развития стран ЕС на примере Федеративной Респу-
блики Германия и выделить возможности переноса такого опыта в 
украинскую практику. Обоснована необходимость формирования эф-
фективных стратегий экономического развития. Проанализированы 
последние научные исследования и публикации в аспекте стратегий 
развития государств. Приоритетным направлением исследования 
для рекомендаций Украине определён Европейский Союз. Проанализи-
рованы современные стратегии развития Федеративной Республики 
Германия. Представлена подробная характеристика современных 
стратегий инновационного развития Германии, имеющей три основ-
ные стратегии, которыми руководствуется при реализации государ-
ственной политики. Все три стратегии взаимосвязаны и имеют об-
щую цель – постоянный рост экономики и формирование общества с 
высоким качеством жизни.
Ключевые слова: стратегии, экономическое развитие, инновации, 
европейский опыт, инновационное развитие, устойчивое развитие, 
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UDC 339.9
Kudriavets Ye. V. The Experience in Building Strategies of Economic 

Development in Germany: Lessons for Ukraine
The article is aimed at analyzing the experience of building strategies of 
economic development in the EU Member States on the example of the Fed-
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в розрізі імплементації положень Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом. Україна має 
адаптувати законодавство, вдосконалити системи еко-
номічного та інноваційного розвитку, сприяти покра-
щенню інвестиційного середовища. Відповідно, Україна 
має будувати власні стратегії, що будуть співвідносити-
ся зі стратегіями європейських держав і сприятимуть 
євроінтеграційному поступу України.

Дослідженням теоретичних і практичних питань 
побудови стратегії розвитку економіки займає провід-
не місце в наукових дослідженнях. Серед досліджень, 
присвячених цій темі, виділяються роботи вітчизняних 
і закордоних вчених: Ю. М. Пахомова, В. Є. Новицького,  
Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона, А. Прадетто, П. Грего-
рі, С. Фортеск’ю.

Важливо зауважити, що останні дослідження бу-
дуються з позиції забезпечення інноваційного, інвести-
ційного та соціального розвитку за рахунок побудови 
ефективних економічних стратегій. 

В українській науці досвід Німеччини розглядав  
Г. О. Андрощук у своїх публікаціях 2009 р., де зазначав іс-
торію розвитку Німеччини, системи промислових стра-
тегій та вперше надав характеристику Стратегії високих 
технологій українською мовою [4]. Білан В. І. у своїй на-
уковій статті надає характеристику інноваційній стратегії 
розвитку Німеччини [5]. Професор Забарна Е. М. висвіт-
лює основні стратегії розвитку в рамках розвитку регіо-
нів [7]. Денисенко М. П. робить акцент на інвестиційно-
інноваційному аспекті стратегій економічного розвитку 
[6]. К. О. Хайбулаєва проводить комплексне порівняння 
ефективності застосування інноваційних стратегій роз-
витку в різних країнах світу [8]. Щерба Г. І. висвітлює соці-
альні аспекти стратегій розвит ку в рамках єврорегіонів.

Стратегії економічного розвитку будують загаль-
не розуміння діяльності та векторів руху країни у 
всіх просторах. Велика кількість наукових робіт 

освітлює бачення побудови стратегії нашої держави, але 
недостатньою мірою використовується досвід європей-
ських країн. Сьогодні, в умовах поглиблення інтеграції 
з ЄС, ми маємо дослідити, яким чином забезпечують 
розвиток лідери ЄС, як вони будують свої стратегічні 
плани. Це необхідно для того, щоб повноцінно інтегру-
ватися та бути в спільному просторі розвитку. 

Німеччина – країна, що є лідером в Європейсько-
му Союзі та одним зі світових лідерів як з позиції еко-
номічного розвитку, так і соціального та геополітичного 
впливу. Огляд стратегій розвитку цієї країни є ключо-
вим для розуміння сутності побудови стратегій та ін-
струментів досягнення поставлених у них цілей. 

Виходячи з вищенаведеного було сформульовану 
мету статті – проаналізувати досвід побудови стратегій 
економічного розвитку країн ЄС на прикладі Федера-
тивної Республіки Німеччина та виокремити можливо-
сті перенесення такого досвіду в українську практику.

Основними завданнями даного наукового дослі-
дження стали: оцінка стратегій економічного розвитку 
ФРН, оцінка економічного потенціалу країни в динаміці, 
як результат реалізації стратегій та надання загальних 
рекомендацій для України. 

Європейський Союз має єдину спільну стратегію 
сталого розвитку «Європа 2020». Саме на при-
кладі цієї рамкової стратегії будувалася поточна 

рамкова стратегія розвитку «Україна 2020». Виходячи з 
того, що Німеччина є членом Європейського Союзу, її 
національні стратегії будуються на базі єдиної стратегії 
розвитку ЄС. Таким чином, публічна адміністрація в 
Німеччині при реалізації економічної та соціальної по-
літики в країні керується великою кількістю стратегій.  
У нашому дослідженні розглянемо такі:

1. Національна стратегія сталого розвитку «10 ро-
ків сталого розвитку» [1]. 

2. Стратегія високих технологій – 2020 «New HTS 
2020» [2]. 

3. Стратегія сталого розвитку «Європа 2020». 
Національна стратегія сталого розвитку – страте-

гія, що містить комплексний, інтегративний підхід, який 
розкриває сутність чотирьох основних директив ста-
лого розвитку: рівноправність поколінь, якість життя, 
соціальна згуртованість, міжнародна відповідальність. 
Економічна продуктивність, охорона довкілля та со-
ціальна відповідальність повинні взаємодіяти так, щоб 
прийняті рішення в глобальному масштабі були надій-
ними і стійкими у всіх трьох відносинах.

Особливостями німецької стратегії сталого роз-
витку є таке: сформульовано 10 правил управління, що 
розкривають суть керівного принципу й узагальнюють 
вимоги до сталого розвитку; визначено 21 галузь та 38 
індикаторів, що визначають масштаб необхідних дій і 
грають важливу роль при контролі результатів; безпе-
рервний моніторинг; коригування стратегії кожні чоти-
ри роки із залученням громади; чітко визначена система 
органів, що забезпечують реалізацію стратегії; чітко ви-
окремлені пріоритетні сфери впливу; чітко задекларо-
вані цілі за кожним індикатором до 2020 року. Німецька 
стратегія відповідає стратегії розвитку «Європа 2020», 
але загалом показник має більш амбітні цілі. Поточна 
українська стратегія «Україна 2020» має системну схо-
жість з даною стратегією, має у своїй структурі всі ви-
щеперераховані елементи. 

Найкраще сутність стратегії покажуть кількісні 
цілі та задачі, які ставить перед собою країна, тому дану 
стратегію проаналізуємо крізь призму індикаторів та 
показників. У даній стратегії цілі ставляться в порівнян-
ні з 1994 р., та цілі до 2020 та 2050 рр. ми розглянемо в 
табл. 1 лише до 2020 р.

Особливу увагу необхідно приділити новій стра-
тегії високих технологій-2020 «Інновації для Німеччи-
ни», яка має якісно новий формат роботи зі стратегіч-
ним баченням розвитку країни. Інноваційний розвиток 
виокремлюється в окрему сферу впливу, і перед ним 
постає окрема мета – створити передові ринки, погли-
бити співпрацю між наукою та економікою і поліпшити 
рамкові умови для інновацій. Німеччина формує якіс-
ний новий рівень інноваційного розвитку за рахунок 
залучення до процесу всіх учасників: державу, бізнес і 
науку, при цьому створюючи ефективні майданчики 
для взаємодії. «HTS 2020» була сформульована вперше 
у 2006 р. і задекларувала цілі розвитку до 2020 р. По-
тім була прийнята нова версія у 2010 р. [3]. А у 2014 р. 
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таблиця 1 

Система індикаторів стратегії сталого розвитку Німеччини

№ Галузь Індикатор Кількісна ціль до 2020 р.

І вимір – Рівноправність поколінь

1

Ресурсозбереження

Енергопродуктивність Подвоїти

2 Первісне споживання Знизити на 20%

3 Продуктивність ресурсів Подвоїти

4 Захист клімату Викиди газів Скоротити на 40%

5
Відновлюванні джерела енергії

Частка в кінцевому споживанні Підвищити до 18%

6 Частка в загальному споживанні Підвищити до 35%

7 Площа використаних земель Зростання площі земель населених пунктів Скорочення щоденного зростання 
до 30 га

8 Біорізноманіття Індекс біорізноманіття та якості ландшафту Підвищити до 100

9

Державна заборгованість

Дефіцит держбюджету Тримати в рамках 3%

10 Структурний дефіцит Тримати в рамках 0,5%

11 Рівень держборгу Тримати нижче 60%

12 Піклування про економічне 
майбутнє Відношення валових інвестицій до ВВП Постійне зростання

13 Інновації Приватні та державні витрати на НДДКР Підвищити до 3%

14

Освіта

Особи від 18 до 24 років без освіти Знизити до 10%

15 Особи від 30 до 34 років з вищою освітою Підвищити до 42%

16 Відсоток вступу до ВНЗ Підвищити до 40% і тримати

ІІ вимір – Якість життя

17 Економічна продуктивність ВВП на душу населення Постійне зростання

18

Мобільність

Інтенсивність вантажоперевезень Знизити до 95%

19 Інтенсивність пасажирських перевезень Знизити до 80%

20 Частка залізничного транспорту Підвищити до 25%

21 Частка морського транспорту Підвищити до 14%

22
Землеробство

Надлишок азоту Постійний спад

23 Екологічність Підвищити до 20%

24 Якість повітря Забруднення Скоротити до 25%

25

Охорона здоров’я

Рання смертність чоловіків Знизити до 190 на 100 000

26 Рання смертність жінок Знизити до 115 на 100 000

27 Відсоток пальників серед молоді Знизити до 10%

28 Відсоток пальників серед дорослих Знизити до 20%

29 Відсоток людей з ожирінням Скорочення

30 Злочинність Кількість злочинів 7000 на 100000 нас. 

ІІІ вимір – Соціальна згуртованість

31
Зайнятість

Частка зайнятих в цілому Підвищити до 75%

32 Частка зайнятих в похилому віці Підвищити до 60%

33
Перспективи для родин

Дошкільні заклади з додатковим часом для 
дітей 0–2 років Підвищити до 35%

34 Заклади для дітей 3–5 років з додатковим 
часом Підвищити до 60%

35 Рівність прав Різниця доходів чоловіка і жінки Скоротити до 10%

36 Інтеграція Іноземці із середньою освітою Підвищувати

IV вимір – Міжнародна відповідальність

37 Співробітництво з метою  
розвитку Частка витрат на розвиток у ВВП Підвищити до 0,7%

38 Відкриття ринків Імпорт з країн, що розвиваються Постійне зростання

Джерело: складено автором за [1].
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була сформульована нова редакція стратегії «New HTS 
2020». У розробці взяли участь всі основні федеральні 
міністерства й відомства. При цьому її автори дотриму-
валися загальної міжнародної тенденції створення інте-
грованих концепцій розвитку для потреб інноваційної 
політики: пропоновані заходи мають чітко виражений 
міжгалузевий і міждисциплінарний характер і спрямо-
вані на визначення загальних концепцій, які дозволяли 
б погодити воєдино на державному рівні всі складові 
частини національної інноваційної системи — наукові 
дослідження, освіту, фінансування, механізми комерціа-
лізації інновацій, засоби законодавчого регулювання, 
мережні структури взаємодії держави, промисловості й 
громадянського суспільства. 

Особливостями даної стратегії є те, що вона ста-
вить новий формат цілей, будує та декларує ха-
рактеристики суспільства, що здатне сприймати 

та створювати інновації, чітко виокремлює ті сфери, де 
має відбуватись інноваційний розвиток, чітко визначає, 
що саме в кожній з галузей має відбуватися, і діяльність 
будує не тільки через систему індикаторів, а через систе-
му проектів загальнодержавного значення. 

Для загального ознайомлення з цієї стратегією 
розглянемо зміст її структурних частин: 

1) Стовпи інноваційної потужності:
1. Ставити в пріоритет майбутніх завдань розви-

ток соціуму та якість життя. Нова стратегія визначає 
конкретні тематичні цілі в дослідженнях та інноваціях. 
Увагу концентрують на галузях, що мають потенціал 
для забезпечення економічного зростання країни та/
або можуть сприяти вирішенню глобальних проблем 
і підвищенню якості життя для кожного громадянина. 
Усього виділено шість пріоритетних завдань: цифрова 
економіка та суспільство, сталий розвиток економіки, 
інноваційний робочий простір, забезпечення охорони 
здоров’я, розумна мобільність, цивільна безпека.

2. Консолідація ресурсів та просування швидкого 
трансферу. 

3. Зміцнення динамічного розвитку інновацій в 
промисловості. 

4. Створення сприятливих умов для розвитку ін-
новацій. 

5. Зміцнення публічного діалогу всіх учасників ін-
новаційного процесу.

2) Ключові елементи стратегії:
1. Пріоритетні завдання для зростання суспільно-

го добробуту та підвищення якості життя.
2. Мережа та трансфер. 
3. Темпи розвитку інновацій в промисловості. 
4. Рамкове сприяння інноваціям. 
5. Прозорість та всезагальна участь.
3) Модель інноваційної Німеччини:
Нова стратегія 2014 р. декларує характеристики 

розвитку Німеччини, завдяки яким вона стане лідером 
в інноваціях Європи та Світу. У попередніх стратегіях 
це питання не піднімалося окремо та не формулювалося 
раніше в жодній стратегії. Уряд Німеччини вважає, що 
саме суспільство, яке буде відповідати цим критеріям, 
побудує нову Німеччину:

 суспільство, що відкрите для інноваційних про-
цесів та захоплюється новими технологіями та 
інноваціями, у змінах бачить перш за все мож-
ливості; 

 орієнтація зусиль на моделі суспільного стало-
го розвитку, що допомагає генерувати інновації 
з позиції відповідальності сьогоднішніх поко-
лінь перед майбутніми;

 конкурентоздатна промисловість із потужною 
робочою силою, з якісними товарами та послу-
гами, що можуть конкурувати в найбільш інно-
ваційних галузях у світі; 

 рамкова підтримка динамічного розвитку старт - 
ап індустрії. 

 систематичне інвестування в дослідження та 
ін новації; 

 просування інновацій відбувається не заради 
них самих, а для можливості створювати та від-
новлювати суспільні вигоди; 

 забезпечення роботи працівників в умовах без-
пеки навколишнього середовища, охорони здо-
ров’я, мотивації; 

 гарна кваліфікація та гарні умови роботи – 
ключ до працівників, які роблять інновації; 

 забезпечення рівності жінок та чоловіків у за-
лученні до інноваційної діяльності; 

 постійне розширення співробітництва між уні-
верситетами/дослідницькими центрами та на-
ціональним і міжнародним бізнесом; 

 використання потенційних можливостей про-
грами ЄС «Горизонт 2020»; 

 ресурсна консолідація в інноваційній діяльно-
сті, у результаті якої забезпечується синергія та 
сталий розвиток. 

Німеччина своєю стратегією створює новий фор-
мат взаємодії держави і населення, вона розставляє нові 
акценти та нові пріоритети в інноваційному процесі та 
інноваційній діяльності країни.

4) Проектні сфери впливу: в кожному елемен-
ті, який перелічений в пункті 2, стратегія визначає на-
прямки реалізації в рамках проектної діяльності. Усього 
проаналізовано 50 проектних сфер впливу, що забезпе-
чують інноваційний розвиток за стратегією Німеччини. 
Серед них: інновації в охороні здоров’я, електромобіль-
ність, кібербезпека, будівництво майбутнього, зелена 
економіка тощо.

5) Рамкові проекти загальнодержавного значення 
«Futureproject»: «Енергоефективне, адаптоване до кліма-
тичних умов, вуглецево-нейтральне місто»; «Альтерна-
тивні джерела замість нафти»; «Розумна трансформація 
споживання енергії»; «Індивідуальна медицина як засіб 
зниження захворюваності»; «Найкраще здоров’я через 
профілактику та правильне харчування»; «Вести само-
стійне життя і в похилому віці»; «Один мільйон елек-
тромобілів в Німеччині до 2020 р»; «Інтернеторієнтова-
ні послуги для бізнесу та промисловості»; «Промисло-
вість 4.0»; «Засоби особистої ідентифікації в мережі».

На основі цього вибудовується національна по-
літика у сфері інновацій та будується модель розвитку 
інноваційної Німеччини. 
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Виходячи з вищезазначеного можна зробити ви-

сновок, що уряд Німеччини розуміє значення свого 
економічного лідерства у світі та Європі, тому формує 
модель розвитку крізь призму національних і загально-
європейських цінностей.

ВИСНОВКИ
Німеччина – лідер Європейського Союзу в еконо-

мічному, політичному та соціальному аспектах. Страте-
гія розвитку такої держави привертає увагу науковців, 
експертів. Досвід побудови якісної стратегії важливий 
також для розвитку української економіки та розбудови 
нашої власної стратегії або її вдосконалення. 

Німеччина на сьогодні має три основні стратегії, 
якими керується при реалізації державної політики. Усі 
три стратегії взаємопов’язані та мають спільну мету – 
постійне зростання економіки Німеччини та формуван-
ня суспільства з високою якістю життя. 

Німеччина діє в рамках двох площин – націо-
нальної та наднаціональної. Стратегія її сталого розви-
тку має пряме відношення до стратегії сталого розви-
тку «Європа-2020», але, на відміну від всіх інших країн, 
Німеччина сформувала чіткий перелік вимог у вигляді 
кількісних цілей. У постійному режимі всі показники 
підлягають моніторингу і постійному коректуванню. Ні-
меччина враховує динамізм розвитку світової економіки 
та готова до змін та вчасної корекції поставлених цілей. 

Нова стратегія високих технологій є унікальним 
проявом на панєвропейському просторі. Вона закладає 
підвалини нового інноваційного мислення та будівни-
цтва нової держави з новим, ще більш свідомим суспіль-
ством та цілями, які прямують до будівництва країни 
майбутнього. 

Важливим є те, що в даній стратегії вказуються не 
кількісні цілі, а якісні проекти, що створять нове суспіль-
ство. Суспільство, яке сприятиме розвитку, описане в де-
талях. Сформовано модель інноваційної Німеччини, де 
надані характеристики всіх аспектів діяльності держави. 

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що Ні-
меччина є ідейним лідером у сфері розвитку держави, 
інновацій та економіки в цілому. Вона формує ціннісні 
орієнтири та створює нові моделі, які починає реалізо-
вувати вже сьогодні.

Україна має брати за приклад інноваційну модель 
розвитку Німеччини та будувати стратегії, враховуючи 
всіх суб’єктів економічної діяльності: державу, бізнес, 
науку та громаду.

рекомендації щодо побудови ефективної стратегії 
економічного розвитку України в контексті досвіду Фе-
деративної Республіки Німеччина полягають у такому: 

1. Впровадження системи безперервного моніто-
рингу стратегії сталого розвитку, оскільки трансформа-
ційні процеси потребують постійної зміни шляхів до-
сягнення мети. 

2. Створення єдиної інноваційної стратегії розвит-
ку, що буде побудована за принципами створення інте-
грованих концепцій розвитку з поєднанням усіх складо-
вих інноваційної системи. 

3. Визначення пріоритетних сфер інноваційного 
розвитку в контексті стратегії сталого розвитку та бажа-
них результатів економічного та соціального розвитку. 

4. Формування моделі інноваційного розвитку, 
створення ефективних кластерних утворень і запрова-
дження діяльності ефективних, реальних проектів за-
гальнодержавного значення.                    
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Ащаулов В. В. Обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи 
моніторингу галузей економіки

Метою статті є обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи моніторингу галузей еко-
номіки. Для відображення фінансового аспекту стратегічного позиціонування підприємства в галузевому середовищі використана модифікована 
матриця АДЛ. Розглянуто матрицю вибору оптимального варіанта (сценарію) фінансової стратегії підприємства з урахуванням можливості 
її використання в системі моніторингу розвитку галузей економіки. Визначено недоліки застосування модифікованих матриць АДЛ та вибо-
ру оптимального варіанта (сценарію) фінансової стратегії підприємства. Визначено та проаналізовано фактори внутрішнього і зовнішнього 
середовища, які впливають на стратегічний вибір підприємств.  Модифіковано матрицю SPACE для побудови моделі вибору стратегії фінансу-
вання розвитку підприємств галузей у контексті системи моніторингу розвитку галузей економіки. Наведена характеристика запропонованих 
автором стратегій фінансування розвитку підприємства, визначено їх переваги та недоліки. Окремі інструменти запропонованих моделей дій 
можуть бути прийнятими за спосіб поліпшення стратегічних позицій з метою досягнення більш високого кількісно-якісного стану та коригуван-
ня існуючої моделі поведінки.
Ключові слова: стратегія підприємства, фінансова стратегія підприємства, фактори внутрішнього і зовнішнього середовища.
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стратегии государственного регулирования системы  
мониторинга отраслей экономики

Целью статьи является обоснование рекомендаций по выбору эф-
фективной стратегии государственного регулирования системы 
мониторинга отраслей экономики. Для отображения финансового 
аспекта стратегического позиционирования предприятия в отрасле-
вой среде использована модифицированная матрица АДЛ. Рассмотре-
на матрица выбора оптимального варианта (сценария) финансовой 
стратегии предприятия с учетом возможности ее использования в 
системе мониторинга развития отраслей экономики. Определены 
недостатки применения модифицированных матриц АДЛ и выбора 
оптимального варианта (сценария) финансовой стратегии предпри-
ятия. Определены и проанализированы факторы внутренней и внеш-
ней среды, влияющие на стратегический выбор предприятий. Моди-
фицирована матрица SPACE для построения модели выбора страте-
гии финансирования развития предприятий отраслей в контексте 
системы мониторинга развития отраслей экономики. Приведена 
характеристика предложенных автором стратегий финансирования 
развития предприятия, определены их преимущества и недостатки. 
Отдельные инструменты предложенных моделей действий могут 
быть приняты как способ улучшения стратегических позиций с целью 
достижения более высокого количественно-качественного состояния 
и корректировки существующей модели поведения.
Ключевые слова: стратегия предприятия, финансовая стратегия 
предприятия, факторы внутренней и внешней среды.
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The article is concerned with substantiating recommendations on the choice 
of an effective strategy of the State regulation for system of monitoring 
economy branches. To display the financial aspect of the enterprise's strate-
gic positioning in the sectoral environment, a modified ADL matrix was used.  
A matrix of choosing an optimum variant (scenario) of the enterprise's finan-
cial strategy has been considered taking into account possibilities of its use 
in the system of monitoring the development of economic sectors. Disadvan-
tages in the use of modified ADL matrices and in choosing an optimum vari-
ant (scenario) financial strategy of the enterprise's financial strategy have 
been identified. Factors of internal and external environment, which affect 
the strategic choice of enterprises, have been determined and analyzed. The 
SPACE matrix for building the model of choosing a strategy of financing the 
development of enterprises in the economy branches has been modified in 
the context of the system of monitoring the development of economy branch-
es. A description of the strategies proposed by author for financing the devel-
opment of enterprise has been provided, their advantages and disadvantages 
have been determined. Individual tools of the proposed models of actions 
can be accepted as a way of improving the strategic positions with a view to 
achieving a higher quantitative-qualitative situation as well as adjustment of 
the existing model of behavior.
Keywords: strategy of enterprise, financial strategy of enterprise, factors of 
internal and external environment.
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У сучасних умовах господарювання зростає кіль-
кість підприємств, які розуміють необхідність 
науково обґрунтованого перспективного управ-

ління в контексті моніторингу розвитку галузей еконо-
міки. Ефективним інструментом у цьому процесі є стра-
тегія державного регулювання або фінансування, підпо-

рядкована реалізації цілей загального розвитку підпри-
ємств у динамічному зовнішньому середовищі. Саме 
інтенсивність змін останнього є важливою умовою, яка 
визначає актуальність розробки обґрунтованої стратегії 
фінансування розвитку на галузевому рівні. Відсутність 
обґрунтованої стратегії фінансування розвитку, адапто-
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ваної до можливих змін оточення, може призвести до 
зниження ефективності не тільки фінансової діяльності, 
а й решти видів діяльності підприємства.

Проблеми вибору ефективної стратегії розглядають 
у своїх дослідженнях Фаей Л., Ренделл Р. [5], Дзеніс О. О. 
[3], Теслюк Н. П. [4], Горбулін В. П. [2], Макаренко П. М., 
Аранчій В. І., Зоря О. П., Лашко Ю. П. [6], Хрущ Н. А. [7], 
Асаніна А. В. [1], Яновська В. А. [8] та ін.

Метою статті є обґрунтування рекомендацій щодо 
вибору ефективної стратегії державного регулювання 
системи моніторингу галузей економіки.

Вибір стратегії є найважливішим етапом стра-
тегічного управління. Головним етапом вибору 
стратегії є формування й оцінка стратегічних аль-

тернатив, які являють собою можливі курси дій у межах 
обраної базової стратегії та обмежень на використання 
наявних ресурсів або набір окремих стратегій, які до-
зволяють досягти стратегічні цілі підприємства. 

Л. Фаей і Р. Рендел [5] відзначають, що генеруван-
ням альтернатив (тобто процесом визначення різних 
засобів, за допомогою яких можна досягти поставлених 
цілей, розв’язати проблему або реалізувати можливість) 
необхідно системно управляти. Якщо суб’єкт господарю-
вання не генерує постійного потоку альтернатив, вибір 
стратегій, якими вона може скористатися, звужується. 
Майбутнє підприємства значно залежить від його здат-
ності розробляти стратегічні альтернативи. У зв’язку 
зі значними змінами, які відбуваються у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі підприємства, генерування 
стратегічних альтернатив стає важливим компонентом 
в управлінні змінами.

Отже, часто суб’єкти господарювання обирають 
стратегію з декількох можливих варіантів, але усе різно-
маніття фінансових стратегій, яке підприємства демон-
струють у реальному житті, є різними модифікаціями 
декількох базових фінансових стратегій. Кожна з них 
ефективна за певних умов і стану внутрішнього і зов-
нішнього середовища підприємства.

«У загальному вигляді фінансова стратегія підпри-
ємства – це система рішень довгострокового характеру 
щодо залучення та використання фінансових ресурсів, 
забезпечення фінансової безпеки, побудови ефективної 
системи управління фінансовою діяльністю» [7, с. 153].

Вибір стратегії фінансування розвитку з множи-
ни альтернатив – складний процес прийняття рішень в 
умовах змінних пріоритетів. 

«Щоб отримати найкращі результати, стратегічне 
планування потребує широкого й водночас ефективного 
збору інформації, розроблення й вивчення стратегічних 
альтернатив і посилення уваги до стратегічних ризиків, 
пов’язаних з ухваленням стратегічних рішень» [2, с. 17].

Теорія та практика стратегії налічує множину базо-
вих підходів до обґрунтування стратегічних аль-
тернатив розвитку підприємства, а також поши-

рених у використанні матриць, які можуть бути об’єднані 
залежно від рівня стратегічного планування. Оскільки 
можна виділити такі рівні: корпорації, бізнес-рівень і 
функціональний, то, відповідно, на кожному з них стра-
тегічний аналіз з метою виконання певних завдань по-
требує застосування матриць також підпорядкованих 
виконанню цих завдань. Матриці на корпоративному 
рівні (БКГ, SWOT, Shell/DPM, АДЛ, Томпсона – Стріклен-
да та ін.) допомагають здійснювати аналіз і формувати 
бізнес-портфель. Вони визначають загальний стратегіч-
ний напрямок господарських підрозділів підприємства та 
відповідний напрямок інвестування. Матриці на бізнес-
рівні (М. Макдональда, Hofer/Schendel, SPACE, «продукт-
ринок» І. Ансоффа, М. Портера та ін.) належать до однієї 
бізнес-одиниці та найчастіше використовуються для ана-
лізу властивостей товару, ситуації на ринку тощо. Вони 
визначають більш конкретний напрямок розвит ку стра-
тегічних господарських підрозділів, залучають елементи 
комплексу стратегічних засобів для деталізації корпора-
тивної стратегії. Для дослідження факторів, що вплива-
ють на виробництво, якісні й цінові показники викорис-
товують матриці функціонального рівня.

Однією зі спроб відобразити фінансовий аспект 
стратегічного позиціонування підприємства в галузево-
му середовищі є модифікована матриця АДЛ (рис. 1).

На перетині характеристик охарактеризовані пев-
ні стратегічні позиції, які описані з точки зору фінансо-
вого результату діяльності, очікуваного ризику, а також 
потреб у фінансуванні.

Ще один методичний підхід до вибору фінансової 
стратегії [4] у комплексній системі моніторингу розвит-
ку галузей економіки представлений графічно (рис. 2).

У запропонованій моделі, враховуючи умови оці-
нювання варіантів фінансової стратегії, найефективні-
ший варіант визначається за допомогою співвідношен-
ня дохідності та рівня ризику [4]. 

Отримана комбінація фінансових елементів зво-
диться в комплексний показник дохідності, який ви-

Рис. 1. Матриця АДЛ: фінансовий аспект у системі моніторингу розвитку галузей економіки

Конкурентна 
позиція

Стадія життєвого циклу

Зародження Розвиток Зрілість Спад

Провідна Висока рентабельність  
Помірний ризик 
Великі додаткові потреби в ресурсах

Висока рентабельність  
Маленький ризик 
Майже відсутні додаткові потреби в ресурсах

Сильна

Сприятлива

Міцна Низька рентабельність  
Надмірний ризик 
Великі додаткові потреби в ресурсах

Низька рентабельність  
Помірний ризик 
Майже відсутня потреба в ресурсахСлабка
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значається при кожній фінансовій політиці та сцена-
рієм розвитку подій для розрахунку співвідношення 
дохідності та рівня ризику [4] (порівняно з середньо-
галузевим значенням при помірній фінансовій політиці, 
з нулем при консервативній та з максимальним в разі 
агресивної). Оцінити та вибрати оптимальний варіант 
фінансової стратегії пропонується шляхом розрахунку 
та прогнозу значення певних фінансових показників. 
Після цього керівництву підприємства рекомендовано 
здійснити її деталізацію, залучити суб’єктів-виконавців 
та довести до персоналу.

Отже, з обох моделей неможливо визначити кон-
кретну класифікацію видів даних стратегій, від-
окремити певні аспекти фінансових стратегій 

(зокрема види і особливості фінансування), а параме-
три матриць вибору не мають чітко сформульованого 
кількісно-якісного виразу, що суттєво ускладнює їх за-
стосування.

Ускладнення процесу прийняття управлінського 
рішення відбувається з тієї причини, що на стратегіч-
ний вибір підприємств впливають різноманітні фак-
тори, основні з яких: інтереси груп впливу, фінансово-
економічний потенціал підприємства, ризик діяльності, 
досвід реалізації минулих стратегій та фактор часу.

Інтереси груп впливу, зокрема фінансового харак-
теру, мають бути враховані при виконанні стратегії фі-
нансування розвитку підприємства та здійсненні конт-
ролю його діяльності. Саме ступінь задоволення інтере-
сів цих партнерів може відображатися на доступності 
до джерел фінансування, витратності та стабільності їх 
залучення і використання. 

Ризик діяльності підприємства має бути врахо-
ваний при виборі стратегії фінансування розвитку, яка 
вважається оптимальною, оскільки найкращі результа-
ти можна отримати за умов прийнятного ризику.  
Своєю чергою, ризик буде безпосередньо залежати від 
рівня невизначеності середовища для суб’єкта госпо-
дарювання. Цей фактор стосується як специфіки реа лізації 
стратегій конкурентами, так і стабільності зако нодавчо-
правового поля діяльності (змін та досконалості законо-
давства, фінансово-кредитної політики дер жави тощо).

Досвід реалізації минулих стратегій може суттєво 
впливати на обґрунтування остаточного вибору стра-
тегічної альтернативи фінансування розвитку, оскільки 
успішність, як і невдачі, залишають психологічний від-

биток на осіб, що приймають рішення, працівників під-
приємства, суб’єктів ринку (контрагентів).

Фактор часу є майже однаково вирішальним не 
тільки в умовах кризи, а й чистої, жорсткої конкуренції, 
оскільки своєчасність прийняття фінансових рішень є 
запорукою успішності виконання стратегії фінансуван-
ня розвитку та, як наслідок, досягнення на певному ета-
пі цілей суб’єкта господарювання.

Таким чином, вибір стратегії фінансування роз-
витку має базуватися на результатах всебічного 
аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього се-

редовища, у ході якого виявляються головні проблеми 
та причини їх виникнення, напрями та характер необ-
хідних змін, а також доцільність та наслідки реалізації 
обраних фінансових заходів.

«Необхідність розробки фінансової стратегії зумов-
лена в першу чергу створенням загальної стратегії під-
приємства і виявляє її зв’язок та взаємозалежність із за-
гальними стратегічними цілями підприємства» [8, с. 185].

«Фінансова стратегія як одна з функціональних 
стратегій визначає генеральний напрямок фінансового 
розвитку та стосується найважливіших аспектів фінан-
сової діяльності підприємства: формування та викори-
стання прибутку, рішень щодо структури капіталу та ви-
плати дивідендів, вибору форм і способів інвестування, 
оптимізації податкових виплат. Необхідність розробки 
фінансової стратегії продиктована реаліями ринкової 
економіки, що вимагає певних чітких орієнтирів фінан-
сового розвитку підприємств в умовах конкурентного 
середовища» [1]. 

Оскільки для досягнення цілей роботи з існуючих 
матричних методів, які застосовуються на функціональ-
ному рівні, виявлена неможливість їх використання, 
проаналізована можливість трансформації інструмен-
тів інших рівнів планування. Зроблено висновок, що 
найбільш близьким до предмета дослідження є матриця 
SPACE. Вона має чотири параметри, два з яких («фінан-
совий потенціал компанії» та «конкурентні переваги 
компанії») визначають стратегічне положення підпри-
ємства, а інші («промисловий потенціал» і «стабільність 
обстановки») – положення галузі, у котрій діє аналізова-
ний суб’єкт господарювання. Оскільки дана модель ви-
користовується на корпоративному і діловому рівнях, 
автором роботи модифіковано матрицю SPACE таким 
чином: сконцентровано увагу на параметрах, які опису-
ють стратегічну позицію підприємства (рис. 3).

Оцінку фінансово-економічного потенціалу [3] як 
критерію його розвитку запропоновано розраховувати 
за розробленою моделлю та факторами, виділеними за 
результатами багатовимірного факторного аналізу.

Чотирикутник на рис. 3 позначає типовий при-
клад побудови моделі стратегії фінансування розвитку 
підприємства.

Базою моделювання є ідея матриці SPACE, за якою 
стратегічне становище підприємства визначається на 
основі двох груп факторів: внутрішніх і зовнішніх. В ос-
нові такого вибору знаходиться певна позиція підприєм-
ства щодо рівня фінансового забезпечення розвитку та 
ступеня його захисту в перспективі через використання 
конкурентних переваг фінансового характеру. 

Рис. 2. Матриця вибору оптимального варіанта (сценарію) 
фінансової стратегії підприємства в системі моніторингу 

розвитку галузей економіки
На рис. 2: В1 – консервативна; В2 – помірна; В3 – агресивна 
фінансова політики управління підприємства; А1 – песимістичний; 
А2 – базовий; А3 – оптимістичний сценарії розвитку подій;  
Сij – розроблений варіант фінансової стратегії підприємства.

А1 А2 А3

В1 С11 С12 С13

В2 С21 С22 С23

В3 С31 С32 С33
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Отже, автором виділено такі види стратегії фінан-
сування розвитку (СФРі):

СФР1 (0; 0; 0) – мінімізація витрат – дана модель 
фінансування не передбачає використання ФКП, тому 
процес її реалізації не має позитивних ключових відмін-
ностей порівняно з конкурентами в галузі. Використан-
ня цієї стратегії доцільно звести до короткострокового 
терміну в основному для запобігання зниження резуль-
татів діяльності та пошуку резервів зниження витрат 
або скорочення діяльності. 

СФР2 (ФКП1; 0; 0) – змушене фінансове партнер-
ство – ґрунтується на використанні відмінного від кон-
курентів доступу до залучення зовнішніх коштів. Слаб-
ким місцем даної моделі поведінки є відсутність чіткого 
обґрунтування перспектив розвитку, тому вона обме-
жена у застосуванні, а отже, її доцільно використати 
для фінансового оздоровлення за допомогою зовнішніх 
груп впливу. Але використання стратегії можна продо-
вжувати тільки при впевненості в економічній безпеці з 
боку інших галузей. 

СФР3 (ФКП1; ФКП2; 0) – виважене фінансове парт-
нерство – має певні переваги в порівнянні з поперед-
ньою стратегією, які пов’язані з чітким встановленням 
перспектив розвитку та плануванням його наслідків при 
виборі стратегічних партнерів, що при її реалізації дає 
можливість не тільки фінансового оздоровлення під-
приємства, а й пошуку напрямів фінансового розвитку.

СФР4 (ФКП1; 0; ФКП3) – ситуаційне фінансування – 
ґрунтується на використанні як внутрішніх, так і зовніш-
ніх джерел фінансування, але без чіткого прогнозування 
майбутнього. Використання такої моделі можливе або 
при нестійкості партнерських взаємовідносин, або при 
значних амбіціях у процесі побудови ділових зв’язків, 
але обов’язковою умовою є розвинутий ФЕПП, в іншо-
му випадку керівництво підприємства може зіткнутися 
зі стратегічно необґрунтованими фінансовими рішення-
ми та їх наслідками.

СФР5 (0; ФКП2; 0) – фінансова невизначеність – 
ґрунтується на високому організаційному рівні забез-
печення прийняття фінансових рішень з урахуванням 
нестійкості внутрішніх і зовнішніх ФЕВ внаслідок на-
дійних інформаційних джерел та моделей діагности-
ки і прогнозування розвитку підприємства. Основний 
ризик – фінансові втрати через неприйняття ринком і 
співробітниками стратегічних змін.

СФР6 (0; ФКП2; ФКП3) – фінансова незалежність – 
в основі є досягнутий високий рівень фінансової безпе-
ки (незалежності), що обумовлено можливістю якісного 
фінансового планування і наявністю надлишку вільних 
коштів, які можна інвестувати в інші сфери або власне 
розширення бізнесу. При такій моделі фінансування іс-
нує ризик концентрації зусиль на одній галузі, особливо 
якщо вона є чутливою до її кон’юнктури.

СФР7 (0; 0; ФКП3) – ситуаційне інвестування («гра 
всліпу») – характеризується наявністю великої кілько сті 
альтернатив забезпечення концентрованого зростан-
ня й інтеграції з урахуванням невизначеності настання 
певних ситуацій. Основними проблемами є необхідність 
постійного балансування грошових потоків підприєм-
ства та оптимізація структури інвестицій з метою ство-
рення інших ФКП, пов’язаних з перевагами у діагности-
ці та прогнозуванні розвитку середовища і створенням 
стійких вигідних зв’язків з партнерами.

СФР8 (ФКП1; ФКП2; ФКП3) – фінансове лідерство – 
найвигідніша стратегія фінансування, яка притаманна 
сильним гравцям ринку та ґрунтується на високій стій-
кій позиції підприємства в зовнішньому середовищі та 
значних власних джерелах фінансування інвестиційно-
го та інноваційного розвитку. Недоліком даної моделі 
поведінки є складність фінансового управління та пере-
дачі позитивного досвіду підрозділам і дочірнім підпри-
ємствам. Ефективність її реалізації суттєво залежить від 
загальної фінансово-економічної ситуації в країні.

0 

IФЕПП 

 стійка нестійка стійка нестійка 

нестійка 

стійка 

високий 

середній 

низький 

ФКП1

ФКП2 ФКП3

 

Рис. 3. Модель вибору стратегії фінансування розвитку підприємств галузей у контексті системи моніторингу розвитку 
галузей економіки
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Як видно з наведеної характеристики запропоно-
ваних автором стратегій фінансування розвитку під-
приємства, всі вони мають як переваги, так і недоліки,  
а отже, і специфічні умови застосування та набір певних 
управлінських інструментів, які доцільно передбачити 
при виборі тієї чи іншої моделі фінансової поведінки та 
її оцінці і коригуванні. 

«Розробляючи фінансову стратегію, особливу ува-
гу слід надати виробництву конкурентоспроможної про-
дукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному 
зниженню собівартості продукції, формуванню та опти-
мальному розподілу прибутку, ефективному викорис-
танню капіталу» [6, с. 7].

Окремі інструменти перелічених моделей дій мо-
жуть бути прийнятими за спосіб поліпшення власних 
стратегічних позицій з метою досягнення більш висо-
кого кількісно-якісного стану та коригування існуючої 
моделі поведінки.

ВИСНОВКИ
Для відображення фінансового аспекту стратегіч-

ного позиціонування підприємства в галузевому середо-
вищі використана модифікована матриця АДЛ. У статті 
розглянуто матрицю вибору оптимального варіанта (сце-
нарію) фінансової стратегії підприємства з урахуванням 
можливості її використання в системі моніторингу роз-
витку галузей економіки. Визначено недоліки застосуван-
ня модифікованих матриць АДЛ і вибору оптимального 
варіанта (сценарію) фінансової стратегії підприємства.

Визначено та проаналізовано фактори внутріш-
нього і зовнішнього середовища, які впливають на стра-
тегічний вибір підприємств. Основними з таких фак-
торів є: інтереси груп впливу, фінансово-економічний 
потенціал підприємства, ризик діяльності, досвід реалі-
зації минулих стратегій та фактор часу.

У статті модифіковано матрицю SPACE для по-
будови моделі вибору стратегії фінансування розвитку 
підприємств галузей в контексті системи моніторингу 
розвитку галузей економіки. Наведено характеристику 
запропонованих автором стратегій фінансування розви-
тку підприємства, визначено їх переваги та недоліки.   
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шевченко А. В. пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання 
реального сектора економіки України

Метою статті є дослідження стану та проблем забезпечення державної промислової політики в Україні та пошук шляхів підвищення ефек-
тивності державного впливу на відновлення зростання промислового сектора. Розкрито проблеми, пов’язані з недосконалістю інституційного 
забезпечення, поглибленням галузевих дисбалансів, монополізацією та відсутністю інноваційних зрушень у промисловості України. На основі про-
веденого аналізу та узагальнення передового досвіду реалізації промислової політики у розвинених країнах світу визначено пріоритетні напрями 
та запропоновано низку першочергових заходів, реалізація яких дозволить закласти інституційний фундамент для формування та реалізації 
промислової політики в Україні, забезпечити ефективну взаємодію в цьому процесі між усіма інституціональними секторами держави, усуну-
ти галузеві та організаційні дисбаланси у промисловому секторі, а також сприяти його реструктуризації відповідно до пріоритетів науково-
технічного та інноваційного розвитку реального сектора економіки. 
Ключові слова: промислова політика, реструктуризація промисловості, саморегульовані організації, критичні технології, кластеризація.
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Целью статьи является исследование состояния и проблем обеспече-
ния государственной промышленной политики в Украине и поиск путей 
повышения эффективности государственного влияния на возобновле-
ние роста промышленного сектора. Раскрыты проблемы, связанные с 
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раслевых дисбалансов, монополизацией и отсутствием инновационных 
сдвигов в промышленности Украины. На основе проведенного анализа 
и обобщения передового опыта реализации промышленной политики 
в развитых странах мира определены приоритетные направления и 
предложен ряд первоочередных мероприятий, реализация которых по-
зволит заложить институциональный фундамент для формирования 
и реализации промышленной политики в Украине, обеспечить эффек-
тивное взаимодействие в этом процессе всех институциональных сек-
торов государства, устранить отраслевые и организационные дисба-
лансы в промышленном секторе, а также способствовать его реструк-
туризации в соответствии с приоритетами научно-технического и 
инновационного развития реального сектора экономики. 
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The article is aimed at studying the status and problems of ensuring the 
State industrial policy in Ukraine, seeking ways to enhance the efficiency of 
the State influence on the growth of the industrial sector. The article disclos-
es problems related to imperfections of institutional provision, deepening of 
sectoral imbalances, monopolization, and absence of innovative changes in 
the industry of Ukraine. On the basis of the conducted analysis and gener-
alization of the best practices related to implementation of industrial policy 
in the developed world, priorities have been determined and a number of 
paramount measures has been proposed, implementation of which will pro-
vide an institutional foundation for establishment and implementation of 
industrial policy in Ukraine, ensure efficient interaction of all institutional 
sectors of the State, resolve sectoral and organizational imbalances in the 
industrial sector, as well as facilitate its restructuring in accordance with 
the priorities of scientific-technological and innovation development of the 
real sector of economy.

Keywords: industrial policy, restructuring of industry, SROs, critical technolo-
gies, clustering.
Bibl.: 8. 

Shevchenko Anastasiia V. – Chief Specialist, Sector of Industrial and Trans-
port Policy of Department of the Real Economy’s Security, The National Insti-
tute for Strategic Studies (7a Pyrohova Str., Kyiv, 01030, Ukraine)
E-mail: anastacia_shevchenko@ukr.net

Протягом 2014–2015 рр. Україна втратила значну 
частину промислового потенціалу. Загострення 
соціально-економічної ситуації внаслідок роз-

гортання бойових дій на Донбасі, а також ціла низка 
системних проблем, накопчених у промисловому сек-
торі протягом останніх десятиліть, посилили негатив-
ні тенденції, спричинивши падіння виробництва в усіх 
агрегованих видах промислової діяльності. За таких 
умов зростає роль держави в запобіганні негативним 
наслідкам падіння у промисловості та у відновленні 
зростання в реальному секторі економіки, яка має поля-

гати у виробленні та реалізації ефективної промислової 
політики, заснованої на поєднанні активної ролі держа-
ви та ринкових механізмів. 

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що 
протягом останніх років проблеми формування в Украї-
ні державної промислової політики, заснованої на по-
єднанні активної ролі держави та ринкових механізмів, 
а також питання пошуку найбільш ефективних інстру-
ментів та механізмів державного впливу на розвиток 
промислового комплексу набувають все більшої акту-
альності. Різним аспектам формування та реалізації дер-
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жавної промислової політики в Україні присвячені праці 
О. Амоші, В. Гейця, В. Вишневського, Ю. Кіндзерсько-
го, О. Кондрашова, О. Саліхової, О. Собкевич, М. Яку - 
бовського та інших українських учених. Проте трива-
юче поглиблення негативних тенденцій в українській 
промисловості на тлі соціально-економічних потрясінь 
останніх років актуалізують подальші дослідження та 
пошук якісно нових інструментів та механізмів держав-
ного впливу на відновлення зростання реального секто-
ра економіки України.

Мета статті – дослідження стану та проблем за-
безпечення державної промислової політики в Україні 
та розроблення низки першочергових заходів, здійснен-
ня яких дозволить закласти інституційний фундамент 
для формування та реалізації промислової політики в 
Україні та забезпечити ефективну взаємодію в цьому 
процесі між усіма інституціональними секторами дер-
жави, усунути галузеві та організаційні дисбаланси у 
промисловому секторі та сприяти його реструктуриза-
ції відповідно до пріоритетів науково-технічного та ін-
новаційного розвитку реального сектора економіки.

Формуванню та реалізації державної промислової 
політики в Україні перешкоджає відсутність на-
лежного інституційного забезпечення, що при-

зводить до її фрагментарності, відсутності системного 
підходу та узгодженості розвитку окремих секторів про-
мисловості, а також невідповідності цілей промислової 
політики цілям та завданням в інших сферах державної 
економічної політики. 

Досвід країн ОЕСР свідчить про те, що реалізація 
ефективної промислової політики вимагає розроблення 
багаторічних планів та бюджетів, а також ефективних 
механізмів моніторингу та оцінки їх реалізації [1, c. 58], 
що передбачає наявність чіткої довгострокової стратегії 
розвитку промислового сектора. В Україні ж досі не роз-
роблено комплексної державної стратегії розвитку про-
мисловості, де напрями державної підтримки були б ви-
значені у загальному балансі державних, секторальних, 
корпоративних і регіональних інтересів та ресурсів. 

Спробою застосування стратегічного підходу у 
сфері промисловості після отримання Україною неза-
лежності була затверджена у 2003 р. Державна програма 
розвитку промисловості на 2003–2011 рр., реалізація 
якої мала на меті створення конкурентоспроможного 
промислового комплексу та утвердження України як ви-
сокотехнологічної держави. Проте завдання Програми, 
більшість з яких досі зберігають актуальність, переваж-
но залишилися невиконаними. 

Після завершення терміну дії програми Кабінет 
Міністрів України оприлюднив розпорядження від 
17.07.2013 р., № 603-р «Про схвалення Концепції Загаль-
нодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 року». Проте Загаль-
нодержавну цільову економічну програму розвитку 
промисловості на період до 2020 року, яку планувалося 
розробити на базі концепції, затверджено не було. 

Результатами відсутності системного підходу до 
вирішення проблем промислового комплексу та бага-

торічної невизначеності стратегічних засад державної 
промислової політики в Україні стали:
 розірваність зв’язків та відсутність діалогу між 

органами державної влади, бізнесом, наукою і 
громадськістю, що посилює розбалансованість 
між окремими підсистемами національної еко-
номіки, знижує рівень довіри між економічними 
агентами, гальмуючи економічний розвиток; 

 поглиблення у промисловому секторі галузевих 
дисбалансів, пов’язаних з надмірним розвитком 
сировинних низькотехнологічних виробництв, 
що супроводжується експлуатацією невіднов-
них природних ресурсів та забрудненням на-
вколишнього середовища; 

 занепад потужного науково-технічного, іннова-
ційного потенціалу української промисловості 
та закріплення її технологічної відсталості з пе-
реважанням у структурі промислового сектора 
виробництв нижчих технологічних укладів; 

 неефективна організаційна структура промисло-
вості з надмірною монополізацією ключових 
ринків та значними зловживаннями монополь-
ним становищем, що призводить до викривлен-
ня конкурентного середовища, відсутності у мо-
нополістів стимулів для модернізаційних змін, 
зростання корумпованості економічної системи. 

Державна промислова політика сьогодні має фор-
муватися як загальнонаціональна, коли рівно-
правними учасниками її розроблення і реалізації 

виступають держава, бізнес, а також наукові, громадські 
організації та інститути цивільного суспільства [2]. Це 
вимагає глибокої дебюрократизації державного апарату 
та передання частини функцій та повноважень у сфері 
управління промисловим розвитком саморегульованим 
організаціям – галузевим і професійним об’єднанням 
та асоціаціям підприємців, торгово-промисловим пала- 
там – зі збереженням державного контролю за здійснен-
ням цих функцій. З цією метою необхідно законодавчо 
визначити правові основи діяльності саморегульова-
них організацій, закріпити взаємні права та обов’язки 
саморегульованих організацій і органів державної вла-
ди, передати певні функції та повноваження держави 
об’єднанням та асоціаціям підприємців. Особливу увагу 
слід приділити забезпеченню недискримінаційних умов 
участі у саморегульованих організаціях для малих і се-
редніх підприємств, а також забезпечити участь у них 
галузевих науково-дослідних організацій. 

На сучасному етапі вирішення проблем, пов’язаних 
з поглибленням галузевих дисбалансів у промисловості, 
вимагає активного використання інструментів інве-
стиційної політики – стимулювання переливу капіталу 
із сировинних та низькотехнологічних виробництв у 
виробництва переробної промисловості з високою до-
даною вартістю.

Сучасний стан інвестування української промис-
ловості свідчить про закріплення її технологічної від-
сталості та сировинної спрямованості виробництва. 
Протягом тривалого періоду галузева структура капі-
тальних інвестицій залишається незмінною попри знач-
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ні зміни соціально-економічної ситуації. У загальному 
обсязі капітальних інвестицій у промисловість значною 
залишається частка добувної галузі та металургії. Нато-
мість, залучення інвестицій у галузі з високим потенціа-
лом виробництва високотехнологічної продукції – ма-
шинобудування, фармацевтики – залишається на вкрай 
низькому рівні.

Одним з ефективних механізмів перерозподілу 
інвестицій є поширення практики укладання 
контрактів між урядом та приватними інвесто-

рами, які передбачатимуть довгострокові зобов’язання 
держави щодо пільгових умов оподаткування, кредиту-
вання та підтримки експорту в обмін на зобов’язання 
приватних компаній щодо інвестування в нові техно-
логії та модернізацію існуючих виробничих потужно-
стей. Пріоритетом має стати забезпечення інвестування 
машинобудівного комплексу як основи технологічного 
розвитку інших галузей промисловості, у якому зосе-
реджено переважну частину критичних технологій. 

Здійснення структурних змін у промисловому сек-
торі має супроводжуватися стимулюванням інновацій-
ної діяльності на основі інтеграції наукового та виробни-
чого секторів. Уряди європейських країн попри жорстку 
політику бюджетної консолідації роблять все можливе 
для збереження та навіть збільшення частки витрат на 
дослідження та розробки, підвищуючи при цьому ефек-
тивність державних інвестицій в інновації завдяки пере-
гляду та вдосконаленню інноваційної політики та націо-
нальних стратегій інноваційного розвитку, перегляду ді-
ючих програм підтримки інновацій з фокусом на декіль-
кох ключових точках зростання, а також удосконаленню 
інституційної бази інноваційного розвитку [3]. 

В умовах ресурсних обмежень, які мають місце 
практично в усіх країнах світу, у розвинених країнах 
застосовується новий підхід до організації, міжвідом-
чої координації та управління науково-технічним про-
гресом, пов’язаний з відбором, захистом і розвитком 
критичних технологій (КТ) – пріоритетних технологій, 
які мають міжгалузеве значення та є основою для техно-
логічного оновлення та інноваційного розвитку страте-
гічних секторів економіки, забезпечуючи обороноздат-
ність, енергетичну незалежність, конкурентоспромож-
ність та підвищення рівня життя населення.

Європейські експерти оцінюють потенціал еко-
номічного зростання від використання КТ на рівні 10–
20 % щорічно [4]. Протягом останніх років національні 
переліки КТ були сформовані у США, Японії, Великій 
Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. У 2009 р. 
у ЄС було затверджено перелік КТ, до якого увійшли 
технології за такими напрямами: нанотехнології; нано- 
та мікроелектроніка (включаючи напівпровідники); фо-
тоніка; нові матеріали; біотехнології [5]. 

В Україні попри спроби законодавчого визначен-
ня КТ і формування їх переліку ще у 90-ті роки ХХ ст. 
поняття КТ, критерії віднесення до них та їх відокрем-
лення від «високих» технологій законодавчо так і не 
було визначено. Звичайно, для України, яка не має на 
сьогодні достатніх фінансових ресурсів для розвитку 
всіх перелічених вище напрямів, важливо зосередитись 

на декількох макротехнологіях, для розвитку яких є не-
обхідне підґрунтя. До таких можуть бути віднесені тех-
нології виробництва матеріалів з покращеними якостя-
ми, зокрема, вуглецевих волокон і вуглепластиків; про-
дуктів малотоннажної хімії; промислових біотехнологій; 
маловідходних та безвідходних технологічних схем ви-
робництва.

Заходи державної промислової політики зі сти-
мулювання інноваційного розвитку та дерегуляції за-
лишаться неефективними без забезпечення захисту 
економічної конкуренції та оптимізації організаційної 
структури в реальному секторі, яка на сьогодні харак-
теризується посиленням монопольних позицій окремих 
компаній. Втрати від картельних змов в Україні оціню-
ються в межах від 10 до 22 % ВВП [6]. Сьогодні лише 
на 47 % ринків в Україні товари реалізуються в умовах 
конкуренції. Натомість, близько 11 % ринків є ринками 
з природною монополією, а решта 42 % – ринки, на яких 
діє монопольне або олігопольне становище. За останні 
10 років частка ринків, де товари реалізуються на конку-
рентних умовах, в Україні впала на 12 в. п. [7]. 

У промисловості традиційно найбільш монополі-
зованими є металургійна, вугільна, гірничодобувна та 
хімічна галузі. Попри те, що промисловість не нале-
жить до найбільш монополізованих ринків, умови ді-
яльності промислових підприємств суттєво погіршу-
ються внаслідок високої монополізації ринків паливно-
енергетичного комплексу і транспорту та зв’язку. 

Державна промислова політика має бути спрямо-
вана не на розчленування великих виробничо-техноло-
гічних комплексів, а на стимулювання розвитку співро-
бітництва великих підприємств з малими та середніми 
підприємствами на субконтрактній основі, сприяння 
формуванню конкурентоспроможних міжгалузевих 
кластерних об’єднань, ядром яких стануть великі під-
приємства. Актуальним також є розвиток у промисло-
вості поліцентричних кластерів на базі об’єднань малих 
і середніх підприємств. 

Інтеграція у кластерах галузевих і територіальних 
принципів організації діяльності, міжгалузевий та 
міжорганізаційний характер об’єднання, здатність 

до зміни конфігурації мережі та можливість більш ефек-
тивного використання інфраструктурного потенціалу 
на мезо- та макрорівнях робить кластер оптимальною 
формою структурування економічного простору. До 
безперечних переваг кластерних об’єднань порівняно з 
іншими формами інтеграції підприємств належать такі:
 відсутність жорсткої ієрархії, балансування ін-

тересів різних учасників ринку при збереженні 
незалежності у прийнятті рішень;

 збереження конкурентного середовища всере-
дині кластера;

 створення унікальних умов для розвитку мало-
го бізнесу завдяки високому попиту на вузько-
спеціалізовані «нішеві» виробництва та налаго-
дженість зв’язків з партнерами;

 узгоджене формування планів, вироблення 
спільного бачення та колективних цінностей, 
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вироблення спільної стратегії розвитку клас-
терного об’єднання;

 створення замкненого виробничого циклу та 
ланцюга доданої вартості;

 висока ефективність роботи завдяки безпере-
бійності постачань сировини, компонентів, по-
слуг, зниженню трансакційних витрат.

Сьогодні рівень кластеризації економіки у краї-
нах Європи, Японії та Індії становить 65–70 %, причому 
близько 70 % кластерних структур функціонує у про-
мисловій сфері [8, c. 74]. У США в рамках кластерів пра-
цює більше половини підприємств, а частка створеного 
ними ВВП перевищує 60 %. Повністю охоплена класте-
ризацією економіка скандинавських країн. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, з метою відновлення зростання ре-

ального сектора економіки України необхідно виконати 
низку першочергових заходів, здійснення яких дозво-
лить закласти інституційний фундамент для формуван-
ня та реалізації промислової політики в Україні та забез-
печити ефективну взаємодію у цьому процесі між усіма 
інституціональними секторами держави:
 розробити рамковий Закон України «Про про-

мисловість України» як фундамент формуван-
ня державної промислової політики, визначен-
ня її цілей, пріоритетів і принципів, узгоджених 
із загальною економічною політикою, а також 
основу забезпечення ефективної взаємодії про-
мисловості з іншими секторами та сферами 
економіки;

 розробити та затвердити дорожню карту роз-
витку промисловості на період до 2020 р. – до-
кумент державного стратегічного планування, 
який визначатиме послідовний план дій щодо 
структурного, регіонально-просторового й га-
лузево-секторального реформування промис-
лового комплексу України;

 запровадити систему персональної відпові-
дальності й забезпечити ефективний контроль 
на всіх стадіях виконання цільових програм у 
промисловості, що сприятиме підвищенню їх 
ефективності, унеможливить нецільове вико-
ристання бюджетних коштів;

 розробити Закон України «Про саморегульо-
вані організації у промисловості», у якому ви-
значити правові основи діяльності саморегу-
льованих організацій, закріпити взаємні права 
та обов’язки саморегульованих організацій і 
органів державної влади, передбачити делегу-
вання визначених функцій та повноважень дер-
жави професійним об’єднанням та асоціаціям 
підприємців, забезпечити недискримінаційні 
умови входження до складу саморегульованих 
організацій малих і середніх підприємств та га-
лузевих науково-дослідних організацій;

 поширювати практику укладання контрактів 
між КМУ та приватними інвесторами, які пе-
редбачатимуть довгострокові зобов’язання дер - 

жави щодо пільгових умов оподаткування, кре-
дитування та підтримки експорту в обмін на 
зобов’язання приватних компаній щодо інвес-
тування в нові технології та модернізацію існу-
ючих виробничих потужностей;

 розробити та затвердити Постанову КМУ «Про 
розвиток критичних технологій», у якій мають 
бути закріплені визначення критичних техно-
логій, критерії віднесення до них, затверджено 
перелік критичних технологій на наступні 5 ро-
ків та заходи з державної підтримки їх розвитку. 
Забезпечити включення визначених у переліку 
критичних технологій до існуючих і нових дер-
жавних програм розвитку науково-технічної, 
оборонної, промислової сфер та забезпечити 
бюджетне фінансування цих напрямів;

 стимулювати розвиток субконтрактингових 
схем співробітництва у промисловості шляхом 
надання великим корпораціям державного за-
мовлення лише за умови розміщення ними за-
мовлень на виробництво певної встановленої 
частки сировини чи напівфабрикатів на малих 
підприємствах галузі;

 активізувати державну політику підтримки роз-
витку кластерів, у т. ч. інноваційних, шляхом до - 
опрацювання й затвердження Концепції ство-
рення кластерів в Україні, у якій необхідно визна-
чити загальні засади створення та вектори роз-
витку кластерів в Україні відповідно до загально-
національних пріоритетів, розробити на її основі 
комплексну стратегію розвитку кластерів;

 розробити та затвердити диференційовані для 
різних секторів та галузей економіки обме-
ження щодо максимально допустимої частки 
на ринках, перевищення яких тягне за собою 
примусове розукрупнення органами державної 
влади, які відповідають за державну антимоно-
польну політику;

 запровадити стимули та пільги фінансово-кре-
дитним установам, які здійснюють довгостро-
кове кредитування промисловості, шляхом 
зниження для них норми обов’язкового ре-
зервування, пільгових умов рефінансування,  
а також запровадження механізмів державного, 
приватного та синдикованого гарантування та-
ких кредитів та визначення критеріїв надання 
державних гарантій.                   
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Бубенко п. т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика
Стаття присвячена дослідженню процесів прискорення інноваційного розвитку та підвищення ролі системи планування й управління. Розгляну-
то вплив на динаміку інноваційних перетворень трьох важливих складових – інституційної, організаційної та фінансової. Досліджено причини, за 
яких існуюча в країні система планування та управління не відповідає вимогам сьогодення в частині таких перетворень. Запропоновано до реалі-
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Багаторічна практика інноваційних перетворень 
національних економік провідних країн пере-
конливо довела, що підсумковий успіх на цьому 

безальтернативному шляху залежить від дієвих систем 
стратегічного планування та управління. Досліджуючи 
та розвиваючи основи неоінституціоналізму та еконо-
мічного розвитку, Нобелевський лауреат Даглас Норт 
підкреслював, що вірно обраний стратегічний курс у по-
єднанні з відповідаючими йому інституційними прави-
лами виступає як фундаментальний фактор ефективно-
го функціонування господарських систем у довгостро-
ковій перспективі [1].

Мета статті – обґрунтування необхідності підви-
щення ефективності системи стратегічного планування 
та управління інноваціями як визначальної домінанти 
розвитку.

Інноваційне оновлення господарського комплексу 
є сьогодні магістральним напрямком підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки, її швидкої 
інтеграції у світоєвропейський економічний простір.

Водночас, думки про те, що країна у змозі швидко 
побудувати інноваційне суспільство на існуючому фун-
даменті витратної економіки є ілюзорними. Приклад 
розвинених країн засвідчує виправданість застосуван-
ня сегментного або регіонального методів інноваційної 
трансформації та підтверджує можливість розвитку 
інноваційного середовища всупереч економічній неви-
значеності та відносно низькому рівню життя. Іннова-
ційний розвиток цих країн часто здійснювався шляхом 
«точкової» генерації сучасних конкурентних технологій 
через розгалужену мережу інноваційної інфраструкту-
ри, яка містила певні складові: наукову базу, виробничі 
ресурси, ефективний комерційний сектор.
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Дійсно, прийнято вважати, що економічна неви-
значеність, економічна криза є факторами дестабілізації 
та руйнації неефективних форм господарювання, про 
що свого часу довели Дж. Кейнс, Л. Мізес, Ф. фон Хайєк 
[2, 3, 4]. Але мало хто замислюється, що вони водночас 
дають імпульси виникненню нових економічних утво-
рень, провокують інновацію всієї соціально-економічної 
системи. Тож економічна криза не тільки руйнує. але й 
створює, і ми всіляко підтримуємо аналогічні думки [5].

У цьому контексті необхідно підкреслити, що ін-
сти туційно-традиційна науково-технічна політи-
ка, якій у нас завжди приділялося багато уваги, 

поступається своїм місцем політиці інноваційній. Це 
зумовлено тим, що науково-технічна політика показа-
ла свою обмежену ефективність у розв’язанні завдань 
модернізації економіки, оскільки її фокусом було ство-
рення нового знання – при другорядному значенні ви -  
користання цього знання у виробництві. Між тим, основ - 
ну складність у промисловому опануванні тієї чи ін-
шої технології часто-густо являє не стільки доступ до 
базових відомостей про неї, скільки розробка процесу 
створення окремого інноваційного продукту на її осно-
ві, просування цього продукту на ринки і вихід вироб-
ництва на стійку прибутковість. Інноваційна політика 
являє собою більш цілісний комплекс, сфокусований 
одночасно і на створенні, і на практичному використан-
ні знань, коли основне значення має комерційна віддача 
від нових наукових розробок, технологій і продуктів.

При усіх відмінностях української ситуації (мате-
ріально-технічна база, виробничі відносини з переваж-
но індустріальної епохи, проблеми інноваційної свідо-
мості тощо) вона не є виключенням із загального пра-
вила: будь-яка політика, що спрямована на інноваційне 
зростання, базується на декількох ключових підставах: 
на спеціальній правовій базі, яка стимулює інноваційну 
активність; на системі якісної освіти та ефективної на-
уки; на відповідній інноваційній інфраструктурі і, на-
решті, на культурі підприємницької діяльності. Усе це 
дозволяє створювати нові робочі місця у сфері високих 
технологій, підвищувати економічну конкурентність 
людей, підприємств, регіонів і зрештою – держави.

Тож, пам’ятаючи рекомендації Д. Норта і наклада-
ючи їх на інноваційне сьогодення України, маємо зазна-
чити, що усі численні спроби розгорнути в її економіч-
ній системі інноваційні перетворення будуть марними 
без виваженої комбінації трьох складових: інституцій-
ної, організаційної та фінансової. Зупинимося на них 
більш детально.

Інституційна складова. Однією з головних при-
чин вкрай низької інноваційної домінанти господар-
ського комплексу України є хибна і контрпродуктивна 
практика реалізації економічної моделі розвитку на 
основі надконцентрації практично усіх ресурсів країни 
в декількох фінансово-промислових групах, попри те, 
що визначальним рушійним елементом такого розвитку 
є малий і середній інноваційний бізнес. Який, до речі, 
ментально більш властивий нашому суспільству, в осно-
ві якого завжди був здоровий індивідуалізм особисто-
сті. Більш лібералізоване, диверсифіковане економічне 

середовище має стати не тільки підґрунтям динамічного 
розвитку національного виробництва, але й, що вкрай 
важливо – для розгортання інноваційних перетворень у 
вітчизняній економіці, які їй життєво необхідні. І зовсім 
невипадково відомий австрійський економіст Й. Шум-
петер саме малому підприємцю відводив вирішальну 
роль у таких перетвореннях, пов’язуючи підприємниць-
ку діяльність з новаторством і творчістю [6].

Необхідно також пам’ятати, що перманентна гло-
бальна криза носить не циклічний, а структурний харак-
тер, про що довів Рой Харрод у своїй роботі [7]. Тож, для 
її подолання необхідна кардинальна зміна структури 
національної економіки на користь високотехнологіч-
них, інноваційних за своїм змістом секторів. Навпаки, 
існуюча олігархічна, «вертикально інтегрована» еконо-
міка зовсім не сприймає інновацій – вони їй просто не 
потрібні, оскільки у надмонополізованому ринку конку-
рентні переваги суб’єктів господарювання мають зовсім 
іншу, неінноваційну природу, а це консервує і продукує 
технологічну відсталість, в’яже розвиток продуктивних 
сил, веде в нікуди.

Рецепти подолання такої ситуації добре відомі. Це 
створення і дієва підтримка з боку держави осеред-
ків малого та середнього інноваційного підприєм-

ництва і бізнесу, наукоємних фірм та виробництв, форму-
вання фінансових структур венчурної підтримки. Закор-
донний досвід містить безліч інституційних інструментів 
і механізмів їх успішної діяльності. Нам не вистачає лише 
малого – політичної волі для запуску такого проекту на 
економічну мапу країни. Звичайно, що при цьому необ-
хідно виробити та погодити з країнами Європейського 
Союзу власну інноваційну політику, яка б гармонійно 
«вбудовувалася» у контекст відповідної політики ЄС. 

На сьогодні ж в країні існують, причому на зако-
нодавчо закріпленому рівні, дві майже тотожні за своєю 
сутністю політики – науково-технічна і промислова, які 
повинні трансформуватися в одну, таку, що їх органічно 
поєднує – інноваційну політику. Праві науковці, які вва-
жають, що відсутність системного підходу до визначен-
ня довгострокових координат економічного розвитку, 
джерелом якого якраз і виступають інновації у самому 
широкому розумінні цього слова, є однією з головних 
причин того, чому минулі роки були для країни роками 
втрачених можливостей [8].

Організаційна складова. Треба визнати, що чи-
сельні спроби побудови в державі дійової структури 
виконавчої вертикалі влади, яка б, з одного боку, вирі-
шувала більшість проблем суспільства в наданні якісних 
управлінських послуг і охоплювала всі сфери і галузі ді-
яльності, де є необхідність в державному регулюванні, 
а з іншого – усувала б дублювання функцій та пряме 
суперництво міністерств і відомств за сфери впливу та 
можливості доступу до каналів розподілу бюджетних 
коштів, інших економічних і неекономічних важелів, 
виявилися марними саме через відсутність системного, 
наукового підходу до цієї важливої справи.

Функції, повноваження та зони компетенції, як ра-
ніше, так і тепер, встановлюються самостійно міністер-
ствами і відомствами в положеннях про їх діяльність, що 
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призводить до багатократного перекриття зон впливу за 
наявності невирішених суспільних проблем в державно-
му управлінні там, де це вкрай необхідно. Боротьбою за 
такі зони впливу і пояснюються, перш за все, перманент-
ні зміни і перетворення, перейменування та реорганізації 
органів виконавчої влади. За таких умов цілком зрозумі-
лим стає частий перехід на «ручний режим» управління, 
що не може не позначитись на загальному процесі сис-
темних перетворень у державі. Усі зазначені недоліки по-
вною мірою притаманні й спробі побудови моделі управ-
ління в науково-технологічній та інноваційній сферах.

Свіжим прикладом цього є нещодавно прийнятий 
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», який подавався широкому науковому загалу країни 
як такий, що відповідає усім канонам свободи наукового 
пошуку та демократичним принципам управління. Але ж 
при детальному аналізі його основних положень присут-
ня ціла низка інституційних та правових суперечностей, 
які суттєво звужують зміст і сутність ролі сучасної науки 
і технологій у розвиткові держави. Найбільше занепоко-
єння у науковців викликає приховане у Законі посилен-
ня ролі бюрократичної складової у царині координації 
науково-технічної діяльності з боку владних структур.

В основу реформи управління науково-техно ло-
гіч ною сферою мають бути закладені політич-
но окреслений інноваційний механізм розвитку 

економіки та функціональний (індикативний) принцип 
управління, причому зусилля слід зосередити не на 
створенні нових органів державного управління, а на 
їх реорганізації, забезпеченні структурної повноти 
окреслених функцій, розмежуванні відповідних прав і 
завдань, визначенні механізмів системної взаємодії та 
координації з органами управління в інших сферах, під-
вищенні рівня професійної компетенції.

фінансова складова. У деформованій економіці 
трансформаційного періоду, коли ступінь централізації 
фінансів навряд чи нижчий за той, що був за недавніх 
часів, саме бюджет, акумулюючи в собі практично всі 
кошти, наявні в державі, залишається єдиним джерелом 
як для виробничо-господарської, соціально-культурної 
так і для інноваційної діяльності.

Будемо сподіватись, що розширюючи права і вод-
ночас підвищуючи відповідальність регіонів, господар-
ських структур за економічні результати власної діяль-
ності і, особливо, за розв’язання складних соціально-
економічних питань, що передбачає проект змін до Кон-
ституції України, держава підкріпить регіональні органи 
управління, підприємства реальними важелями влади – 
фінансовими ресурсами. Це конче потрібно робити, 
оскільки передові у науково-технологічному розвиткові 
країни світу довели, що фінансова підтримка науково-
го сектора з боку держави необхідна не тільки, і навіть, 
не стільки для нормального розвитку власне наукових 
досліджень, а тому, що вона є обов’язковою умовою за-
безпечення їх лідерських позицій на світових ринках 
конкурентоспроможності національних економік. Сві-
товий досвід також підтверджує, що вплив науково-тех - 
нологічного потенціалу країни на її соціально-еконо-
мічний розвиток безпосередньо залежить і корелює з 

часткою валового внутрішнього продукту, яка витра-
чається на наукові дослідження. Зростання цієї частки 
не тільки дозволяє нарощувати такий вплив, але і до-
корінно змінює функціональну, репродуктивну роль на-
уки в житті країни, і тому наукоємність ВВП виступає 
сьогодні однією з найважливіших характеристик інно-
ваційності країни. 

Щодо рівня фінансового забезпечення, у тому чис-
лі й бюджетного фінансування наукової сфери, то слід 
зазначити, що за останні роки відбувається неухильне 
відносне зменшення загальних витрат на науку, частка 
таких витрат у валовому внутрішньому продукті колива-
ється на позначці 0,73–0,83 відсотка. Це є прямим пору-
шенням Закону України «Про основи державної політи-
ки у сфері науки і науково-технічної діяльності», згідно з 
яким рівень асигнувань на наукову та науково-технічну 
діяльність має дорівнювати не менше 2,5 відсот ка вало-
вого внутрішнього продукту України.

Ще більш вразливою є динаміка частки витрат на 
наукові дослідження з державного бюджету. Протягом 
останніх трьох років цей показник тільки падав і на 
сьогодні становить лише 0,29 %, що майже на порядок 
нижче, ніж у розвинених країнах, а це свідчить про одне: 
наукова, а разом з нею й інноваційна складові розвитку 
не є пріоритетом діяльності як законодавчої, так і ви-
конавчої влади держави.

Отже, якщо сьогодні в Україні не отримають на-
лежної фінансової підтримки вже існуючі осередки і 
форми інноваційної інфраструктури, то можна не тільки 
забути про конкурентні амбіції нашої інтеграції до ЄС,  
а й, певно, згадати про кризу семирічної давнини.

Наявність у державі чіткої регіональної диферен-
ціації практично у всіх сферах суспільного жит-
тя і значних диспропорцій регіонального еко-

номічного розвитку актуалізує питання використання 
інноваційно-сітьових методів розвитку господарських 
структур, коли регіональна диференціація служить струк-
турною основою інноваційної конкуренції та фактором 
забезпечення гнучкої моделі функціонування господар-
ського комплексу всієї країни. Таким чином, ще однією з 
наших відповідей на виклики глобалізації має стати сти-
мулювання створення науково-технологічних платформ 
як основи регіональної системи інноваційного розвитку. 
Звернемо увагу, що саме регіональний акцент в науково-
технологічній діяльності став основною характеристи-
кою японської моделі інноваційного будівництва.

Повертаючись до реалій сьогодення, слід відзна-
чити, що незважаючи на практичну відсутність попиту 
на інноваційні продукти з боку держави, остаточний 
принцип фінансування науково-технологічної сфери, 
недостатність продуктивних інвестицій, можна конста-
тувати: українська наука все ж розвивається. За останній 
період з'явилося багато нових досягнень у галузях, які не 
мають відношення до традиційних (космічної та авіацій-
ної): створено багато українських імунобіологічних пре-
паратів; здійснено унікальні розробки антиретровірус-
них препаратів для лікування хворих на СНІД; запро-
поновано нові принципи інтроскопії. Україною виграно 
низку світових інноваційних тендерів, зокрема в таких 
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проектах, як створення космічного гамма-телескопа; 
в Україні отримано новий, другий за міцністю після ал-
мазу, матеріал; розроблено технології вирощування ве-
ликогабаритних сапфірів; здійснено зварювання живих 
тканин тощо. За цілим спектром надсучасних напрямів 
українська наука не лише виживає, а й всупереч всьо-
му – займає передові позиції. Отже, сьогодні, як ніколи, 
стає знаковим вислів 40-го Президента США Рональда 
Рейгана: «Ми фінансуємо науку не тому, що ми багаті,  
а ми багаті тому, що фінансуємо науку». 

ВИСНОВКИ
Таким чином, для того, щоб інноваційний розви-

ток набув нового, сучасного змісту, у системі плануван-
ня та управління цим процесом мають бути забезпечені 
такі кроки:
 злам існуючої моделі економіки та побудова 

відкритої економічної системи, основою якої 
повинен стати малий та середній інноваційний 
бізнес;

 узгодженість ринку освітянських послуг і рин-
ку праці, підвищення рівня мотивації високо-
кваліфікованої праці;

 активна протекціоністська участь держави та її 
інститутів у просуванні інноваційної продукції 
на висококонкурентні світові ринки;

 усталена комунікація всіх суб’єктів інновацій-
ної діяльності на основі реалізації принципів 
державно-приватного партнерства.                   
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Вострякова В. Ю. підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства
У статті розглянуто вплив підприємницької компоненти на перебіг інноваційних процесів на підприємстві з точки зору переходу від лінійних 
до нелінійних інноваційних моделей. Детально описано складові та рівні моделі інноваційної спіралі компанії Ernst and Young, якими є інноваційні 
передумови і стимули, зовнішні стейкхолдери, стадії та сфери інноваційного процесу на підприємстві та отримані внаслідок цього конкурентні 
переваги. Розглянуто ресурсний, структурно-функціональний, процесний, поведінковий та інтегральний підходи до визначення інноваційного 
потенціалу підприємства. Запропоновано тлумачити інноваційний потенціал з урахуванням здобутків ресурсної теорії, а саме – як динамічне 
поєднання ресурсів, можливостей і компетенцій в інноваційній діяльності. Вплив на інноваційну активність розглянуто крізь призму моделі лан-
цюга інноваційної цінності М. Хансена і Дж. Біркіншоу. За цими авторами, формування цінності інновацій являє послідовний трифазний процес, 
що включає генерацію ідей, їх розвиток і поширення. Розглянуто особливості трансформації інноваційних ідей у комерційні результати на кожній 
фазі ланцюга з урахуванням специфічних завдань та чинників впливу. 
Ключові слова: інноваційний потенціал, інноваційна спіраль, інноваційний процес, ланцюг формування цінності інновацій.
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Вострякова В. Ю. Предпринимательский контекст развития  

инновационного потенциала предприятия
В статье рассмотрено влияние предпринимательской компоненты на 
ход инновационных процессов на предприятии с точки зрения перехода 
от линейных к нелинейным инновационным моделям. Подробно описаны 
составляющие и уровни модели инновационной спирали компании Ernst 
and Young, а именно: инновационные предпосылки и стимулы, внешние 
стейкхолдеры, стадии и сферы инновационного процесса на предприя-
тии и полученные в результате этого конкурентные преимущества. 
Рассмотрены ресурсный, структурно-функциональный, процессный, 
поведенческий и интегральный подходы к определению инновационного 
потенциала предприятия. Предложено рассматривать инновацион-
ный потенциал с учетом достижений ресурсной теории, а именно – как 
динамическое сочетание ресурсов, возможностей и компетенций в ин-
новационной деятельности. Влияние на инновационную активность 
рассмотрено сквозь призму модели цепочки инновационной ценности 
М. Хансена и Дж. Биркиншоу. Рассмотрены особенности трансформа-
ции инновационных идей в коммерческие результаты на каждой фазе 
цепочки с учетом специфических задач и факторов влияния. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационная спираль, 
инновационный процесс, цепочка формирования ценности инноваций.
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the Innovative Potential of Enterprise
The article is concerned with influence of business component on the course 
of innovation processes at the enterprise from the perspective of transition 
from the linear to the non-linear innovative models. The author describes 
in detail the components and levels of the innovation spiral model of the 
company Ernst and Young, namely: innovative backgrounds and incentives, 
external stakeholders, stages and scopes of the innovation process at the 
enterprise as well as the resulting competitive advantages. The resource, 
structural-functional, behavioral, process, and integrated approaches to de-
fining the innovative potential of enterprise have been considered. It is sug-
gested to consider the innovation potential taking into account achievements 
of the resource theory, i.e., as a dynamic combination of resources, capacities 
and competencies in the innovation activity. Impact on innovation activity is 
considered through the prism of the innovation value chain model by M. Han-
sen and J. Birkinshaw. Peculiarities of transformation of innovative ideas into 
commercial results at every stage of the chain have been considered, taking 
into account the specific tasks and factors of influence.
Keywords: innovative potential, innovation spiral, innovation process, inno-
vation value chain.
Fig.: 3. Bibl.: 11. 

Vostriakova Valentyna Yu. – Senior Lecturer of the Department of Economics 
enterprises, Kyiv National Economic University named after V. Hetman (54/1 
Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: vvostriakova@gmail.com

Інформаційна революція змінила середовище функ-
ціонування бізнес-структур, створивши принципово 
нові умови для активізації їх інноваційного розвитку. 

На даному етапі розвитку економіки здатність створю-
вати і впроваджувати інновації стає передумовою дов-
гострокового успіху бізнесу за рахунок забезпечення на 
цій основі конкурентних переваг. 

Теорія інновацій в сучасному розумінні слова ви-
никла на початкуXX століття, коли французький соціо-
лог Г. Тард, а потім австрійський економіст Й. Шумпе-
тер висунули гіпотези, що розглядають науково-технічні 
винаходи як головну рушійну силу суспільного прогресу 

[1]. Протягом наступних ста років теорія інновацій про-
йшла складний шлях від опису підприємця, фірми і дер-
жави як окремих елементів інноваційного процесу до їх 
розуміння як взаємопов’язаних ланок складної системи, 
робота якої забезпечується певним набором інституцій-
них чинників.

Сучасну інноваційну діяльність вже не можна ро-
зуміти як раціональний процес з чітко визначеною по-
слідовністю етапів. Інновації та інноваційна діяльність, 
внаслідок кардинальних змін у зовнішньому середо-
вищі, перетворилися у складний соціальний процес, 
який включає координацію великої кількості учасни-
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ків з різною кваліфікацією і компетенцією. Складність 
інноваційних процесів на макро- і мікрорівнях, підпо-
рядкованість їх глобальним змінам та чутливість до 
інституційних чинників вимагають постійної уваги до 
найбільш суттєвих категорій, які обумовлюють іннова-
ційну активність в економіці. Попри значну кількість 
наявних досліджень з різних питань теорії інновацій, 
кардинальні зміні у зовнішньому середовищі вимагають 
постійного переосмислення теоретичних і методичних 
питань управління інноваційними процесами. Однією 
з таких категорій виступає інноваційний потенціал під-
приємства, який упродовж останніх тридцяти років по-
стійно перебуває у фокусі наукової думки. Це поняття 
стало одним з концептуальних відображень феномена 
інноваційної діяльності, воно розгорталося і уточнюва-
лося в процесі методологічних, теоретичних і емпірич-
них досліджень з початку 1980-х років. Попри тривалий 
теоретичний і прикладний інтерес, інноваційний потен-
ціал підприємства залишається дискусійним явищем, 
до визначення якого застосовуються різні підходи. 

Категорія інноваційного потенціалу з огляду на її 
стратегічний статус у забезпеченні конкурентоспромож-
ності економіки тривалий час знаходиться у полі уваги 
широкого кола вітчизняних і зарубіжних дослідників, зо-
крема К. Фрімена, С. М. Ілляшенка, Н. І. Чухрай, І. В. Фе - 
дулової, А. А. Тріфілової, І. М. Рєпіної, О. Б. Бутнік-
Сіверського, І. А. Павленко, Н. І Гончарової та інших.
Багатоаспектність наукової проблематики, пов’язаної з 
інноваційним потенціалом, стимулювала численні до-
слідження, які охоплюють сутнісно-змістовні, управлін-
ські, аналітичні та інші питання. Вважаємо, що найбільш 
актуальними серед них є сучасні моделі аналізу іннова-
ційної активності та способи їх впливу на інноваційний 
потенціал підприємства.

Метою даної статті є дослідження сучасного під-
приємницького контексту формування та розвитку ін-
новаційного потенціалу підприємства з урахуванням до-
мінуючих тенденцій еволюції загальної теорії інновацій.

Економічний розвиток різних країн показує, що 
найважливіші фактори інноваційного розвитку 
– це сприятливе підприємницьке середовище і 

конкуренція. На думку фахівців всесвітньо відомої кон-
сультаційної компанії МакКінсі, бізнес завжди рухаєть-
ся шляхом найменшого опору: передусім реалізуються 
проекти, що дають найбільшу і швидку віддачу. Конку-
ренція є одним з головних стимулів розвитку підпри-
ємств, оскільки саме вона може змусити їх освоювати 
управлінські та технологічні інновації. Змагаючись з 
конкурентами, підприємство спочатку спробує підви-
щити ефективність доступними управлінськими і недо-
рогими технологічними покращеннями, а вичерпавши їх, 
наважується на створення принципово нових рішень – 
масштабних інновацій, що вимагають часу, ресурсів і пе-
редових навичок управління [2]. 

Дослідження інноваційних процесів тривалий 
час велося у так званій лінійній моделі інновацій, яка в 
основному має справу з формальними або явно задани-
ми знаннями, отриманими в процесі фундаментальних 
досліджень. Фундаментальні дослідження, які розта-
шовані на початку причинно-наслідкового ланцюжка, 

створюють теорії та відкриття, які уточнюються в при-
кладних дослідженнях, потім тестуються в процесі роз-
робки і після цього продаються на ринку як промислові 
інновації та вводяться в експлуатацію. 

Таким чином, виникає уявлення про те, що чим 
більше фундаментальних досліджень, тим більше при-
кладних, тим більше інновацій і тим більше впроваджу-
ється передових технологій. Але в економіках промисло-
во розвинених країн ця спрощена модель перетворила-
ся у «непрацюючу» в останні 30-40 років. Пов’язано це з 
тим, що інноваційні ідеї поширюються в сучасному сус-
пільстві через велику кількість різноманітних каналів. 
Трансфер і дифузія технологій, активна роль глобальних 
компаній і прямих іноземних інвестицій, ускладнення 
процесів створення нових продуктів і технологій при-
водить до необхідності використання аутсорсингу при 
розробці нових продуктів, створення галузевих альян-
сів і міжнародних консорціумів та інших способів і при-
йомів передачі знань та комерціоналізації інновацій. Усе 
це вимагає використання в управлінні підприємствами 
інноваційних моделей на основі нелінійних зв’язків, 
компетенцій та динамічних організаційних здатностей, 
які обумовлюють перенесення акценту від інструментів 
планування інноваційної діяльності до важелів стиму-
лювання інноваційної активності на підприємстві. 

Нелінійні моделі інноваційного процесу передба-
чають, що нові ідеї виникають і розробляються 
на всіх стадіях інноваційного процесу, тобто 

фундаментальні дослідження не розглядаються як єди-
на стартова причина для інновацій; між стадіями інно-
ваційного процесу виникають якісно нові види зв’язків. 
Результати досліджень, включаючи комерціалізацію 
технологій, використовуються в різних формах на всіх 
стадіях інноваційного процесу. Хоча інновації засновані 
на знаннях, ідеї, які знаходять своє застосування в ком-
паніях, необов’язково повинні бути створені ними са-
мостійно. У рівному ступені сприятливими для іннова-
цій є здатності підприємств створювати нові знання та/
або запозичувати їх у технологічних лідерів. Ці складові 
конкурентоспроможності безпосередньо стимулюють 
розвиток інновацій, при цьому жодна з них не є голов-
ною або основною [3]. Відповідно, нелінійні моделі під-
вищують роль менеджерів інноваційного процесу.

У контексті дослідження впливу підприємниць-
кого контексту заслуговує на увагу модель інноваційної 
спіралі, розроблена відомою консультаційною компані-
єю Ernst and Young (рис. 1) [4]. У моделі описуються рів-
ні цієї спіралі, на вершині якої знаходяться конкурентні 
переваги, отримані бізнесом в результаті здійснення ін-
новаційної діяльності. Такими рівнями спіралі є:
 по-перше, інноваційні передумови та стимули, 

існуючі для певного бізнесу; до них, зокрема, 
належать: лідерське мислення і культура, що 
мають місце в організації, людський капітал, 
технології, рівень розвитку інфраструктури, 
ефективність управлінських процедур, зокрема 
наявність ризик-менеджменту та систем КРІ 
(ключових показників результативності), а та-
кож можливості залучення інвестицій;

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

83БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Ко
нк

ур
ен

тн
а

пе
ре

ва
га

 

пе
ре

ва
га

 

Зо
вн

іш
ні

 у
ча

сн
ик

и
 

Ф
ін

ан
со

ві
 о

рг
ан

із
ац

ії
 

Ур
яд

ов
і у

ст
ан

ов
и

 
Н

ау
ко

ві
 з

ак
ла

ди
 

П
ос

та
ча

ль
ни

ки
 

Ін
ве

ст
ор

и
 

Ін
ш

і к
ом

па
ні

ї
 

Ко
нк

ур
ен

ти
 

Сп
ож

ив
ач

і  

Ін
но

ва
ці

йн
ий

 п
ро

це
с 

 

Ро
зв

ит
ок

 

П
оя

ва
 ід

ей
 

Со
ці

ал
із

ац
ія

 
Ін

ту
їц

ія
 

Ек
сп

лу
ат

ац
ія

 

О
бл

ас
ті

 ін
но

ва
ці

й
 

П
ро

це
си

 
Бі

зн
ес

-м
од

ел
і 

П
ро

ду
кт

и 
і п

ос
лу

ги
 

Ін
но

ва
ці

йн
і п

ер
ед

ум
ов

и 
і с

ти
м

ул
и

 

О
рг

ан
із

ац
ія

 т
а 

уп
ра

вл
ін

ня
 

Ін
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а

 

Лі
де

рс
ьк

е 
м

ис
ле

нн
я 

і к
ул

ьт
ур

а 
 

Те
хн

ол
ог

ії
 

За
лу

че
нн

я 
ко

ш
ті

в
 

Лю
ди

 і 
на

ви
чк

и
 

Ри
зи

к-
м

ен
ед

ж
м

ен
т

 
Ви

м
ір

ю
ва

нн
я 

еф
ек

ти
вн

ос
ті

 т
а 

КР
Іs

 

Капіталізація 

Зо
вн

іш
нє

се
ре

до
ви

щ
е:

 
 

  Те
хн

ол
ог

іч
ни

й 
ро

зв
ит

ок
 

 

 За
ко

но
да

вч
і з

м
ін

и

 

М
ак

ро
ек

он
ом

іч
ні

 т
ен

де
нц

ії 
Ек

ол
ог

іч
ні

 в
им

ог
и

 

Д
ем

ог
ра

ф
іч

ні
 з

м
ін

и

 

Досягти

Ре
зу

ль
та

ти
дл

я 
бі

зн
ес

у:
 

 

  П
ри

бу
тк

ов
е 

зр
ос

та
нн

я 

 

 За
лу

че
нн

іс
ть

 с
по

ж
ив

ач
ів

 
Бі

зн
ес

-с
ті

йк
іс

ть
П

ро
ду

кт
ив

ні
ст

ь

Бі
зн

ес
-г

ну
чк

іс
ть

Ри
с.

 1
. М

од
ел

ь 
ін

но
ва

ці
йн

ої
 сп

ір
ал

і к
ом

па
ні

ї E
rn

st
 a

nd
 Yo

un
g 

[4
]

http://www.business-inform.net


84

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

 по-друге, зовнішні учасники, які впливають на 
інноваційну активність бізнесу: споживачі, 
інвестори, постачальники, урядові установи, 
фінансові організації, наукові заклади та інші 
стейкхолдери;

 по-третє, власне інноваційний процес на під-
приємстві, який послідовно проходить певні 
стадії: ділова інтуїція, виникнення та соціаліза-
ція ідеї, її розвиток та впровадження;

 по-четверте, області інновацій, що існують на 
підприємстві: нові бізнес-моделі, процеси, про-
дукти і послуги;

 по-п’яте, конкурентні переваги для бізнесу, 
здобуті в результаті послідовного руху по цій 
спіралі.

Основним науковим і прикладним результатом 
розробки такої моделі є подальший розвиток 
теорії нелінійних інноваційних моделей і, від-

повідно, поглиблення розуміння того, що сьогодні для 
інноваційно активних компаній інновації не є лінійним 
процесом, а можуть розглядатися як циклічний процес 
«злетів і падінь», повторних спроб досягти успіху, періо-
дичних невдач і «топтання на місці». Використовуючи 
такий підхід, сучасні підприємства можуть ефективніше 
реагувати на зміни в зовнішньому середовищі; онов-
лювати у випадку необхідності власні бізнес-моделі, 
сфокусовані на досягнення конкурентних переваг; роз-
винути правильне мислення і культуру, але насамперед 
правильно здійснювати інноваційну діяльність і вплива-
ти на складові інноваційного потенціалу для отримання 
конкретних бізнес-результатів. 

Фактично сучасна інноваційна філософія передба-
чає, що успішні компанії мають розглядати інноваційну 
активність як «стан буття», націлений на забезпечення 
довгострокової успішності. Такі інноваційні підприєм-
ства зосереджуються на створенні конкурентних пе-
реваг для досягнення п’яти бізнес-результатів, а саме: 
прибуткове зростання, залученість споживачів у бізнес-
процеси, забезпечення стійкості бізнесу, високі показ-
ники продуктивності та бізнес-гнучкість. 

Таким чином, для управління ефективністю інно-
ваційної діяльності на підприємстві критично важли-
вим є врахування сучасного стратегічного контексту 
формування інноваційного потенціалу. Насамперед, 
процеси, що нині відбуваються в економіці та частково 
описані вище, обумовлюють зміну акцентів у форму-
ванні змістовного наповнення складових інноваційного 
потенціалу та підходів щодо його оцінювання. Можна, 
на нашу думку, стверджувати, що визначення іннова-
ційних ресурсів, компетенцій та здатностей потребує 
відповідного сучасним реаліям «переформатування» і 
зі збереженням ресурсного підходу, але з урахуванням 
релевантного наповнення їх змісту.

Сучасне бачення інноваційних процесів на під-
приємстві охоплює розуміння сутності інноваційного 
потенціалу підприємства та його взаємозв’язку з інши-
ми важливими елементами підприємницької діяльності.
Аналіз існуючих теоретичних напрацювань [5–8] дозво-
лив виявити існування різних підходів до визначення 

сутності інноваційного потенціалу підприємства, серед 
яких, на нашу думку, доцільно виокремити ресурсний, 
структурно-функціональний, процесний, поведінковий, 
а також інтегральний підходи. 

Згідно з першим підходом, якого дотримуються, 
зокрема, Балабанов І. Т., Завлін П. Н., Захарченко В., 
Чухрай Н., Тивончук О. І., Шипуліна Ю. С., інноваційний 
потенціал трактується як сукупність різноманітних ре-
сурсів, а також іх комбінацій, необхідних для здійснення 
інноваційної діяльності. Слід зазначити, що цей підхід 
поширився на початку становлення проблематики під-
приємницького потенціалу приблизно на початку 90-х 
років минулого сторіччя. 

Структурно-функціональний підхід передбачає 
розгляд та, відповідно, аналіз інноваційного потенціалу 
переважно з точки зору здатності економічної системи 
до реалізації можливостей розвитку на основі іннова-
цій. Згідно з таким підходом виділяються такі основ-
ні елементи інноваційного потенціалу, як кадровий, 
інформаційно-методологіний, організаційний, мате рі-
ально-технічний, фінансовий потенціал тощо. При цьо-
му розуміння цих можливостей науковцями трактуєть-
ся достатньо широко – від втілення досягнень науки і 
техніки у конкретні товари до реалізації будь-яких ін-
новаційних цілей і програм. Цієї позиції, на наш погляд, 
дотримуються Польова Н. М., Станіславик О. В., Собо-
лєва Т. О. та інші.

У роботах значної кількості науковців (Кузьмен- 
ко О. М.,Лапін Є. В., Гунін В. Н., Поршнев А. Г, Румянце-
ва З. П., Ільїн М. С., Саломатін Н. А., Харін А. А., Колєн-
ський І. Л., Тріфілова А. А. та інші), що розглядають ін-
новаційний потенціал за процесним підходом, це явище 
трактується як сукупність дослідницьких, технологіч-
них і, загалом, стратегічних можливостей, формування 
яких дозволяє досягти цілей інноваційної діяльності. 

Також існують точки зору про те, що інновацій-
ний потенціал підприємства може бути визначений як 
комплекс взаємопов’язаних ресурсів і здатностей до їх 
реалізації, що визначають спроможність приведення 
у відповідність до зовнішніх внутрішніх можливостей 
розвитку моделі діяльності підприємства. Такої думки 
дотримуються Гриньов А. В., Ілляшенко С. М., Косен- 
ко А. П. та інші науковці. Такі визначення, на нашу дум-
ку, можна об’єднати в поведінковий підхід до тлумачен-
ня інноваційного потенціалу. 

Цілком обґрунтовано можна говорити про фор-
мування, підтримане широким діапазоном до-
сліджень, інтегрального підходу до визначення 

інноваційного потенціалу. Інноваційний потенціал у 
цьому випадку розглядається не лише як певний набір 
ресурсів і здатність економічної системи реалізовува-
ти можливості розвитку, але й ставиться акцент на ці-
леспрямованому використанні ресурсів. Цього підходу 
дотримуються, зокрема, такі вчені, як Рєпіна І. М., Олек-
сюк О. І., Ганущак-Єфіменко Л. М., Вовчок С. В., Фєдуло-
ва І. В., Ціпурінда В. С., Чаленко Н. В.

Як бачимо, у цих підходах та визначеннях згаду-
ються важливі для сучасної економіки поняття ресурсів 
та здатностей. Аналіз значної кількості вітчизняних і 
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зарубіжних джерел довів доцільність використання для 
розуміння інноваційних процесів на підприємстві здо-
бутків сучасної ресурсної теорії, яка в останні десяти-
річчя виконала місію пошуку джерел постійного онов-
лення та лідерства компаній на інноваційній основі. 
Сьогодні сучасні концепції ресурсної теорії знаходяться 
в епіцентрі уваги дослідників, а основні її категорії – ак-
тиви, ресурси, компетенції та організаційні здатності –  
є предметом підвищеного наукового інтересу [9]. 

З цієї точки зору, на нашу думку, назріла необхідність, 
не відкидаючи інших тлумачень інноваційного по-
тенціалу, запропонувати сучасне його наповнення з 

урахуванням здобутків ресурсної теорії [10]. За цим під-
ходом інноваційний потенціал підприємства може роз-
глядатися як сукупність інтегральних характеристик, які 
дозволяють використовувати інноваційні ресурси за до-
помогою інноваційних компетенцій та на основі іннова-
ційних організаційних здатностей для досягнення цілей 
інноваційного розвитку. Тобто, інноваційний потенціал 
підприємства являє собою поєднання ресурсів, можливо-
стей та компетенцій в інноваційній діяльності (рис. 2).

За такою логікою розвиток інноваційного потен-
ціалу можливий на основі обґрунтованого встановлен-

ня цілей інноваційної діяльності, а також визначеного 
способу розвитку інноваційних ресурсів, компетенцій 
та організаційних здатностей. Такий підхід до визначен-
ня інноваційного потенціалу підприємства дає можли-
вість характеризувати цю категорію як більш відкриту,  
у порівнянні з іншими підходами, систему, що об’єктивно 
реагує на зміну зовнішнього середовища, а також визна-
чити інноваційний потенціал не як статичний показник, 
а як динамічну категорію.

Не зупиняючись детально на зазначених складо-
вих, які утворюють інноваційний потенціал, з огляду на 
їх достатню дослідженість і розпрацьованість, відміти-
мо лише, що саме ті характеристики, що надають іннова-
ційного статусу ресурсам, компетенціям та організацій-
ним можливостям, відповідно мають бути предметом 
оцінювання. Останнє є важливим науковим завданням, 
оскільки моніторинг стану і розвитку інноваційного по-
тенціалу є важливою передумовою обґрунтованого ви-
бору інноваційної стратегії. 

Аналіз інноваційного потенціалу через призму 
взаємозв’язку ресурсів, компетенцій та здатностей ви-
магає розуміння сучасного стратегічного контексту ін-
новаційної активності в економіці.

Інноваційний
потенціал

підприємства  

Ресурси інноваційного
розвитку

  

Компетенції
в інноваційній сфері  

Інноваційні
організаційні здатності

 

Рівень кваліфікації, освіти, 
навичок, досвіду та мотивації
працівників, що визначають
їх здібності до генерування

нових знань
 

Здатності до залучення нових
знань, механізми внутрішнього
підприємництва, провайдінгу,
формування бізнес-моделей

інноваційної діяльності

 

 

 

Сукупність ресурсів, здатних забезпечувати
результативність інноваційного процесу
та їх використання для досягнення цілей

інноваційної діяльності
  

Рис. 2. Динамічна модель інноваційного потенціалу підприємства
Джерело: розроблено автором.

http://www.business-inform.net


86

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

М. Хансен і Дж. Біркіншоу запропонували модель 
ланцюга формування цінності інновацій, який пред-
ставляє інноваційний процес як послідовний трифаз-
ний процес, що включає генерацію ідей, їх розвиток і 
поширення. Шість пов’язаних завдань виконуються на 
підприємстві упродовж проходження цими фазами: 
внутрішнє, зовнішнє, і внутрішньоперехресне співробіт-
ництво для пошуку ідей; відбір ідей, їх розвиток та об-
ґрунтування; поширення розроблених ідей [11] (рис. 3).  
У такому ланцюгу може бути одна або декілька ланок,  
в яких підприємство перевершує інших. І навпаки, може 
бути одна або декілька видів діяльності, які є слабкими 
по відношенню до підприємства. Будь-яка слабка ланка 
всередині підприємства може зруйнувати інновацій-
ні зусилля, тому необхідно зосередитися на виявленні 
та зміцненні існуючих недоліків. Ідея авторів полягає у 
тому, що необхідно уникати використання стандартних 
рекомендацій з підвищення інноваційного потенціалу, 
оскільки кожне підприємство має унікальні інноваційні 
завдання. Насправді, інноваційні виклики відрізняють-
ся від фірми до фірми, і реалізація стандартних реко-
мендацій може призвести до нераціональних витрат або 
навіть бути шкідливими, якщо застосовується до непра-
вильних ситуаціях.

нерації ідей або дифузії, він часто додатково послаблює 
слабкі ланки ланцюга, знизивши інноваційний потенці-
ал у цілому.

Для покращення інноваційного процесу керівники 
повинні розглядати процес трансформації ідей у комер-
ційні результати як інтегрований потік аналогічно лан-
цюгу Майкла Портера. Перша з трьох фаз у ланцюзі – 
генерація ідей – може включати їх розробку всередині 
якогось підрозділу на підприємстві або між підрозділа-
ми підприємства як результат роботи кросфункціональ-
них команд, або за межами фірми. Другий етап полягає 
в перетворенні ідей, або, більш конкретно, їх відборі для 
фінансування та перетворення в прибуткові продукти 
або механізми. Третім етапом виступає дифузія іннова-
цій всередині підприємства. 

Кожна фаза на підприємстві в контексті аналізу 
впливу підприємницької діяльності на розвиток інно-
ваційного потенціалу має свої специфічні особливості 
здійснення і завдання.

У фазі генерації ідей важливо зрозуміти, звідки 
на підприємство приходять інновації. Менеджери при-
родно шукають їх перш за все у своїх власних функціо-
нальних групах або підрозділах. Кросфункціональна 
співпраця, тобто комбінування знань з різних підроз-

Генерація ідей
 Перетворення

ідей у проекти
 Поширення

ідей
 

Пошук інноваційних ідей
в підрозділах підприємства  

 Генерація ідей

 Використання
інноваційних ідей ззовні

 

Скринінг і початкове
фінансування 

 

 Рух від ідеї допочаткових
результатів

 

 

Розповсюдження ідей
всередині підприємства 

 

Рис. 3. Ланцюг формування цінності інновацій М. хансена і Дж. Біркіншоу [11]

«Навіть велика доза кращих на ринку знеболю-
ючих не допоможе полагодити зламану кістку. Так само 
підприємства не можуть просто імпортувати останні 
винаходи в галузі інновацій, щоб вилікувати те, що є 
причиною їх хвороби. Замість цього вони повинні роз-
глянути існуючий інноваційний процес, визначити свої 
власні проблеми і знайти способи їх вирішення» [11]. 
Такий підхід привертає увагу менеджменту від реф-
лекторно імпортованих інструментів активізації інно-
ваційної діяльності, які можуть виступати частиною 
ланцюга, але не бути обов’язково такими, поліпшення 
яких підприємство найбільше потребує в даний момент 
часу. Таким чином, менеджмент фокусує увагу на най-
слабших ланках і має бути селективним щодо того, які 
інструменти застосовувати для підвищення інновацій-
ної результативності.

Ланцюг формування цінності інновацій допомагає 
зрозуміти, що те, що сприймається як сильна сторона з 
точки зору інновацій, насправді може виявитися слаб-
кістю. Коли менеджмент націлений лише на найсильні-
ші ланки в ланцюгу, використовує типові рекомендації 
щодо збільшення трудового потенціалу у, скажімо, ге-

ділів підприємства для генерації ідей, загалом, на дум-
ку М. Хансена і Дж. Біркіншоу, є завданням, що важко 
досягається. Це пов’язане з тим, що децентралізована 
організаційна структура і географічне розпорошення, 
як правило,ускладнюють співпрацю людей з різних під-
розділів. Далі підприємства повинні об’єктивно оціни-
ти, чи достатньо вони використовують нових ідей з-за 
меж компанії, і навіть за межами своєї галузі, шляхом, 
наприклад, використання ідей і знань клієнтів, кінце-
вих споживачів, конкурентів, академічної спільноти, 
незалежних підприємців, інвесторів, винахідників, на-
уковців і постачальників. На значній кількості підпри-
ємств не приділяється достатньо уваги цьому аспекту, 
у результаті чого мають втрачені можливості і низьку 
інноваційну результативність. 

Генерація значної кількості нових ідей на першому 
етапі не означає успішності подальшого процесу. 
Нові, потенційно перспективні, ідеї не перетво-

ряться в комерційно вигідні проекти без використання 
розвинутих механізмів скринінгу і відповідних проце-
дур фінансування відібраних проектів. Натомість, вони 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

87БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

можуть створити вузькі місця і проблеми у всій орга-
нізації. На багатьох підприємствах обмеженість бюдже-
тів, традиційне мислення і суворі критерії фінансування 
у сукупності можуть зупинити більшість з нових ідей. 
Персонал швидко це відчує, і «потік ідей висихає». 

Інші підприємства можуть мати протилежну про-
блему. Менеджери не застосовують процедури оціню-
вання досить суворо, і підприємство переповнюється 
новими проектами різної якості (часто недофінансова-
ними, із зайвим персоналом) і без чіткого розуміння, як 
ці нові ініціативи вписуються в корпоративну стратегію. 
Незалежно від того, наскільки добре оцінені та профі-
нансовані ідеї, вони все ще мають бути перетворені у 
продукти, послуги і процеси, що приносять дохід. Віді-
брані проекти часто не реалізуються, тому що вони опи-
няються в полі зору тих управлінців, які зайняті іншими 
питаннями або не бачать їхнього потенціалу. 

На третій фазі дифузії відібрані та профінансова-
ні інноваційні проекти потребують комерціалізації, і не 
лише від клієнтів. Менеджмент повинен забезпечити 
відповідний підтримуючий супровід усередині підпри-
ємства для підтримки і поширення нових продуктів, 
видів діяльності та управлінських інструментів по ба-
жаних географічних ринках, каналах і групах клієнтів.  
У великих компаніях з великою кількістю філій і підроз-
ділів і організацій дифузія не є автоматичним процесом. 

Згідно з моделлю ланцюга підприємству необхідно 
зосередити увагу на своїх «правильних» ланках. Це не за-
вжди означає розвиток сильних сторін. Навпаки, ці, так 
звані сильні, інноваційні сторони можуть фактично при-
звести до недоліків в інноваційному процесі, якщо вони 
не доповнюються еквівалентними сильними сторонами 
в інших областях. Крім того, не має значення, наскіль-
ки ефективним є процес відбору ідей компанії, якщо 
лише невелика частка з них перетворюється у проекти 
або якщо подальший процес їх розвитку є слабким. Це 
також викликає необґрунтовані витрати ресурсів, якщо 
підприємство намагається збільшити можливості для 
комерціалізації продуктів або послуг, але відсутні реаль-
но цікаві ідеї та проекти, які можна розповсюджувати.

Інакше кажучи, наявність сильних інноваційних ла-
нок на підприємстві не є позитивом, якщо вони зму-
шують організацію витрачати гроші нераціонально, 

з невеликими шансами на короткі терміни окупності, 
або якщо увага, що приділяється їм, ще більше послаб-
лює інші частини ланцюжка створення інноваційної 
вартості. Менеджмент на підприємстві має припинити 
концентрацію всіх своїх зусиль на покращенні іннова-
ційних можливостей, а замість цього зосередитися на 
зміцненні своїх слабких ланок. Дослідження М. Хансена 
і Дж. Біркіншоу показують, що здатність підприємства 
до створення інновацій визначається найслабшою лан-
кою в його ланцюжку формування цінності інновацій.

Відповідно до логіки моделі ланцюга підприємства 
можуть потрапити в один з трьох сценаріїв «слабкої лан-
ки». По-перше, це варіант, коли на підприємстві слабкою 
ланкою є фаза генерації ідей, що, зокрема, проявляється 
в тому, що витрачається багато часу і грошей для роз-
витку і поширення ідей усередині підприємства, але це 

призводить до посередніх фінансових результатів. Про-
блема тут міститься в генерації ідей, а не в їх виконанні.

По-друге, компанія з нерозвинутими процедура-
ми відбору ідей і розвитку проектів має багато хороших 
ідей, але менеджери не можуть оцінити та розвивати їх 
належним чином. Замість цього ідеї «вмирають» у про-
цесах бюджетування, що сфокусовані на покрокових 
прирощеннях і гарантованих покращеннях, а не на інно-
ваціях. Або керівники можуть використовувати підхід 
«тисячі квітів», дозволяючи ідеям виникати і поширю-
ватися там, де це можливо, але ніколи не вибраковувати 
їх. Такі підприємства потребують кращих можливостей 
скринінгу, а не більше механізмів генерації ідей.

Нарешті, слабкі навички дифузії ідей призводять 
до того, що на підприємстві виникають проблеми мо-
нетизації своїх перспективних ідей. У результаті нові 
продукти та послуги неналежним чином просуваються 
по всіх географічних сегментах, каналах розподілу або 
споживчих групах. Для таких компаній реальний вихід 
полягає в агресивній монетизації тих ідей і проектів, що 
вони вже відібрали, не приділяючи особливої уваги про-
цесам генерації ідей або їх розвитку.

Отже, для управлінців, які сприймають потенціал 
моделі ланцюжка, створення цінності іннова-
цій, управління інноваційним потенціалом пе-

рестає бути рутинною практикою. Вони повинні будуть 
реалізовувати нові ключові показники ефективності, які 
зосереджені на конкретних результатах від кожної лан-
ки в ланцюжку. Якщо, наприклад, компанія хоче покра-
щити зовнішнє залучення ідей, то базовим показником 
буде фактична кількість хороших нових ідей компанії 
(або підрозділу), залучених ззовні. Або якщо фірма хоче 
поліпшити свої механізми дифузії, хорошим показни-
ком буде частка проникнення на бажані ринки, канали 
і групи клієнтів, а також тривалість (наприклад, у міся-
цях) до повної дифузії. Менеджери повинні визначити, 
що являє собою «хороша» ідея проти звичайної; що яв-
ляє собою ідеальний потік концепцій ззовні, і що таке 
частка гарних ідей у всьому їх обсязі (усіх – хороших і 
поганих), яку знайшли за межами компанії, серед інших 
даних. Якщо компанії не можуть збирати ці дані, то їм, 
можливо, доведеться почати з внутрішніх опитувань, 
а потім накопичувати інформацію щодо того, як вони 
просуваються в цьому процесі.

Менеджери, які сприймають ідею ланцюжка ство - 
рення вартості інновацій, також повинні розвивати 
нові ролі для співробітників. Важливо, однак, для топ-
менеджменту тримати ідеї ланцюга формування цінно-
сті інновацій на увазі, особливо концентруючись на 
слабких ланках, зокрема, при визначенні навичок і до-
свіду, які необхідно залучити через, наприклад, найм 
нових співробітників. Компанія, яка відчуває брак пере-
творення ідей у нові продукти і бізнес-напрями, скажі-
мо, може запрошувати людей з венчурного бізнесу для 
того, щоб сприяти новому мисленню в організації.

Використання моделі ланцюга формування цін-
ності інновацій забезпечує індивідуальний і системний 
підхід до оцінювання результативності інноваційної ді-
яльності підприємства та інструментів визначення того, 

http://www.business-inform.net


88

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
н

о
Ва

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

які з багатьох існуючих практик краще використати на 
підприємстві. Також ця модель може допомогти керів-
никам збільшити кількість нових продуктів і послуг та 
реалізувати потенціал від інвестицій в інновації.

ВИСНОВКИ
1. За сучасних умов розвиток інноваційного по-

тенціалу відбувається в конкурентному середовищі на 
основі переважно нелінійних моделей інноваційного 
процесу, новими різновидами яких можна вважати мо-
дель інноваційної спіралі компанії Ernst and Young і мо-
дель ланцюга формування цінності інновацій М. Хансе-
на і Дж. Біркіншоу.

2. Інноваційний потенціал підприємства, як інте-
гральну характеристику інноваційної активності на 
підприємстві, з точки зору сучасної ресурсної теорії до-
цільно визначати як сукупність інноваційних ресурсів, 
інноваційних здатностей та інноваційних компетенцій. 

3. Використання сучасних нелінійніх моделей ін-
новаційного процесу в поєднанні з ресурсним підходом 
для підвищення інноваційної активності на підприєм-
стві забезпечує менеджмент необхіднім управлінським 
інструментарієм, заснованим на розумінні циклічно сті 
стадій генерації ідей, їх розвитку та поширення.            
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Лубенченко О. Е. Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО
У статті розглянуто спосіб залучення інвесторів у довгостроковій перспективі, а саме: вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на ринки ІРО 
(Initial Public Offering). Також визначено сутність та завдання ІРО, переваги та недоліки впровадження та проведення ІРО. Виділено основні етапи 
виходу підприємств на ринок ІРО, а саме: підготовка до ІРО; вихід на біржу; подальше звітування публічної компанії перед інвесторами. Визначено 
ключову роль зовнішніх аудиторів (аудиторських фірм) на етапах підготовки підприємства до виходу на ринок ІРО, перелічено затребувані ауди-
торські послуги. Досліджено методи обліку інвестицій. Розглянуто відображення в обліку прибутку і механізму його розподілу у підприємства-
інвестора та підприємства-емітента, залежно від методу обліку інвестицій за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Ключові слова: ІРО, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності, інвестори, акції, аудитор, аудиторська фірма, емі-
тент, суб’єкт господарювання, аналіз тощо.
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Лубенченко О. Э. Роль внешнего аудита в привлечении иностранных 

инвестиций и выходе отечественных компаний на рынок IPO
В статье был рассмотрен способ привлечения инвесторов на долго-
срочной перспективе, а именно: выход отечественных субъектов хо-
зяйствования, на рынки ІРO (Initial Public Offering). Также определены 
сущность и задачи ІPO, преимущества и недостатки проведения ІPO. 
Выделены основные этапы выхода предприятий на рынок ІPO, а именно: 
подготовка к ІPO; выход на биржу; дальнейшая отчетность публичной 
компании перед инвесторами. Определена ключевая роль внешних ауди-
торов (аудиторских фирм) на этапах подготовки предприятия к выхо-
ду на рынок ІPO, перечислены востребованные аудиторские услуги. Ис-
следованы методы учета инвестиций. Рассмотрено отражение в уче-
те прибыли и механизма ее распределения у предприятия-инвестора и 
предприятия-эмитента, в зависимости от метода учета инвестиций 
по международным стандартам бухгалтерского учета.
Ключевые слова: рынок ІPO, международные стандарты бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности, инвесторы, акции, аудитор, 
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and in the Domestic Companies' Entering the IPO Market
In this article, a way of attracting investors in the long-term perspective, 
namely: entering the IPO (Initial Public Offering) markets by the domestic 
economic entities, has been considered. Also essence and objectives of IPO, 
advantages and disadvantages of holding the IPO have been determined. 
The main stages of the enterprises' entering the IPO market have been al-
located: preparing for the IPO; entering the exchange; further statements 
by public company to investors. The key role of external auditors (auditing 
firms) on the stages of preparing the enterprise to entering the IPO market 
has been defined, popular auditing services have been listed. Investment ac-
counting methods have been examined. Reflection in accounting the profit 
and its distribution mechanism in terms of investor and issuer, depending on 
the method of investments accounting according to international accounting 
standards, have been considered.
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Розвиток економічних міжнародних відносин су-
проводжується активною співпрацею у сфері 
інвестування. Інвестиції є важливим джерелом 

формування фінансових ресурсів вітчизняних підпри-
ємств. Інвестиції можна розглядати як різновид ре-
сурсів акціонерного товариства, у якому відобража-
ється взаємозв’язки усіх корпоративних економічних 
відносин: акціонерів, ринкових партнерів, інвесторів. 
Розвиток фондових бірж у певних країнах зумовив ви-
користання нового механізму залучення інвестицій-
них ресурсів, зокрема механізму «первинної публічної 
пропозиції акцій» (ІРО). Зовнішній аудит відіграє одну 
з провідних ролей у залученні іноземних інвестицій та 
виході вітчизняних компаній на ринок ІРО. Тому про-
блема надання аудиторських послуг суб’єктам господа-
рювання при залученні іноземних інвестицій у сучасних 

умовах є достатньо актуальною і потребує подальшого 
дослідження. 

Значну увагу у своїх наукових працях щодо питан-
ня залучення іноземних інвестицій та ролі зовнішнього 
аудиту при виході вітчизняних компаній на ринок ІРО 
приділяли такі науковці: Коваленко С. О., Партин Г. О., 
Юркевич О. М., Дорошенко С. І. та інші [2, 7, 11]. Проте 
дане питання ще не є повністю вирішеним і потребує по-
дальшого вивчення та дослідження.

Метою статті є дослідження процесу надання ау-
диторських послуг суб’єктам господарювання при залу-
ченні іноземних інвестицій через ринок IPO та визна-
чення місця і завдань аудиту на кожному з етапів виходу 
на такий ринок.

Товарна структура зовнішньої торгівлі, що пред-
ставлена Державною службою статистики, свідчить про 
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перевалювання в структурі експорту продукції хімічної 
промисловості та пов’язаних з нею галузей, металів, 
продовольчих товарів, транспортних послуг, переваж-
но, послуг залізничного і повітряного транспорту [10]. 
Такі галузі економіки потребують значних капітальних 
вкладень та оновлення засобів виробництва.

У цьому процесі важливу роль відіграють капі-
тальні інвестиції як засіб переозброєння підприємства.
Автор, провівши дослідження законодавчих і норматив-
них актів, дійшов висновку, що капітальні інвестиції – 
це сукупність витрат на придбання і створення матері-
альних і нематеріальних необоротних активів суб’єкта 
господарювання [3].

Для більш глибокого аналізу особливостей фінан-
сування капітальних вкладень в Україні проаналізовано 
структуру джерел фінансування за дев’ять місяців 2014 
року (табл. 1) [2].

Кошти іноземних інвесторів складають 1,8 відсот-
ка в загальному обсязі інвестицій, але шлях України на 
зближення з Європою сприятиме зацікавленості нере-
зидентів в інвестуванні. 

Привабливим способом залучення інвесторів на 
довгостроковій перспективі є вихід вітчизняних 
суб’єктів господарювання, у тому числі і суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, на ринок ІРО (Initial 
Public Offering). ІРО – перша первинна публічна пропо-
зиція суб’єкта господарювання купити частку його ак-
цій зацікавленим особам. 

Передаючи частку прав на компанію (акції) новим 
інвесторам, суб’єкт господарювання полегшує свій до-
ступ до зовнішніх фінансових ресурсів, отримує можли-

вість залучити додатковий капітал і спрямувати його на 
придбання засобів виробництва, нових технологій, ре-
зультатом чого є збільшення вартості бізнесу [8]. 

Вітчизняні науковці дещо ширше визначають за-
вдання ІРО:
 фінансування інвестиційних проектів, спрямо-

ваних на подальший розвиток підприємства;
 зменшення боргового навантаження підприєм-

ства;
 отримання коштів для розширення і диверси-

фікації діяльності підприємства;
 залучення нових бізнес – партнерів [7].

Підприємство може здійснити IPO і в Україні та 
за кордоном на фондових біржах. Вигоди і недоліки ІРО 
представлені на рис. 1 і рис. 2.

Міжнародна аудиторська компанія Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) виділяє три етапи виходу підприємства 
на ринок ІРО, що представлені на рис. 3 [8].

Майже на всіх етапах має бути залучений незалеж-
ний аудитор (аудиторська фірма). 

На першому етапі одним з кроків є створення 
комітету по аудиту, який наділяється певними повнова-
женнями по вибору зовнішнього аудитора, нагляду за 
його роботою, по залученню інших незалежних фахів-
ців з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, по 
координації дій між такими фахівцями, внутрішнім і зо-
внішнім аудиторами. 

На другому етапі складається фінансова звітність 
за міжнародними стандартами (проміжна, річна), яка 
аудіюєтся зовнішнім аудитором. Аудитор має забезпе-
чити високий рівень довіри до аудиторського висновку. 
Аудитор має бути впевненим у тому, що його робота є 

таблиця 1

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень – вересень 2014 р. [2]

Залучення інвестицій
Освоєно (використано) капітальних інвестицій

у фактичних цінах, млн грн у % до загального обсягу

Усього 135476,8 100,0

У т. ч. за рахунок

Коштів державного бюджету 763,3 0,6

Коштів місцевих бюджетів 2060,9 1,5

Власних коштів підприємств та організацій 97238,6 71,8

Кредитів банків та інших позик 13275,8 9,8

Коштів іноземних інвесторів 2455,5 1,8

Коштів населення на будівництво житла 15069,0 11,1

Інших джерел фінансування 4613,7 3,4

Рис. 1. Вигоди від впровадження ІРО
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Отримання доступу до міжнародного фондового ринку
для залучення довгострокового капіталу   

 Набуття компанією ринкової вартості та підвищення її капіталізації 

 
Забезпечення підвищеної ліквідності акцій компанії
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соціально значимою і виконується не лише в інтересах 
власника і менеджменту підприємства, що бажають ви-
йти на ринок ІРО, а і в інтересах майбутніх інвесторів, 
громадськості. 

Аудитор керується Кодексом етики професійних 
бухгалтерів, який вимагає від нього чесності, об’єк-
тивності, незалежності, професійної компетентності та 
поведінки, а також дотримання принципу професійного 
скептицизму. У цьому йому допоможе Концептуальна 
основа якості аудиту: ключові елементи, що створюють 
середовище для якості аудиту, яка була перекладена і 
видана за участю Аудиторської палати України (АПУ) у 
2015 р. [1].

На другому етапі також управлінський персонал 
підприємства має підготувати інформацію щодо аналізу 
результатів фінансової діяльності на підставі фінансової 
звітності, складеної за міжнародними стандартами, на 
підставі прогнозної інформації. Управлінський персо-
нал може припуститися необ’єктивності та відчувати 
складнощі у проведенні аналізу динаміки доходів, ви-
трат, грошових надходжень, їх структури, складових 
капіталу,виплат працівникам, показників ліквідності, 
фінансової стійкості, рентабельності, обіговості, ділової 
активностітощо. Тому для аналізу показників фінансо-
вої звітності зазвичай залучається зовнішня незалежна 
аудиторська фірма (аудитор), але не та, яка аудіює фі-
нансову звітність. Таким чином проводиться розподіл 
аудиторських послуг і забезпечується їх об’єктивність.

На третьому етапі управлінський персонал має 
забезпечити інвесторів якісною інформацією про стра-
тегію підприємства, перспективи розвитку, ефектив-
ність ведення бізнесу, систему управління, внутрішньо-
го контролю, стан сплати податків, тощо. Така інформа-
ція є публічною і надається у фінансовій звітності, що 

складена за міжнародними стандартами. На цьому ж 
етапі аудиторська фірма перевіряє фінансову звітність 
з метою надання впевненості користувачу про її досто-
вірність. Таким чином, доходимо висновку, що зовніш-
ній незалежний аудитор є ключовою особою протягом 
всього часу виходу суб’єкта господарювання на ринок 
ІРО – на біржу (рис. 4).

Аудитор під час співпраці з підприємством, яким 
прийнято рішення про вихід на ринок ІРО, може 
надавати йому аудиторські послуги з перевірки 

фінансової звітності, складеної у відповідності до між-
народних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з ме - 
тою підтвердження її достовірності, а також супутні ау-
диторські послуги: складання фінансової звітності за 
МСФЗ, перевірка окремих господарських операцій, зо-
крема по залученню зовнішніх інвесторів, аналіз госпо-
дарської діяльності, тощо. Отже, при виході на ринок 
ІРО суб’єктами, що хочуть залучити зовнішніх інвесто-
рів, затребувані і аудит, і супутні послуги. 

На ринок ІРО може вийти група компаній (під-
приємств), які підпорядковані одному керівному органу,  
є пов’язаними особами. За МСБО 27 «Консолідована 
та окрема фінансова звітність», група – це материнське 
підприємство та всі його дочірні підприємства [4].

Під материнським, або холдинговим, підприєм-
ством розуміють підприємство, яке здійснює контроль.

У кінці 2010 р. група підприємств, об’єднана у хол-
динг Sadovaya Group, провела приватне розміщення ак-
цій на Варшавський фондовій біржі.

Sadovaya Group – провідна українська приватна 
ресурсна компанія у вугільній галузі, яка займається ви-
добутком і переробкою вугілля з подальшою реалізаці-
єю виготовленої вугільної продукції, що об’єднує ТОВ 
шахта «Садова» та ТОВ шахта «Рассвєт-1» [9].

Рис. 3. Етапи виходу підприємств на ринок ІРО
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Витрати на проведення ІРО та обов’язкове розкриття
інформації про компанію

Рис. 2. Недоліки від проведення ІРО

І етап: підготовка
до ІРО

ІІ етап: вихід на біржу
 

ІІІ етап: подальше
звітування публічної

компанії перед
інвесторами

Оцінка можливості виходу на ринок ІРО; оцінка
вартості підприємства; план реалізації
підготовки до ІРО

 

 

 Організація і втілення проекту проведення ІРО

 
Впровадження змін в управлінні підприємством
з метою ефективного функціонування компанії
як публічної компанії
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Групі, що виходить на ринки капіталу, необхідно 
мати ієрархічну структуру з юридично оформленим 
контролем материнської компанії над дочірніми підпри-
ємствами. Доречним буде контроль, що виражатиметь-
ся у формі володіння частками у власному капіталі.

При виході на ринок ІРО група компаній пред-
ставляє консолідовану фінансову звітність за міжнарод-
ними стандартами. Зазвичай потрібно надати звітність 
за три попередні роки. При цьому і обліковий персонал, 
і зовнішній аудитор мають бути обізнані щодо вимог 
МСБО 27 і вимог МСФЗ 8 «Операційні сегменти» [5]. 

Мета розкриття інформації за сегментами полягає 
в наданні користувачам фінансової звітності інформації 
про результати діяльності підприємства в різних галу-
зях промисловості та географічних сегментах (облас-
тях). Деталізована інформація по сегментах дозволяє 
кори стувачам більш чітко зрозуміти особливості діяль-

ності підприємства в цілому. Але слід звернути увагу 
на те, що це розкриття може бути достатньо складним 
у підготовці. В управлінського персоналу виникатимуть 
питання про те, що саме вважати сегментом і яким чи-
ном розподіляти доходи, витрати, активи і зобов'язання.  
У більшості випадків розподіл інформації за сегментами 
вимагає професійного експертного судження.

Інвестиція на ринку ІРО здійснюється шляхом 
придбання акцій компанії. Подібні інвестиції назива-
ються інвестиціями в пайові цінні папери. За МСБО 28 
«Інвестиції в асоційовані підприємства» собівартість 
інвестиції складається з ринкової вартості емітованих 
цінних паперів на день придбання; витрат, пов’язаних 
з придбанням: брокерські, банківські послуги, тощо. 
Інвестиції в пайові цінні папери обліковуються за ме-
тодом справедливої вартості, методом участі в капіталі 
або відображаються в консолідованій звітності (рис. 5).

 І етап:
підготовка до ІРО
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вихід на біржу
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а) завдання з виконання узгоджених

процедур;
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Аудит фінансової звітності, складеної у відповідності
до МСФЗ. Супутні аудиторські послуги: завдання
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складеної у відповідності до МСФЗ
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функціонування компанії
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Організація проекту;

проведення ІРО

Рис. 4. Визначення ключової ролі зовнішніх аудиторів (аудиторської фірми)на етапах підготовки підприємства до виходу 
на ринок ІРО; визначення затребуваних аудиторських послуг

Ін
ве

ст
иц

ії 
в 

па
йо

ві
 ц

ін
ні

 п
ап

ер
и

Придбано інвестором
менше 20% акцій емітента 

Придбано інвестором від
20% до 50% акцій

емітента (суттєвий вплив) 

Придбано інвестором
більше 50% емітента

(контроль)
 

Метод справедливої вартості 

Метод участі в капіталі
(equity accounting)

 

 
Консолідована фінансова

звітність

 

Рис. 5. Методи обліку інвестицій
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Кількість (частка) придбаних інвестором акцій, 
значною мірою буде впливати і на фінансову звітність 
інвестора, і на фінансову звітність емітента цінних па-
перів. Компанія, на яку здійснюється суттєвий вплив з 
боку інвестора, за МСБО 28 є асоційованою [6].

Суттєвий вплив (significant influence) передбачає 
участь інвестора або наявність у нього права участі в 
прийнятті рішень щодо господарчої, фінансової, іншої 
діяльності підприємства-емітента, а саме: наявність 
представництва інвестора в керівних органах емітента; 
наявність осіб, які беруть активну участь в прийнятті 
управлінських рішень, значні господарчі операції між 
інвестором і емітентом, обмін управлінським персона-
лом і технічною інформацією. 

При перевірці звітності, що надає користува-
чам підприємство після проходження процедури ІРО, 

аудитор має звернути значну увагу на відображення 
прибутку і механізм розподілу прибутку, отриманого 
підприємством-емітентом залежно від методу обліку 
інвестиції. Відображення в обліку прибутку та його роз-
поділу у підприємства залежно від методу обліку інвес-
тицій у інвестора та емітента представлено в табл. 2. 
Такий підхід викликається бажанням інве стора отри-
мати достовірну і повну інформацію про стан користу-
вання його коштами. Інвестору також необхідно надати 
прогнозну інформацію, дані про зміну окремих фінансо-
вих показників після дати балансу: прогнози прибутку; 
прогнозні дані про рух грошових коштів та зміни у влас-
ному капіталі; інформацію про наявність і достатність 
грошових коштів у емітента на строк не менше, ніж 12 
наступних місяців.

таблиця 2

Відображення в обліку прибутку і його розподілу у підприємства – інвестора та підприємства-емітента залежно  
від методу обліку інвестицій за МСБО

№ Господарська 
операція

У інвестора У емітента

Метод справедливої вартості Метод участі  
в капіталі

Метод справедливої 
вартості

Метод участі  
в капіталі

Несуттєвий вплив на емітента

1 Інвестовано на 
придбання акцій 

Дт Інвестиції в акції  
Кт Грошові кошти (відобража-
ється у звіті про фінансовий 
стан)

Дт Грошові кошти  
Кт Інший додатковий 
капітал (відображається  
у звіті про фінансовий 
стан і у звіті про зміни  
у власному капіталі)

2 Нараховані 
дивіденди 

Дт Дивіденди до отримання  
Кт Дохід по дивідендах 
(відображається у звіті про 
фінансовий стан, звіті про при-
бутки і збитки і у звіті про зміни 
у власному капіталі)

Дт Використання при-
бутку  
Кт Нараховані дивіденди 
(відображається у звіті 
про фінансовий стан  
і у звіті про зміни у влас-
ному капіталі)

Суттєвий вплив на емітента

3

Інвестовано  
на придбання акцій 
(суттєвий вплив  
на емітента) 

Дт Інвестовано в акції  
Кт Грошові кошти 
(відображається у звіті 
про фінансовий стан) 

Дт Грошові кошти  
Кт Інший додаковий 
капітал (відобража-
ється у звіті про фінан-
совий стан і у звіті 
про зміни у власному 
капіталі)

4

Нарахування  
частки прибутку  
на користь 
інвестора 

Дт Інвестиції в акції  
Кт Дохід від інвестицій 
(відображається у 
звіті про фінан совий 
стан, звіті про при-
бутки і збит ки і у звіті 
про зміни у власному 
капіталі)

Дт Використання при-
бутку  
Кт Розрахунки з інве-
стором (відображ а-
ється у звіті про фінан -
совий стан і у звіті 
про зміни у власному 
капіталі)

5 Нараховані 
дивіденди 

Дт Дивіденди  
до отримання  
Кт Інвестиції в акції 
(відображається у звіті 
про фінансовий стан  
і у звіті про зміни  
у власному капіталі)

Дт Використання  
прибутку  
Кт Нараховані диві-
денди (відображається 
у звіті про фінансовий 
стан і у звіті про зміни 
у власному капіталі)
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ВИСНОВКИ
Таким чином, на всіх етапах виходу на ринок IPO 

залучається зовнішній аудитор. Так, зовнішні консуль-
танти й аудитори залучаються до підготовки, аналізу 
результатів діяльності, але дані для аналізу готує і пред-
ставляє управлінський персонал емітента. Проведений 
незалежними фахівцями аналіз надає більш глибоке ро-
зуміння і пояснює фінансову звітність, надає інформа-
цію про фактори, які можуть вплинути на зміну фінан-
сових результатів і грошових потоків у майбутньому. 

Підприємство, виходячи на ринок ІРО, стає пуб-
лічною компанією, тобто оприлюднює свою фінансову 
звітність. Таку фінансову звітність аудіює зовнішній не-
залежний аудитор і під час розміщення пропозицій для 
інвесторів, і після випуску акцій та залучення інвести-
цій. Саме публічність і прозорість інформації про фінан-
совий стан підприємства сприяє формуванню позитив-
ного іміджу, довіри до нього потенційних міжнародних 
інвесторів. Низька ж їх поінформованість, навпаки, не-
гативно вплине на ринкову оцінку акцій емітента. Саме 
аудитор надає впевненість зовнішнім користувачам фі-
нансової звітності про її достовірність, надійність і не-
упередженість.                      
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УДК 330.322.2

татарульєва А. О. Моделювання ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій 
у технічне забезпечення металургійної галузі України

Метою статті є побудова моделі ефективного процесу державного регулювання залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у технічне забез-
печення металургійної галузі України з урахуванням стохастичності параметрів інноваційних процесів. Дослідивши взаємозв’язок між міжнарод-
ною інвестиційною позицією та кількістю заявок на патенти у країнах Центрально-Східної Європи, визначено, що надходження інвестицій не 
сприяє проведенню новітніх наукових розробок, підтвердженням яких виступають патенти. Дослідження взаємозв’язку між міжнародною інвес-
тиційною позицією та обсягом коштів, що виділяється на НДіДКР у країнах Центрально-Східної Європи, дало можливість спростувати гіпотезу 
про вплив залучених ПІІ на обсяг коштів, що виділяється на НДіДКР. Для дослідження впливу ПІІ на інноваційну компоненту економічного розви-
тку вивчався вплив міжнародної інвестиційної позиції на частку підприємств, що запроваджують інновації. Згідно з емпіричними дослідженнями 
зростання прямої іноземної інвестиційної діяльності не впливатиме на інноваційну діяльність. Проте взаємозв’язок іноземного інвестування 
та фінансування витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт у металургійній галузі має поліноміальну залежність. Проведені до-
слідження дали можливість зробити висновок, що неконтрольований та несистематизований приплив іноземних псевдоефективних інвестицій 
в Україну може становити загрозу для економічного розвитку країни.
Ключові слова: пряме іноземне інвестування, Центрально-Східна Європа, псевдоефективні інвестиції, міжнародна інвестиційна позиція, іннова-
ційна компонента, металургійна галузь.
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 8. 
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УДК 330.322.2
Татарульева А. А. Моделирование эффективного процесса  

государственного регулирования привлечения прямых иностранных 
инвестиций в техническое обеспечение металлургической отрасли 

Украины
Целью статьи является построение модели эффективного процесса 
государственного регулирования привлечения прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) в техническое обеспечение металлургической отрасли 
Украины с учетом стохастичности параметров инновационных про-
цессов. Исследовав взаимосвязь между международной инвестиционной 
позицией и количеством заявок на патенты в странах Центрально-
Восточной Европы, определено, что приток инвестиций не способ-
ствует проведению новейших научных разработок, подтверждением 
которых выступают патенты. Исследование взаимосвязи между 
международной инвестиционной позицией и объемом средств, выде-
ляемых на НИОКР в странах Центрально-Восточной Европы, позволило 
опровергнуть гипотезу о влиянии привлеченных ПИИ на объем средств, 
выделяемых на НИОКР. Для исследования влияния ПИИ на инновацион-
ную компоненту экономического развития изучалось влияние между-
народной инвестиционной позиции на долю предприятий, вводящих 
инновации. Согласно эмпирическим исследованиям рост прямой ино-
странной инвестиционной деятельности не будет воздействовать 
на инновационную деятельность. Однако взаимосвязь иностранного 
инвестирования и финансирования расходов на выполнение научных и 
научно-технических работ в металлургической отрасли имеет поли-
номиальную зависимость. Проведенные исследования позволили сде-
лать вывод, что неконтролируемый и несистематизированный при-
ток иностранных псевдоэффективных инвестиций в Украину может 
представлять угрозу для экономического развития страны.
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Іноземні інвестиції виступають потужним рушієм 
економічного розвитку для багатьох економік. Ра-
зом з тим позитивні наслідки надходження інозем-

них інвестицій (трансфер інноваційних знань, знижен-
ня рівня безробіття, підвищення продуктивності праці, 
оновлення матеріально-технічної бази промисловості, 
запозичення досвіду ефективного менеджменту тощо), 
супроводжуються загрозами для економічного розвитку 
держави (консервація чинної моделі залучення країни до 
міжнародного поділу праці, експансія імпортної продук-
ції, екологічні загрози для зовнішнього середовища).

Ґрунтовним є дослідження ролі іноземного капіта-
лу в активізації інноваційного розвитку, виконане Васи-
лицею О. Б. [1], а дослідженням питання тенденцій пря-
мого іноземного інвестування у промисловість України 
займаються Чичкало-Кондрацька І. Б., Корнієнко А. А. 
[2], зокрема в металургійне виробництво – Мєдвєдко - 
ва Н. С. [3]. Але залишається дискусійним питання ефек-
тивності залучення прямих іноземних інвестицій у техніч-
не забезпечення металургійної галузі України з урахуван-
ням стохастичності параметрів інноваційних процесів.

Метою статті є побудова моделі ефективного про-
цесу державного регулювання залучення прямих інозем-
них інвестицій у технічне забезпечення металургійної 
галузі України з урахуванням стохастичності параметрів 
інноваційних процесів.

Сьогодні у світовому співтоваристві зберігаєть-
ся тенденція до акцентування надмірної уваги на по-
зитивних сторонах припливу інвестицій. Однак значні 
негативні аспекти змушують звернути увагу на інший 
бік цього явища, оскільки вони становлять загрозу для 
економічного розвитку країни.

Для підтвердження даної думки було проведено-
пілотне експертне опитування, яке здійснювалася мето-
дом анкетування. Респондентами виступили доктори та 
кандидати економічних наук, які займаються проблема-
тикою іноземного інвестування української економіки 
та економічної безпеки. Експерти пропорційно пред-
ставлені по всійУкраїні.

Основним завданням опитування було визначен-
ня впливу надходження інвестицій на економічну без-
пеку приймаючої країни, а також формування крите-
ріїв псевдоефективних інвестицій. На думку експертів, 
структура інвестування є вагомим критерієм для визна-
чення псевдоефективності інвестиційного процесу. За 
отриманими результатами до таких інвестицій віднесли 
інвестиції у фінансове посередництво, торгівлю та сиро-
винні галузі промисловості (чорну металургію, хімічну 
промисловість). У реаліях української економіки акцент 
у хімічній промисловості зроблено на мінеральних до-
бривах, які становлять 35 % експорту галузі. Окрім того, 
80 % експортованих добрив становить сечовина, а не 
складні дво- чи трикомпонентні добрива [4]. У той час, 
як у країнах Євросоюзу найбільша частка виробництва 
припадає на продукти нафтопереробки – 25 % [5].

Саме в цих галузях створюється кумулятивний 
обсяг псевдоефективних інвестицій. Як противага може 
наводитися приклад Норвегії, у структурі експорту якої 
переважає нафта і газ – 50 %. Однак частка високотех-
нологічного експорту станом на 2013 р. становила 16 %, 

що у 4 рази перевищує показники України. Окрім того, 
у країні створено державний нафтовий фонд, який аку-
мулює кошти від експорту нафти. Вагомим фактором 
виступає скандинавська модель розвитку економіки, що 
базується на гармонійному розподілі національного до-
ходу між громадянами через бюджет, податкову систе-
му, досягненні соціальної рівності населення тощо.

Доцільно визначити ефективність використан-
ня іноземного капіталу в економіках країн-реципієнтів 
(табл. 1).

таблиця 1

Окремі коефіцієнти участі пІІ в різних галузях, 2013 р.

Країна

Коефіцієнт 
участі пІІ 

в експорті 
високотех-
нологічної 
продукції

Коефіцієнт 
участі пІІ  

в обробній  
промисло- 

вості

Коефіцієнт 
участі пІІ 

в експорті 
країни

Болгарія 2,8 1,91 0,92

Естонія 0,3 5,4 1,21

Латвія 2,9 1,1 0,94

Литва 1,0 0,9 0,24

Македонія 4,3 1,7 0,97

Польща 1,9 0,9 0,43

Румунія 0,6 0,8 0,48

РФ 10,5 1,3 1,27

Словаччина 0,8 0,3 0,26

Словенія 0,6 0,3 0,29

Угорщина 0,5 –12,5 1,23

Україна 4,1 2,33 1,35

Хорватія 2,03 0,9 1,15

Чехія 0,25 1,2 1,06

Німеччина 0,2 0,6 0,23

Японія 0,0 0,007 0,04

США 1,9 1 1,38

Джерело: розраховано за [6].

Коефіцієнт участі ПІІ в експорті високотехноло-
гічної продукції розраховується як відношення частки 
ПІІ країни у світових потоках інвестицій до частки ви-
сокотехнологічного експорту країни в загальносвітово-
му технологічному експорті. Якщо значення коефіцієнта 
перевищують 1, це свідчить про перевищення припливу 
інвестицій над можливостями їх залучення у виробни-
цтво високотехнологічного експорту.

Такі значення коефіцієнта у 2013 р. спостерігали-
ся для Болгарії, Латвії, Македонії, Польщі, РФ, України, 
Хорватії, США. У цих країнах частка високотехноло-
гічного експорту є незначною, тобто приплив капіталу 
стимулюється іншими сферами для його залучення (ви-
добуток корисних копалин, фінансовий сектор, турис-
тична галузь, торгівля). Також можливим є порівняль-
ний аналіз темпів зростання частки інвестицій у загаль-
носвітовому потоці та частки обробної промисловості у 
загальносвітовому показнику. Це дасть змогу дослідити 
співрозмірність темпів.
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Водночас, в окремих країнах спостерігається не-
достатнє надходження ПІІ, якщо виходити з їхньої част-
ки високотехнологічного експорту: Естонія, Руму нія, 
Словенія, Угорщина, Чехія, Японія, Німеччина. Такі по-
казники можуть мати два пояснення: по-перше, це може 
свідчити про неефективну державну політику щодо сти-
мулювання залучення ПІІ у науковомісткі галузі еконо-
міки; по-друге, це може бути ознакою активної діяльно-
сті національного капіталу та його участі у виготовленні 
наукоємної продукції.

Коефіцієнт участі ПІІ в обробній промисловості 
розраховується подібним чином, що й попередній по-
казник. Якщо значення коефіцієнта перевищують 1, то 
це свідчить про перевищення припливу ПІІ над можли-
востями їх залучення в обробну промисловість. Дану 
тенденцію було виявлено в Болгарії, Естонії, Македонії, 
РФ, Україні, що може свідчити про спекулятивний ха-
рактер припливу ПІІ, оскільки він не забезпечується ви-
робництвом товарів та послуг.

У Литві, Латвії, Польщі, Румунії, Чехії, Хорватії та 
США значення показника близькі до 1, що відображає 
пропорційність надходження ПІІ та виробництва в об-
робній промисловості. Проте є країни, у яких значення 
коефіцієнта є достатньо низьким: Словаччина, Слове-
нія, Німеччина та Японія, що означає недостатню актив-
ність цих країн щодо залучення іноземних інвестицій.  
В Угорщині спостерігається від’ємний коефіцієнт, 
оскільки відбувався відплив ПІІ з цих країн.

Коефіцієнт участі ПІІ в експорті країни розрахову-
ється аналогічним чином, що й зазначені вище коефіцієн-
ти. Якщо значення коефіцієнта перевищують 1, то це свід-
чить про перевищення припливу інвестицій над можли-
востями їх залучення в експортоорієнтовані галузі. Така 
ситуація спостерігається в Болгарії, Латвії, Македонії, 
Хорватії, Чехії. Країни, уяких спостерігається наближен-

ня коефіцієнта до 1 чи незначне його перевищення: РФ, 
Естонія та Угорщина. У низці країн спостерігається дещо 
низький коефіцієнт, що свідчить про недостатність залу-
чення ПІІ в експортоорієнтовані галузі: Польща, Литва, 
Словаччина, Словенія, Німеччина та Японія.

Задля розгляду впливу прямих іноземних інвести-
цій на економічний розвиток країни-реципієнта 
необхідним є виявлення впливу на основні показ-

ники цього розвитку. У роботі проводилося дослідження 
впливу іноземних вкладень на інноваційну компоненту.

Варто зазначити, що частка витрат на проведення 
НДіДКР по відношенню до ВВП країн є досить незнач-
ною (рис. 1).

Посилений розвиток фінансової сфери призво-
дить до відпливу інвестицій зі сфери інновацій та зу-
мовлює деіндустріалізацію економік, а також підриває 
традиційну конкурентоспроможність держави, тим са-
мим негативно впливає на фінансову та економічну ста-
більність. Подібна ситуація спостерігалася в економіці 
країн Латинської Америки.

Для підтвердження або спростування теорії щодо 
того, чи впливає надходження іноземних інвестицій на 
зростання кількості заявок на патенти та обсяг коштів, 
що виділяється на НДіДКР, на рис. 2 і рис. 3 побудовано 
та відображено їх взаємозв’язки. 

Як бачимо, побудовані залежності є оберненими 
та слабкими, що спростовує теорію активізації процесів 
наукового та технологічного розвитку у зв’язку із над-
ходженням ПІІ в країни ЦСЄ.

Для дослідження впливу прямих іноземних інве-
стицій на інноваційну компоненту економічного розвит-
ку в Україні вивчався вплив міжнародної інвестиційної 
позиції на частку підприємств, що запроваджують інно-
вації (табл. 2). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
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1,19
1,12

0,92
0,77
0,75
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0,48
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%

Рис. 1. Витрати на проведення НДіДКР на початок 2013 р., у % доВВп 
Джерело: побудовано за [6].
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Рис. 2. Взаємозв’язок між міжнародною інвестиційною позицією та кількістю заявок на патенти у країнах ЦСЄ, 2013 р.
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Рис. 3. Взаємозв’язок між міжнародною інвестиційною позицією та обсягом коштів, що виділяється на НДіДКР  
у країнах ЦСЄ, 2013 р.

таблиця 2

Окремі показники економічного розвитку України

показник
Рік

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Частка підприємств, 
що впроваджують 
інновації у відношенні 
до загальної кількості 
підприємств, %

14,8 14,3 14,6 11,5 10 8,2 10 11,5 10,8 10,7 11,5 12,8 13,6 13,6

Міжнародна інвести-
ційна позиція на особу 
населення,  
тис. дол. США/особу

0,48 0,53 0,58 0,66 0,85 1,21 1,64 2,52 3,17 3,32 3,75 4,1 4,46 4,73

Джерело: розраховано за [6, 7].

При тестуванні було виявлено, що цей вплив є не-
достатньо сильним (r = 0,27), однак прямим. Модель 
не є статистично значущою, хоча згідно з теоретични-
ми конструкціями іноземні інвестиції повинні служити 
джерелом трансферу новітніх технологій до підпри-
ємств у країні-реципієнті. Проте в Україні прямі інозем-
ні інве стиції здебільшого надходять до галузей, що не 
потребують високого технологічного розвитку. Таким 
чином, можемо підсумувати, що згідно з емпіричними 

дослідженнями зростання прямої іноземної інвестицій-
ної діяльності не здійснюватиме впливу на інноваційну 
діяльність національної економіки.

«Від інноваційної активності іноземного інвесто-
ра залежить здатність національного підприємства 
отримати економічний ефект від присутності філії 
ТНК. Однак схильність до здійснення інновацій закор-
доном є неоднаковою у різних країнах. Тобто переваж-
на більшість закордонних розробок базується у США. 
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Томувиглядає недоцільним стверджувати, що активне 
залучення прямих іноземних інвестицій сприятиме роз-
витку науково-дослідних робіт в країнах ЦСЄ та Україні 
зокрема» [1, с. 7].

«Найбільш привабливими видами промисловості 
для іноземних інвесторів протягом багатьох років зали-
шаються металургійне виробництво, виробництво хар-
чових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, добувна 
промисловість, виробництво та розподілення електро-
енергії, газу та води, хімічна та нафтохімічна промисло-
вість» [2, с. 90].

«Розвиток однієї з провідних галузей української 
економіки – металургії – у 2013 р. характеризувався в 
основному негативними тенденціями. Так, спостерігало-
ся зниження обсягів виробництва готового прокату, фе-
росплавів та труб; обсяги ж виплавки сталі залишалися 
майже незмінними. Також у 2013 р. істотно погіршився 
фінансово економічний стан галузі внаслідок зниження 
обсягів виробництва та реалізації металургійної про-
дукції, одержання збитків та від’ємної рентабельності 
операційної діяльності. Позитивним моментом можна 
вважати активізацію, хоч і невелику, інвестиційної ді-
яльності» [8, с. 13].

Наступним етапом дослідження є визначення 
взаємозв’язку між обсягами іноземного інве-
стування та фінансуванням витрат на виконання 

наукових і науково-технічних робіт у металургійній га-
лузі України (рис. 4). Проведений аналіз дав можливість 
зробити висновок, що при збільшенні ПІІ збільшується 

сума витрат на виконання наукових і науково-технічних 
робіт, у тому числі за рахунок іноземних джерел.

«Основні обсяги капітальних інвестицій повинні 
спрямовуватися на технічне переоснащення агломера-
ційного, доменного, сталеплавильного та енергетично 
го виробництв. Модернізація й технічне переоснащення 
металургійних підприємств повинні бути спрямовані в 
напрямках підвищення якості й зниження собівартості 
металопродукції за рахунок впровадження у виробни-
цтво передових енерго- і ресурсозберігаючих техноло-
гій, нового обладнання, розширеного асортименту про-
дукції» [3, с. 10].

ВИСНОВКИ
Дослідивши взаємозв’язок між міжнародною ін-

вестиційною позицією та кількістю заявок на патенти 
у країнах Центрально-Східної Європи, визначено, що 
надходження інвестицій не сприяє проведенню новітніх 
наукових розробок, підтвердженням яких виступають 
патенти.

Дослідження взаємозв’язку між міжнародною ін-
вестиційною позицією та обсягом коштів, що виділя-
ється на НДіДКР у країнах Центрально-Східної Європи, 
дало можливість спростувати гіпотезу про вплив залу-
чених прямих іноземних інвестицій на обсяг коштів, що 
виділяється на НДіДКР.

Для дослідження впливу прямих іноземних інве-
стицій на інноваційну компоненту економічного розвит-
ку вивчався вплив міжнародної інвестиційної позиції 
на частку підприємств, що запроваджують інновації. 
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Рис. 4. Взаємозв’язок між обсягами іноземного інвестування та фінансуванням витрат на виконання наукових  
і науково-технічних робіт у металургійній галузі, 2011–2013 рр.

Джерело: розраховано за [7, 8].
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Згідно з емпіричними дослідженнями зростання прямої 
іноземної інвестиційної діяльності не здійснюватиме 
впливу на інноваційну діяльність.

Проте взаємозв’язок іноземного інвестування та 
фінансування витрат на виконання наукових і науково-
технічних робіт у металургійній галузі має поліноміаль-
ну залежність.

Проведені дослідження дали можливість зробити 
висновок, що неконтрольований та несистематизова-
ний приплив іноземних псевдоефективних інвестицій в 
Україну може становити загрозу для економічного роз-
витку країни.                      
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МеТОдичний ІнСТруМенТарІй ОцІнювання дОцІльнОСТІ Та ефекТивнОСТІ 
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Щербакова І. Б. Методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими 
промисловими підприємствами

У статті представлено методичний інструментарій оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими 
підприємствами. Зазначено його особливості: 1) визначення доцільності та ефективності способу залучення інвестицій в аспекті залучення 
інвестицій; 2) визначення доцільності та ефективності способу залучення інвестицій з урахуванням ефективності проекту; 3) визначення інте-
гральної доцільності та ефективності способу залучення інвестицій; 4) урахування варіантності способів залучення інвестицій; 5) урахування в 
оцінюванні доцільності та ефективності залучення інвестицій малими промисловими підприємствами варіантів: відмова від залучення інвести-
цій; відмова від реалізації проекту; 6) простота розрахунку показників методичного інструментарію та стислість методичного інструмента-
рію; 7) наявність короткого резюме проекту, яке стисло та зрозуміло надає інформаційно-аналітичні дані стосовно: підприємства – ініціатора 
проекту; теми проекту; значення розрахованих показників оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій; 8) формування ко-
мерційної презентації проекту.
Ключові слова: оцінювання доцільності, оцінювання ефективності, економічний ефект, строк окупності.
Рис.: 1. Формул: 12. Бібл.: 12. 
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Щербакова И. Б. Методический инструментарий оценивания  

целесообразности и эффективности привлечения инвестиций 
малыми промышленными предприятиями

В статье представлен методический инструментарий оценивания 
целесообразности и эффективности привлечения инвестиций малы-
ми промышленными предприятиями. Обозначены его особенности:  
1) определение целесообразности и эффективности способа привле-
чения инвестиций в аспекте привлечения инвестиций; 2) определение 
целесообразности и эффективности способа привлечения инвестиций 
с учетом эффективности проекта; 3) определение интегральной це-
лесообразности и эффективности способа привлечения инвестиций;  
4) принятие во внимание вариантности способов привлечения инве-
стиций; 5) включение в оценивание целесообразности и эффективно-
сти привлечения инвестиций малыми промышленными предприятия-
ми вариантов: отказ от привлечения инвестиций; отказ от реализа-
ции проекта; 6) простота расчетов показателей методического ин-
струментария и краткость методического инструментария; 7) вклю-
чает резюме проекта, которое кратко и понятно предоставляет 
информационно-аналитические данные относительно: предприятия-
инициатора проекта; темы проекта; значения рассчитанных показа-
телей оценивания целесообразности и эффективности привлечения 
инвестиций; 8) формирует коммерческую презентацию проекта.
Ключевые слова: оценивание целесообразности, оценивание эффек-
тивности, экономический эффект, срок окупаемости.
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Shcherbakova  І. B. Methodical Instrumentarium for Evaluating  

the Expediency and Efficiency of Attracting Investments by Small Industrial 
Enterprises

The article presents methodical instrumentarium for evaluating the expedi-
ency and efficiency of attracting investments by small industry enterprises. 
Its features have been specified as follows: 1) determining the expediency 
and efficiency of ways to attract investments in the aspect of investment 
attraction; 2) determining the expediency and efficiency of ways to attract 
investments, taking into consideration efficiency of project; 3) determin-
ing the integral expediency and efficiency of ways to attract investments;  
4) taking into consideration variance of ways to attract investments; 5) in-
clusion in the evaluating the expediency and efficiency of attracting invest-
ments by small industry enterprises of variations: rejection of investment 
attraction; rejection of project implementation; 6) ease of calculating the 
indicators of the methodical instrumentarium and brevity of the methodi-
cal instrumentarium; 7) includes a summary of project, which briefly and 
clearly provides information-analytical data on: enterprise as the project 
proponent; theme of the project; values of calculated indicators in evaluat-
ing the expediency and efficiency of attracting investments; 8) developes a 
commercial presentation of project.
Keywords: evaluation of expediency, evaluation of efficiency, economic ef-
fect, payback time.
Fig.: 1. Formulae: 12. Bibl.: 12. 
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Освітлення та визначення необхідного методич-
ного інструментарію оцінювання доцільності 
та ефективності залучення інвестицій малими 

промисловими підприємствами є логічною складовою 
процесу прийняття рішення щодо застосування проект-
ного бізнес-партнерства як заходу залучення інвестицій. 
Відмітимо, що ефективність залучення обумовлює ви-
користання показників, що надають кількісне та якісне 
інформаційно-аналітичне забезпечення стосовно ре-

зультатів, які отримує мале промислове підприємство.  
Своєю чергою, визначення доцільності припускає, крім 
аналізу показників ефективності в межах проектного 
бізнес-партнерства, наявність інформаційно-ана лі тич-
ного забезпечення ефективності інших варіантів за-
лучення інвестицій. Виходячи з низки вищезазначених 
факторів, а також із специфіки сучасного середовища 
(дефіцит інвестицій, висока вартість кредитних ресур-
сів, скрутне фінансове становище малих промислових 
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підприємств), усе це підвищує відповідальність управ-
лінського рішення стосовно залучення інвестицій. 

Вирішенням проблем розвитку інвестування про-
мисловості та залучення інвестицій приділено уваги 
багатьма науковцями, серед яких: О. Балан, Н. Ващенко,  
Н. Гребенюк, В. Гришко, В. Гунько, І. Жувагіна, В. Запухляк, 
І. Івахненко, Т. Колмыкова, Н. Лахметкина, М. Макарова, 
М. Михайленко, К. Петрова, Г. Подшиваленко, О. Тов - 
стенюк та інші. Але, незважаючи на значну кількість до-
сліджень, проблема нестачі фінансування проектів роз-
витку малих промислових підприємств досить існує.

Пропонований методичний інструментарій оціню-
вання доцільності та ефективності залучення інвести-
цій малими промисловими підприємствами побудовано 
на засадах послідовності, етапності та універсальності 
(рис. 1). Він складається з чотирьох блоків.

Блок І. Визначення проекту для залучення ін-
вестицій з метою його реалізації. Установлення 

даних необхідних для оцінювання доцільності та 
ефективності залучення інвестицій. На цьому ета-
пі мале промислове підприємство визначає проект, під 
який будуть залучатися інвестиції на його реалізацію. 
Виходячи з особливостей підприємства та проекту ви-
значаються необхідні дані, які будуть застосовані на по-
дальших етапах оцінювання доцільності та ефективно-
сті залучення інвестицій [1]. 

Блок ІІ. Оцінювання доцільності та ефектив-
ності залучення інвестицій в аспекті підходу залу-
чення інвестицій. Охоплює етапи: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 
1.2.1, 1.2.2, 1.3 та 2. Цей блок є методичним інструмента-
рієм оцінювання доцільності та ефективності залучення 
інвестицій з метою визначення доцільного та ефектив-
ного способу залучення інвестицій без урахування особ-
ливостей економічної ефективності проекту [2, 3]. 

Етапи 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3 визна-
чають спрямованість відповідних показників оцінюван-

 

Блок І. Визначення проекту для залучення інвестицій з метою його реалізації. Установлення
даних, необхідних для оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій 
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Блок IV. Інтегральний висновок з оцінювання доцільності та ефективності
залучення інвестицій 

1.1. Самостійне
залучення інвестицій  

Рис. 1. Алгоритм задіяння методичного інструментарію оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестицій 
малими промисловими підприємствами
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ня доцільності та ефективності відповідно до способу 
залучення інвестицій у розрізі варіантів: самостійно-
го залучення інвестицій; у рамках проектного бізнес-
партнерства; відмови від залучення інвестицій (відмова 
від реалізації проекту) [4–6]. 

Етап 2. Підбір та розрахунок показників оцінки до-
цільності та ефективності залучення інвестицій в аспекті 
підходу залучення інвестицій. Оптимальним показником 
доцільності та ефективності способу залучення інвес-
тицій виступає вартість використовуваного підходу до 
залучення інвестицій. Включає показники, які відобра-
жають вартість варіантів вирішення питання залучення 
інвестицій малими промисловими підприємствами. Для 
порівнянності значень варіантів залучення інвестицій 
показники розраховуються на однаковий період [7, 8].

Для розрахунку вартості залучення інвестицій, які 
здійснюються самостійно за рахунок власник коштів, 
пропонується формула [3, 5, 6]:

           
,

100
Вд

Вісв І І Піп   

  
(1)

де    Вісв – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються самостійно за рахунок власник коштів, грн;

І – розмір необхідних інвестицій, грн;
Вд – відсоток денної прибутковості капіталу (ви-

значається з прибутковості активів підприємства або з 
розміру діючої банківської депозитної ставки), %/день;

Піп – обраний період розрахунку, днів.
Визначення вартості залучення інвестицій, які 

здійснюються самостійно за рахунок кредитних коштів, 
відбувається за формулою [3, 5, 6]:

           
,

100
Вк

Віск І І Піп   

  
(2)

де     Віск – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються самостійно за рахунок кредитних коштів, грн;

І – розмір необхідних інвестицій, грн;
Вк – відсоток денної діючої кредитної ставки, %/день;
Піп – обраний період розрахунку, днів.
Розрахунок вартості залучення інвестицій в рам-

ках проектного бізнес-партнерства, які здійснюються за 
рахунок власних коштів, пропонується робити за фор-
мулою [3, 5, 6]:

    
,

100
Вд

Віпв І Ду І Ду Піп     

  
(3)

де     Віпв – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються в рамках проектного бізнес-партнерства за раху-
нок власник коштів, грн;

І – розмір необхідних інвестицій, грн;
Ду – доля участі в проекті, %;
Вд – відсоток денної прибутковості капіталу (ви-

значається з прибутковості активів підприємства або з 
розміру діючої банківської депозитної ставки), %/день;

Піп – обраний період розрахунку, днів.
Для визначення вартості залучення інвестицій, які 

здійснюються в рамках проектного бізнес-партнерства 
за рахунок кредитних коштів, пропонується формула 
[3, 5, 6]:

                
,

100
Вк

Віпк І Ду І Ду Піп     

  

(4)

де     Віпк – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються в рамках проектного бізнес-партнерства за раху-
нок кредитних коштів, грн;

І – розмір необхідних інвестицій, грн;
Ду – доля участі в проекті, %;
Вк – відсоток денної діючої кредитної ставки, %/день;
Піп – обраний період розрахунку, днів.
Вартість залучення інвестицій у варіанті відмови 

від залучення інвестицій (відмова від проекту) прийма-
ємо рівну нулю, тому що в аспекті доцільності та ефек-
тивності на фазі залучення відмова від залучення не 
несе в собі витрати та/або доходи.

Блок ІІІ. Оцінювання доцільності та ефектив-
ності залучення інвестицій в аспекті економічної 
ефективності проекту. Охоплює етапи: 3, 3.1, 3.1.1, 
3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.1, 3.3 та 4. Цей блок є методичним ін-
струментарієм оцінювання доцільності та ефективно сті 
залучення інвестицій з метою визначення доцільного 
та ефективного способу залучення інвестицій в аспекті 
економічної ефективності проекту [8, 9].

Етапи 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3 визнача-
ють спрямованість відповідних показників оцінювання 
доцільності та ефективності залучення інвестицій в ас-
пекті економічної ефективності проекту в розрізі варі-
антів його реалізації: самостійно; у рамках проектного 
бізнес-партнерства; відмови від реалізації проекту [9]. 

Етап 4. Підбір та розрахунок показників оцінки до-
цільності та ефективності залучення інвестицій в аспекті 
економічної ефективності проекту. Для цієї цілі опти-
мальними показниками виступають: річний економіч-
ний ефект і строк окупності інвестиційних витрат [10].

Для визначення річного економічного ефекту 
для варіантів: реалізація проекту самостійно за 
власні кош ти; реалізація проекту самостійно за 

кредитні кошти; відмова від самостійної реалізації про-
екту пропонується формула [5, 6, 8]:

          ,Ер Ев Др Вп  
  

(5)
де     Ер – річний економічний ефект для варіантів реа-
лізації проекту: самостійно за власні кошти; реалізація 
проекту самостійно за кредитні кошти; відмова від са-
мостійної реалізації проекту, грн;

ΔЕв – річна економія витрат від впровадження 
проекту (розраховується за формулою (6)), грн;

ΔДр – річний додатковий дохід від провадження 
проекту (розраховується за формулою (7)), грн;

Вп – сума річних поточних витрат з реалізації про-
екту, грн.

Розрахунок річної економії витрат від впрова-
дження проекту відбувається за формулою [5, 6, 8]:

            
0 1

1
( ),

п

і і
і

Ев В В


  

  

(6)

де      ΔЕв – річна економія витрат від впровадження про - 
екту, грн;

Ві0 – річні витрати по і-му виду витрат до впрова-
дження проекту, грн;

Ві1 – річні витрати по і-му виду витрат після впро-
вадження проекту, грн.

http://www.business-inform.net


104

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
Ве

Ст
И

ц
іЙ

н
і П

ро
ц

еС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Розрахунок річного додаткового доходу від прова-
дження проекту відбувається за формулою [5, 6, 8]:

            
1 0

1
( ),

п

і і
і

Др Д Д


  

  

(7)

де     ΔДр – річний додатковий доход від впровадження 
проекту, грн;

Ді0 – річний дохід від і-го виду продукту до впро-
вадження проекту, грн;

Ді1 – річний дохід від і-го виду продукту після 
впровадження проекту, грн.

Для визначення річного економічного ефекту 
від реалізації проекту в рамках проектного бізнес-
партнерства за власні або за кредитні кошти, а також 
втраченого економічного ефекту в разі відмови від реа-
лізації проекту в рамках проектного бізнес-партнерства 
пропонується формула [5, 6, 9]:

,Ерп Ев Др Ду Вп Ду    
           

(8)
де      Ерп – річний економічний ефект від реалізації про-
екту в рамках проектного бізнес-партнерства за власні 
або за кредитні кошти, грн;

Ду – доля участі в проекті, %;
ΔЕв – річна економія витрат від впровадження 

проекту (розраховується за формулою (6)), грн;
ΔДр – річний додатковий дохід від провадження 

проекту (розраховується за формулою (7)), грн;
Вп – сума річних поточних витрат з реалізації про-

екту, грн.
Для розрахунку строку окупності інвестиційних 

витрат для варіанта реалізації проекту самостійно за 
власні кошти пропонується формула [5, 6, 9]:

       
,

І
Поcв

Ер


  

(9)

де    Посв – строк окупності інвестиційних витрат для 
варіанту реалізації проекту самостійно за власні кошти, 
рік;

І – розмір необхідних інвестицій, грн;
Ер – річний економічний ефект для варіанту реалі-

зації проекту самостійно за власні кошти (визначається 
за формулою (5)), грн.

Для визначення строку окупності інвестиційних 
витрат для варіанта реалізації проекту самостійно за 
кредитні кошти пропонується формула [5, 6, 10]:

      
,

Віск
Поcк

Ер


  
(10)

де     Поск – строк окупності інвестиційних витрат для 
варіанта реалізації проекту самостійно за кредитні ко-
шти, рік;

Віск – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються самостійно за рахунок кредитних коштів (визна-
чається за формулою (2)), грн;

Ер – річний економічний ефект для варіанта реалі-
зації проекту самостійно за власні кошти (визначається 
за формулою (5)), грн.

Для розрахунку строку окупності інвестиційних 
витрат для варіанта реалізації проекту в рамках проект-
ного бізнес-партнерства за власні кошти пропонується 
формула [5, 6, 10]:

    
,

І Ду
Попв

Ерп




  

(11)

де    Попв – строк окупності інвестиційних витрат для 
варіанта реалізації проекту в рамках проектного бізнес-
партнерства за власні кошти, рік;

І – розмір необхідних інвестицій, грн.;
Ду – доля участі в проекті, %;
Ерп – річний економічний ефект від реалізації про-

екту в рамках проектного бізнес-партнерства за влас ні 
кошти (визначається за формулою (8), грн.

Розрахунок строку окупності інвестиційних ви-
трат для варіанта реалізації проекту в рамках проектно-
го бізнес-партнерства за кредитні кошти відбувається 
за формулою [5, 6, 10]:

     
,

Віпк
Попк

Ер


  

(12)

де    Попк – строк окупності інвестиційних витрат для 
варіанта реалізації проекту в рамках проектного бізнес-
партнерства за кредитні кошти, рік;

Віпк – вартість залучення інвестицій, які здійсню-
ються в рамках проектного бізнес-партнерства за рахунок 
кредитних коштів (визначається за формулою (4)), грн;

Ерп – річний економічний ефект від реалізації про-
екту в рамках проектного бізнес-партнерства за кредит-
ні кошти (визначається за формулою (8)), грн;

Блок IV. Інтегральний висновок з оцінювання 
доцільності та ефективності залучення інвести-
цій. На цьому етапі дані блоків I, II, III надаються у зве-
деній таблиці, яка відзначається такими характеристи-
ками [11, 12]:

1. Підсумкова таблиця методичного інструмента-
рію оцінювання доцільності та ефективності залучення 
інвестицій малими промисловими підприємствами.

2. Резюме проекту, яке містить дані підприємства – 
ініціатора проекту, тему проекту та значення розрахова-
них показників оцінювання доцільності та ефективності 
залучення інвестицій.

3. Підстави для прийняття управлінських рішень 
стосовно оцінювання та залучення інвестицій для реаліза-
ції проекту та визначення варіанта залучення інвестицій.

4. Комерційна презентація проекту для потенцій-
них підприємств-партнерів з метою залучення інвести-
цій на засадах проектного бізнес-партнерства. Презен-
тація містить елементи психологічного впливу на по-
тенційних підприємств-партнерів з метою спонукання 
до згоди на участь в проекті.

ВИСНОВКИ
Таким чином, розроблений методичний інстру-

ментарій з оцінювання доцільності та ефективності 
залучення інвестицій малими промисловими підпри-
ємствами, на відміну від існуючих підходів, адаптова-
ний для проектів малих промислових підприємств, які 
мають тематичну та цільову спрямованість; є універ-
сальним, бо не має регіональної та галузевої прив’язки; 
запропонована система показників оцінювання доціль-
ності та ефективності залучення інвестицій на засадах 
проектного бізнес-партнерства дозволяє виконувати 
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економічне оцінювання й інші варіанти залучення інве-
стицій.                      
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УДК 332.145

Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку харківської області  
та її адміністративно-територіальних одиниць

У роботі здійснено аналіз соціально-економічного розвитку Харківської області та її адміністративно-територіальних одиниць. Харківська 
область має досить потужний економічний потенціал та демонструє високий рівень соціально-економічного розвитку. Водночас асиметрії 
в розвитку адміністративно-територіальних одиниць Харківського регіону не зменшуються, натомість постійний перерозподіл ресурсів 
від економічно більш спроможних територій регіону до менш спроможних призводить до внутрішньо регіональної напруженості та позбав-
ляє адміністративно-територіальні одиниці стимулів до економічного зростання. Створення ефективної системи організації та управлін-
ня соціально-економічним розвитком на місцевому рівні в Україні є одним з пріоритетних завдань проведення структурних реформ. Одним 
із головних напрямів усунення міжрегіональної диференціації та подолання проблем регіонального розвитку в Україні є модернізація системи 
адміністративно-територіального устрою та органів місцевого самоврядування, за рахунок реалізації реформи децентралізації влади. 
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, адміністративно-територіальні одиниці, нерівномірність, соціально-економічні показники, роз-
виток територій.
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УДК 332.145
Ярошенко И. В., Семигулина И. Б. Анализ основных показателей 

социально-экономического развития Харьковской области  
и ее административно-территориальных единиц

В работе проведен анализ социально-экономического развития Харь-
ковской области и ее административно-территориальных единиц. 
Харьковская область имеет достаточно мощный экономический по-
тенциал и демонстрирует высокий уровень социально-экономического 
развития. Вместе с тем, асимметрии в развитии административно-
территориальных единиц Харьковского региона не уменьшаются, при 
этом постоянное перераспределение ресурсов от экономически более 
самодостаточных территорий региона к менее самодостаточным 
приводит к внутренней региональной напряженности и лишает 
административно-территориальные единицы стимулов к экономи-
ческому росту. Создание эффективной системы организации и управ-
ления социально-экономическим развитием на местном уровне в 
Украине является одним из приоритетных заданий проведения струк-
турных реформ. Одним из главных направлений устранения межреги-
ональной дифференциации и преодоления проблем регионального раз-
вития в Украине является модернизация системы административно-
территориального устройства и органов местного самоуправления, 
за счет реализации реформы децентрализации власти.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, админи стра-
тивно-территориальные единицы, неравномерность, социально-эко-
но мические показатели, развитие территорий.
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of Socio-Economic Development of the Kharkiv Region and its 
Administrative-Territorial Units

The publication conducts an analysis of the socio-economic development of 
the Kharkiv region and its administrative-territorial units. The Kharkiv region 
has a fairly strong economic potential and demonstrates a high level of socio-
economic development. Along with this, asymmetries in the development of 
administrative-territorial units of the Kharkov region do not decrease, the 
constant reallocation of resources from the more economically self-sufficient 
territories in the region towards the less self-sufficient leads to internal re-
gional tensions and deprives the administrative-territorial units of incentives 
to economic growth. Establishment of an effective system of organization and 
management of socio-economic development at the local level in Ukraine re-
mains one of the priority tasks for implementing structural reforms. One of 
the main directions in addressing the interregional differentiation and over-
coming problems of regional development in Ukraine is modernization of 
both administrative-territorial organization and local self-government bod-
ies, through the implementation of the decentralization reform.
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Інтеграція України в сучасне світове товариство не-
розривно пов’язана з гострою необхідністю якомога 
повного дослідження соціально-економічного по-

тенціалу регіонального рівня господарювання, оскільки 
взаємодії економічних, соціальних і екологічних про-
цесів, що відбуваються на конкретних територіях, не 
лише впливають на стан розвитку регіону і матеріальне 
благополуччя населення, а й дзеркально відображують 
сучасні су спільні процеси в країні та дають можливість 
прогнозування майбутньої перспективи. Актуальним 
для ефективного регіонального управління в Україні на 
сьогодні залишаються питання розвитку децентралі-
зації управління економікою, оскільки лише ініціатива 
в регіоні безпосередньо дає можливість забезпечити 
ефективний розвиток власного господарства.

Проблемам нерівномірності соціально-економіч-
но го розвитку як регіонів України, так і регіонів країн 
світу присвячено роботи багатьох вітчизняних і зару-
біжних науковців і практиків. Так, необхідно виділити 
праці: Долішнього М. І., Варналія З. С., Мокія А. І., Нові-
кової О. Ф., Романюк О. Ф., Романюк С. А., Кизима М. О., 
Кузнецова А. В. та інших [1–7].

Однак, внаслідок важливості, складності та взаємо-
залежності з цілим колом інших соціально-економічних 
процесів, вищезазначена проблематика залишається 
у полі постійної уваги дослідників та практиків. Світо-
ва практика свідчить, що існують суттєві відмінності та 
особливості розвитку регіонів та окремих територій в 
країнах світу, що визначає їх соціально-економічний роз-
виток. Отже, дослідження, спрямовані на аналіз глобаль-
них та вітчизняних тенденцій соціально-економічного 
роз витку регіонів та окремих територій країн світу й 
України, залишаються вкрай актуальними.

Мета статті – здійснити аналіз і оцінку стану со-
ціально-економічного розвитку та потенціалу Харківської 
області та визначити їх значення для економіки України.

Завдання статті – провести аналіз соціально-еко - 
но мічного розвитку Харківської області та оцінити 
його значення для економіки України. Оцінити рі-
вень соціально-економічного розвитку адміні стра  - 
тив но-територіальних одиниць Харківської області. 
Здійснити порівняльний аналіз окремих соці ально-еко-
номічних показників адміністративно-терито ріальних 
одиниць Харківської області для виявлення рівня нерів-
номірності їх розвитку.

Харківська область – територія Слобідської Украї-
ни в межах Придніпровської низовини і Серед-
ньоруської височини, розташована на сході 

України. Довжина регіону з півночі на південь складає 
210 км, зі сходу на захід – 225 км. Площа Харківської 
області – 31,4 тис. кв. км (5,2% території України), регіон 
посідає 4-е місце в країні, поступаючись лише Одеській, 
Дніпропетровській та Чернігівській областям (рис. 1).

На сході Харківська область межує з Луганською, 
на південному сході – з Донецькою, на південному за-
ході – з Дніпропетровською, на заході та північному за-
ході – з Полтавською і Сумською областями України, на 
півночі та північному сході – з Бєлгородською областю 
Російської Федерації. Таким чином, регіон є прикордон-
ною територією.

Харківська область має вигідне географічне роз-
ташування:
 з’єднує через порти Чорного й Азовського мо-

рів Російську Федерацію з країнами Централь-
ної та Східної Європи;

 

 

Умовні позначення
Автомобільні шляхи
Залізниця
Залізничні вузли
Аеропорти
Державний кордон України
Газопроводи
Історико-культурні місця
та пам’ятники

Курорти
Корисні копалини
Газ
Цементна сировина
Вугілля
Води мінеральні
Пісок кварцевий
Пісок формувальний

Рис. 1. Карта харківської області. Інвестиційний паспорт [8]
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 через територію області проходять стратегічні 
автомагістралі: Київ – Харків – Ростов; Москва – 
Харків – Сімферополь;

 м. Харків – головний вузловий центр залізнич-
ного сполучення східної України, що обслуговує 
шість суміжних областей;

 у місті є міжнародний аеропорт, що приймає 
пасажирські літаки усіх типів.

Природно-ресурсний потенціал Харківської об-
ласті складається з мінеральних, водних, земельних, 
лісових, фауністичних та природно-рекреаційних ресур-
сів. Регіон за природно-ресурсним потенціалом (4,3 % від 
сумарного в Україні) займає 5-е місце в Україні після До-
нецької (12,3%), Дніпропетровської (10,9%), Луганської 
(8,8%) областей та Автономної Республіки Крим (6,0%).

Чисельність населення області станом на 1 січня 
2014 р. становить 2737,2 тис. осіб (4-е місце на Україні 
після м. Києва, Донецької та Дніпропетровської облас-
тей), у тому числі міське населення – 2202,5 тис. осіб 
(80,5%), сільське населення – 534,7 тис. осіб (19,5%).

Особливістю національного складу населення 
Харківщини є його багатонаціональність. На території 
області проживають представники 111 національно-
стей і народностей, серед них: українці (70,7%), росіяни 
(25,6%), білоруси (0,5%), євреї (0,4%), вірмени (0,4%) та 
інші [9].

Адміністративно-територіальний устрій Харків-
ської області представлений 27 адміністратив-
ними районами, 17 містами, у тому числі 7 з них 

мають обласне значення (Харків, Ізюм, Куп’янськ, Лозо-
ва, Люботин, Первомайський, Чугуїв). В області налічу-
ється 61 селище міського типу, 381 сільська рада, 1677 
сільських населених пунктів. Місце кожного адміністра-
тивного району за площею, чисельністю та щільністю 
населення представлено в табл. 1.

Найбільшим за територією є Балаклійський ра-
йон, найменшими – Лозівська та Чугуївська міські ради. 
За чисельністю населення перші місця займають м. Хар-
ків, Харківський і Дергачівський райони. Найбільше 
скупчення населення спостерігається в містах Харкові, 
Лозовій і Чугуєві.

Вигідне географічне розташування та наявний 
природно-ресурсний потенціал сприяють прискорено-
му соціально-економічному розвитку Харківської об-
ласті, внаслідок чого вона займає вагоме місце в еконо-
міці України (табл. 2).

Відповідно до представлених у табл. 2 даних тери-
торія області становить 5,2% від загальної площі країни. 
У регіоні проживає 7,0% міського населення України та 
3,8% сільського. Частка валового регіонального продук-
ту в 2012 р. становила 5,6% від сумарного обсягу по краї-
ні. Обсяги промислової та сільськогосподарської про-
дукції у 2013 р., виробленої в області, становлять відпо-
відно 5,8% та 5,8%. Питома вага капітальних інвестицій, 
спрямованих в економіку регіону, дорівнює 3,5%. Рівень 
зареєстрованого безробіття (за методологією МОП) у 
2013 р. на 0,8 відс. пункти нижчий за середнє значення 
по Україні.

Динаміка основних показників соціально-еконо-
мічного розвитку Харківської області (табл. 3) вказує 
на позитивні зміни, що відбулися в регіоні за період 
2000–2013 рр.: зростання валового регіонального про-
дукту на одну особу – в 10,7 разу; капітальні інвестиції 
збільшені в 6,8 разу, обсяги реалізованої промислової 
продукції та реалізованих послуг – у 9,0 і 10,5 разу від-
повідно. Сфера внутрішньої торгівлі розширена в 13,8 
разу (роздрібний товарооборот), зовнішньої торгівлі –  
у 6,3 разу (експорт товарів). Рівень зареєстрованого без-
робіття скорочений у 2 рази, середньомісячна заробітна 
плата збільшилася в 12,9 разу.

За результатами роботи промисловості у 2013 р. 
область займає 5-е місце в Україні з питомою вагою об-
сягів реалізованої промислової продукції 5,8% у загаль-
ноукраїнських показниках.

Структура промисловості представлена основни-
ми видами діяльності, провідними з яких є ви-
робництво харчових продуктів, напоїв і тютюно-

вих виробів (30,4% від обсягу реалізованої промислової 
продукції регіону у 2013 р.), машинобудування (15,9%) та 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-
го повітря (19,8%) (рис. 2).

За період 2005–2013 рр. в адміністративній струк-
турі обсягів реалізованої промислової продукції Харків-
ської області відбулися часткові зміни, які представлені 
в табл. 4.

Промисловим центром області є м. Харків, на те-
риторії якого у 2013 р. вироблено 55,6% промислової 
продукції регіону. Промислово розвиненими є Балаклій-
ський (11,9%), Зміївський (6,7%) і Дергачівський (5,0%) 
райони, їх частка в структурі випуску промислової про-
дукції області за період 2005–2013 рр. зросла на 5,6 відс. 
пункти, 1,7 відс. пункти і 1,3 відс. пункти відповідно. По-
тужним промисловим районом є також Харківський ра-
йон (11,6%), однак питома вага обсягів виробленої про-
мислової продукції має тенденцію до зниження (з 15,0% 
у 2005 р. до 11,6% у 2013 р.). Майже половина районів 
області не виробляють і 1 відсотка від загального обсягу 
промислової продукції.

За обсягом реалізованої промислової продукції 
адміністративні одиниці Харківської області у 2013 р. 
розподілилися таким чином (рис. 3).

За обсягами сільськогосподарського виробництва 
у 2013 р. Харківська область займає 6-е місце в Украї-
ні, питома вага валової продукції сільського господар-
ства становить 5,8% у загальноукраїнських показниках 
(табл. 5).

Відповідно до представлених у табл. 5 даних зни-
ження обсягів валової продукції сільського господарства 
в області за період 1990–2013 рр. на 6,3%, або на 988,3 млн 
грн (з 15 632,8 млн грн у 1990 р. до 14 644,5 млн грн у 2013 р.) 
відбувалося на фоні загальної тенденції погіршення ста-
ну сільського господарства в Україні, про що свідчить 
збереження питомої ваги регіону в цій галузі. Проте має 
місце втрата позиції регіону порівняно з іншими в країні 
з 3-го місця – у 1990 р. до 6-го – у 2013 р.
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таблиця 1

Адміністративні одиниці харківської області на 1 січня 2014 р.

Адміністративна  
одиниця

територія чисельність населення Щільність  
населення

км2 питома 
вага, % ранг тис. осіб питома 

вага, % ранг осіб  
на 1 км2 ранг

Харківська область,  
у тому числі райони: 31418,5 100,0 – 2737,2 100,0 – 87 –

Балаклійський 1986,5 6,32 1 83,0 3,03 4 42 12

Барвінківський 1364,5 4,34 7 22,8 0,83 23 17 30

Близнюківський 1380 4,39 5 19,7 0,72 27 14 32

Богодухівський 1160,3 3,69 14 39,7 1,45 12 34 14

Борівський 875,3 2,79 23 17,3 0,63 30 20 25

Валківський 1010,5 3,22 18 32,0 1,17 15 32 15

Великобурлуцький 1220,8 3,89 10 22,9 0,84 22 19 28

Вовчанський 1888,6 6,01 2 47,7 1,74 9 25 20

Дворічанський 1112,4 3,54 16 18,2 0,67 28 16 31

Дергачівський 895,2 2,85 22 95,1 3,48 3 106 9

Зачепилівський 794 2,53 24 15,5 0,57 32 20 26

Зміївський 1364,7 4,34 6 72,4 2,65 5 53 10

Золочівський 968,6 3,08 21 26,8 0,98 19 28 17

Ізюмський 1553,5 4,94 3 17,9 0,65 29 12 34

Кегичівський 782,5 2,49 25 21,3 0,78 25 27 19

Коломацький 329,5 1,05 28 7,3 0,26 34 22 21

Красноградський 985,1 3,14 19 45,2 1,65 11 46 11

Краснокутський 1040,8 3,31 17 28,7 1,05 18 28 18

Куп’янський 1280,3 4,07 9 25,3 0,92 20 20 27

Лозівський 1403,5 4,47 4 29,8 1,09 17 21 23

Нововодолазький 1182,7 3,76 12 33,9 1,24 13 29 16

Первомайський 1194,5 3,80 11 16,3 0,60 31 14 33

Печенізький 467,5 1,49 26 10,3 0,38 33 22 22

Сахновщинський 1169,9 3,72 13 21,8 0,80 24 19 29

Харківський 1364,3 4,34 8 182,9 6,68 2 134 8

Чугуївський 1148,6 3,66 15 46,8 1,71 10 41 13

Шевченківський 977,4 3,11 20 20,8 0,76 26 21 24

м. Харків 350 1,11 27 1451,1 53,01 1 4146 1

м. Ізюм 40,8 0,13 29 51,2 1,87 8 1254 5

м. Первомайський 30,8 0,10 32 31,0 1,13 16 1006 6

Куп’янська міськрада 33,4 0,11 30 57,5 2,10 7 1721 4

Лозівська міськрада 18,1 0,06 33 67,0 2,45 6 3702 2

Люботинська міськрада 31,1 0,10 31 24,7 0,90 21 793 7

Чугуївська міськрада 12,8 0,04 34 33,2 1,21 14 2596 3

Джерело: складено за даними [11].

Розвиток рослинництва в регіоні є стабільно ви-
соким, область посідає 3-є місце серед регіонів України 
з питомою вагою 6,3% у 2013 р.

Негативні зміни, що мали місце в галузі тваринни-
цтва, призвели до зниження обсягів валової продукції в 
цій сфері з 1990 р. до 2013 р. на 51,6%, або на 3 756,7 млн 
грн (з 7281,8 млн грн у 1990 р. до 3525,1 млн грн у 2013 р.) 

і погіршення позиції області в загальноукраїнських 
показниках з 3-го місця – у 1990 р. до 9-го – у 2013 р.,  
а також вплинули на загальний стан розвитку сільсько-
го господарства регіону в цілому.

Сфера послуг є достатньо розвинутою. За обсягом 
реалізованих послуг регіон займає 5-е місце в Україні з 
питомою вагою 4,2% у загальноукраїнських показниках.
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таблиця 2

харківська область в економіці України у 2013 р.

показник харківська  
область Україна питома вага, %

Територія, тис. км2* 31,4 603,5 5,20

Кількість наявного населення, тис. осіб * 2737,2 45426,2 6,03

Частка міського населення, тис. осіб * 2202,5 31336,6 7,03

Частка сільського населення, тис. осіб * 534,7 14089,6 3,79

Щільність населення, осіб на км2 * 87,0 75,3 –

Валовий регіональний продукт, млн грн (дані за 2012 р.) 82223,0 1459096,0 5,64

Обсяг промислової продукції, млн грн 78114,2 1354745,4 5,77

Обсяг продукції сільського господарства, млн грн 14644,5 252859,0 5,79

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн грн 9292,6 267728,0 3,47

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. США 2216,3 58156,9 3,81

Обсяг експорту товарів, млн дол. США 1987,3 63320,7 3,14

Обсяг імпорту товарів, млн дол. США 2280,0 76986,8 2,96

Оборот роздрібної торгівлі, млн грн 61979,0 888773,0 6,97

Рівень зареєстрованого безробіття за методологією МОП 6,4 7,2 –

примітка: * – на 01.01.2014 р.
Джерело: складено за даними [10; 11].

таблиця 3

Динаміка соціально-економічного розвитку харківської області у 2000–2013 рр.

показник 2000 р. 2013 р. темп зміни, %

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн грн 8271,0 82223,0* 994,1

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) на одну особу, грн 2799,0 29972,0* 1070,8

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн 8640,1 78114,2 904,1

Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.), млн грн 8730,0 14644,5 167,7

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн грн 1372,6** 9292,6 677,0

Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн грн 2031,3 27978,5 1377,4

Обсяг реалізованих послуг (у фактичних цінах), млн грн 1582,3 16539,5 1045,3

Експорт товарів, млн дол. США 315,3 1987,3 630,3

Експорт послуг, млн дол. США 24,6 345,0 1402,4

Імпорт товарів, млн дол. США 450,5 2337,3 518,8

Імпорт послуг, млн дол. США 5,1 181,4 3556,9

Кількість постійного населення (на кінець року), тис. осіб 2921,8 2721,6 93,1

Природний приріст (скорочення) населення, тис. осіб –28,5 –12,8 44,9

Рівень зареєстрованого безробіття (за методологією МОП), % 13,1 6,4 48,9

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн 230,0 2975,0 1293,5

примітка: * – дані за 2012 р., ** – дані за 2002 р.
Джерело: складено за даними [11].

Відповідно до наведених даних (табл. 6) за пері-
од 2005–2013 рр. показники сфери послуг у Харківській 
області зросли у 3,2 разу, у тому числі найбільше зрос-
тання досягнуто в Богодухівському (35,6 разу), Перво-
майському (23,2 разу), Барвінківському (20,8 разу), Близ-
нюківському (19,2 разу) і Нововодолазькому (18,9 разу) 
районах.

Найбільш поширеною і стабільною діяльність під-
приємств у сфері послуг залишається в містах Харків, 

Ізюм, Куп’янськ, (1–5-е місця протягом дослідженого 
періоду); Харківському (2-е місце) і Дергачівському ра-
йонах (3-4-е місце).

На рис. 4 показано розподілення адміністративно-
територіальних одиниць Харківської області за обсягом 
реалізованих послуг у 2013 р.

Центром надання послуг залишається м. Харків, 
в якому зосереджено 90,6% обсягів наданих послуг у 
2013 р. Розвивається сфера послуг в містах Ізюм (0,7% 
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Добувна 
промисловість

і розроблення кар'єрів
6,7%

Виробництво 
харчових 

продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів
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Рис. 2. Структура реалізованої промислової продукції харківської області за видами діяльності за 2013 р.
Джерело: укладено за даними [11].

7,0
22,3
29,1
38,7
51,2
56,4
71,4
125,6
143,4
145,8
259,5
274,9
324,7
415,4
852,5
1158,2
1335,6

3130,2
4214,7

7264,8
7493,2

34906,8

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Близнюківський
Борівський

Великобурлуцький
Зачепилівський

Золочівський
Ізюмський 

Коломацький
Куп’янський 

Лозівський 
Первомайський 

Сахновщинський
Шевченківський

Кегичівський
Дворічанський
Барвінківський

Печенізький
Валківський

Краснокутський
м. Люботин

м. Ізюм
м. Чугуїв

Красноградський
Нововодолазький

Вовчанський
Богодухівський

м. Первомайський
м. Куп’янськ

м. Лозова
Чугуївський 

Дергачівський
Зміївський

Харківський 
Балаклійський

м. Харків

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн

Адміністративні 
одиниці

Рис. 3. Розподіл адміністративно-територіальних одиниць харківської області за обсягом реалізованої промислової 
продукції у 2013 р.

Джерело: складено за даними [11].
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1]
.

в загальнообласних показниках обсягів наданих по-
слуг), Куп’янськ (0,6%) і Лозова (0,6%) та районах області 
Харківському (2,8%), Дергачівському (1,1%) і Богодухів-
ському (0,5%). У решті районах сфера послуг потребує 
подальшого розвитку і розширення (див. рис. 4).

За показником обсягу прямих іноземних інвестицій 
область за результатами 2013 р. займає 4-е місце 
в Україні, питома вага інвестованих іноземних ко-

штів в економіку регіону становить 3,8% від загально-
українського показника.

У табл. 7 представлено інвестиції зарубіжних 
країн в економіку Харківської області в розрізі районів 
у 2000 та 2013 рр.

З наведених даних видно, що основні іноземні ін-
вестиції спрямовані в м. Харків, інші ж райони отриму-
ють набагато менше коштів. Проте в останні роки роз-
мір іноземних інвестицій, які спрямовуються в райони, 
поступове зростає.

Характерними індикаторами ефективності розвитку 
територій регіону є порівняння соці ально-еко номічних 
показників адміністративно-територі альних одиниць об-
ласті в розрахунку на одиницю населення (табл. 8).

Відповідно представлених у табл. 8 даних найбільш 
розвиненими промисловими районами області в розра-
хунку на одну особу є Балаклійський, Зміївський, Харків-
ський, Дергачівський, Чугуївський райони, а також м. Хар-
ків. За обсягами сільськогосподарської продукції на одну 
особу лідирують Валківський, Сахновщинський, Кегичів-
ський та Первомайський райони. За обсягом реа лізованих 
послуг на одну особу попереду міста Харків, Лозова, Пер-
вомайський, Куп’янськ і Валківський район області.

ВИСНОВКИ
Представлений аналіз соціально-економічного 

роз витку Харківської області дозволяє зробити такі 
основні висновки.

1. Харківська область має досить потужний еко-
номічний потенціал та демонструє високий рівень соці-
ально-економічного розвитку. Регіон займає:
 4 місце в Україні за сумою валового регіональ-

ного продукту;
 5 місце – за обсягом реалізованої промислової 

продукції та обсягом реалізованих послуг;
 6 місце – за обсягом продукції сільського гос-

подарства.
2. Водночас, її адміністративні одиниці розвива-

ються нерівномірно, що знаходить відображення в не-
рівномірності районних показників:
 за площею, чисельністю та щільністю населення;
 відставання показників соціально-економічного 

розвитку більшості районів від середніх по об-
ласті.

3. Розрив між соціально-економічними показника-
ми та їх динамікою за адміністративно-територіальними 
одиницями є досить глибоким.

4. Доцільно провести додаткові детальні дослі-
дження щодо виявлення причин нерівномірності роз-
витку адміністративно-територіальних одиниць Харків-
ської області та розробки методичних рекомендації 
щодо стратегій розвитку окремих територій.                  
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таблиця 5

Валова продукція сільського господарства в харківській області в 1990–2013 рр.

показник
1990 р. 2000 р. 2013 р.

Млн 
грн

Місце  
в Україні

питома 
вага, %

Млн 
грн

Місце  
в Україні

питома 
вага, % Млн грн Місце  

в Україні
питома 
вага, %

Валова продукція 
сільсь кого господар-
ства (у постійних цінах 
2010 р.)

15632,8 3 5,5 8730,0 2 5,8 14644,5 6 5,8

Валова продукція  
тваринництва 7281,8 3 5,3 2747,1 7 4,7 3525,1 9 4,6

Валова продукція  
рослинництва 8351,0 3 5,7 5982,9 3 6,4 11119,4 3 6,3

Джерело: складено за даними [11].

0,2
0,3
2,3
2,4
2,7
3,1
3,7
7,1
8,1
8,2
9,7
10,2
10,6
10,8
13,0
14,1
16,6
19,8
22,5
30,2
31,7
34,8
35,0
49,6
51,0
52,5
57,6
86,2
97,0
105,9
117,5
175,5

459,8
14989,9

0 3000 6000 9000 12000 15000

Ізюмський 
Коломацький

Первомайський 
Великобурлуцький

Сахновщинський
Зачепилівський

Лозівський 
Куп’янський 

Золочівський
Дворічанський

м. Люботин
Печенізький

Кегичівський
Шевченківський

Борівський
Близнюківський

Красноградський
Валківський

Барвінківський
Вовчанський

Краснокутський
Зміївський

Чугуївський 
Балаклійський

м. Первомайський
м. Чугуїв

Нововодолазький
Богодухівський

м. Лозова
м. Куп’янськ

м. Ізюм
Дергачівський

Харківський 
м. Харків

Обсяг реалізованих послуг, млн грн

Адміністративні 
одиниці

Рис. 4. Розподіл адміністративно-територіальних одиниць харківської області за обсягом реалізованих послуг у 2013 р.
Джерело: укладено за даними [11].
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таблиця 7

Інвестиції зарубіжних країн в економіку районів харківської області у 2000 р. та 2013 р.

Адміністративна одиниця
2000 р. 2013 р.

тис. дол. СшА питома вага  
в області, % тис. дол. СшА питома вага  

в області, %

Харківська область, у тому числі: 98 844,0 100 2 216 326,0 100

м. Харків 89 088,9 90,13 1 751 395,1 79,02

Балаклійський район 1 728,9 1,75 4 015,2 0,18

Барвінківський район  –  – 990,4 0,04

Валківський район 582,8 0,59 1 840,7 0,08

Великобурлуцький район  –  – 505,4 0,02

Вовчанський район  –  – 1 809,8 0,08

Дергачівський район 402,6 0,41 35 747,2 1,61

Зміївський район 2 628,2 2,66 1 977,5 0,09

Лозівський район  –  – 38,6 0,00

Первомайський район 736,9 0,75 2 538,9 0,11

Печенізький район  –  – 6 250,6 0,28

Харківський (без м. Люботин) 3 675,8 3,72 189 085,9 8,53

Чугуївський (без м. Чугуєв)  –  – 202 736,7 9,15

Шевченківський район  –  – 1 171,0 0,05

Джерело: складено за даними [11].

таблиця 8

Виробництво промислової, сільськогосподарської продукції та послуг e харківській області у розрахунку на одну особу

Адміністративно- 
територіальна  

одиниця

Обсяг 
реалізованої 
промислової 

продукції  
на 1 особу за 

2013 р., тис. грн

Місце  
в області

Обсяг 
сільськогоспо- 

дарської 
продукції  

на 1 особу за  
2012 р., тис. грн

Місце  
в області

Обсяг 
реалізованих  

послуг на  
1 особу за 2013 р., 

тис. грн

Місце  
в області

1 2 3 4 5 6 7

Харківська область 22,90  – 4,4  – 6,04  –

Балаклійський 89,47 1 3,1 10 0,22 11

Барвінківський 1,23 20 2,3 18 0,06 26

Близнюківський  –  – 2,7 14 0,09 19

Богодухівський 8,11 10 2,3 19 0,07 21

Борівський … … 2,0 22 0,30 8

Валківський 1,59 19 4,3 1 0,40 5

Великобурлуцький … … 3,3 8 0,07 23

Вовчанський 5,70 12 2,4 17 0,16 14

Дворічанський 1,21 21 3,5 6 0,05 28

Дергачівський 32,95 4 1,0 25 0,23 10

Зачепілівський  –  – 3,0 11 0,07 22

Зміївський 57,91 2 1,8 23 0,16 16

Золочівський … … 3,0 12 0,16 15

Ізюмський … … 0,9 26 0,01 33

Кегічівський 0,32 22 4,0 3 0,09 18

Коломацький … … 2,0 21 0,03 31

Красноградський 3,21 15 2,7 15 0,29 9

Краснокутський 1,94 18 2,2 20 0,17 13
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1 2 3 4 5 6 7

Куп’янський … … 3,4 7 0,03 32

Лозівський … … 2,7 13 0,07 25

Нововодолазький 7,56 11 2,4 16 0,05 29

Первомайський … … 3,9 4 0,01 34

Печенізький 3,71 14 1,6 24 0,04 30

Сахновщинський … … 4,1 2 0,09 20

Харківський 39,64 3 0,9 27 0,06 27

Чугуївський 28,52 5 3,2 9 0,07 24

Шевченківський … … 3,6 5 0,10 17

м. Харків 24,14 6  –  – 10,33 1

м. Ізюм 2,43 17  – 0,40 6

м. Куп’янськ 14,68 8  – 0,46 4

м. Лозова 17,12 7  – 0,66 2

м. Люботин 2,89 16  – 0,18 12

м. Первомайський 13,35 9  – 0,65 3

м. Чугуїв 4,33 13  – 0,37 7

примітка: … – інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Джерело: складено за даними [11].

Закінчення табл. 8
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Yaroshenko, I. V. “Svitovyi ta vitchyznianyi dosvid pidtrymky problemnykh rehioniv“ [National and international support to troubled 
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Решетняк О. І., пєнцова Н. В. Регулювання процесу фінансування післядипломної педагогічної освіти
Метою статті є розробка рекомендацій щодо регулювання процесів фінансування післядипломної педагогічної освіти. Проаналізовано сучасний 
стан економічного  розвитку освіти в Україні, розглянуто систему державного регулювання післядипломної педагогічної освіти, визначено її 
основні форми регулювання. Наведено опис системи державного регулювання післядипломної педагогічної освіти. Проведено оцінку бюджет-
ного фінансування післядипломної педагогічної освіти, а також порівняльний аналіз механізмів фінансування освіти в економічно розвинених 
країнах та Україні. Запропоновані напрями вдосконалення механізму фінансування сфери післядипломної педагогічної освіти за рахунок залучення 
позабюджетних джерел і визначення їх оптимальної структури. На основі синтезу існуючої світової практики фінансування сфери освіти за-
пропоновано напрями вдосконалення процесів фінансування післядипломної педагогічної освіти, що дозволить істотно скоротити бюджетне 
навантаження та підвищити якість освітніх послуг закладами післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, державне регулювання, механізм фінансування, освітні послуги.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
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финансирования последипломного педагогического образования
Целью статьи является разработка рекомендаций по регулированию 
процессов финансирования последипломного педагогического обра-
зования. Проанализировано современное состояние экономического 
развития образования в Украине, рассмотрена система государствен-
ного регулирования последипломного педагогического образования, 
определены его основные формы. Приведено описание системы госу-
дарственного регулирования последипломного педагогического обра-
зования. Проведена оценка бюджетного финансирования последиплом-
ного педагогического образования, а также сравнительный анализ 
механизмов финансирования образования в экономически развитых 
странах и Украине. Предложены направления усовершенствования ме-
ханизма финансирования последипломного педагогического образова-
ния за счет привлечения внебюджетных источников и определения их 
оптимальной структуры. На основе синтеза существующей мировой 
практики финансирования сферы образования предложены направле-
ния усовершенствования процессов финансирования последипломного 
педагогического образования, что позволит существенно сократить 
бюджетную нагрузку и повысить качество образовательных услуг 
учреждениями последипломного педагогического образования.
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The article is aimed at developing recommendations as to regulating the pro-
cesses of financing the postgraduate pedagogical education. The current sta-
tus of economic development of the education in Ukraine has been analyzed, 
the system of the State regulation of postgraduate pedagogical education 
has been considered, its basic forms has been determined. A description of 
the system of the State regulation of postgraduate pedagogical education 
has been provided. An evaluation of the budgetary financing the postgradu-
ate pedagogical education, as well as a comparative analysis of the mecha-
nisms of financing the education in the economically developed countries and 
in Ukraine, has been carried out. Directions of improving the mechanism of 
financing the postgraduate pedagogical education by means of attracting 
extra-budgetary sources and determining their optimal structure have been 
proposed. On the basis of a synthesis of the existing global practice of financ-
ing the education sphere, directions of improving processes of financing the 
postgraduate pedagogical education have been proposed, which will help to 
significantly reduce the budgetary burden and improve the quality of educa-
tional services by institutions of postgraduate pedagogical education.
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Післядипломна освіта є одним з основних фак-
торів соціально-економічного розвитку, який 
відображає концепцію безперервного навчан-

ня. Безперервна освіта визначає можливість розвитку 
інтелектуального потенціалу держави як найважливі-
шої складової національного багатства. Забезпечення 
безперервності освіти з метою адаптації професійної 

підготовки фахівців, розвитку творчості та вміння ви-
рішувати нестандартні завдання в постіндустріальному 
суспільстві є основою політичної та економічної ста-
більності держави, національної безпеки [1].

Одним зі стратегічних напрямків розвитку та мо-
дернізації вітчизняної післядипломної освіти є особис-
тісноорієнтований, компетентнісний підхід. Компетент-



БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016120

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	о
СВ

іт
а 

і н
ау

ка
нісний підхід не є новим для української освіти, у тому 
числі для післядипломної педагогічної освіти [2].

Проблеми забезпечення професійної компетент-
ності педагогічних кадрів завжди були актуальними, 
але в даний час скорочення бюджетного фінансування 
провідним принципом їх рішення повинна стати регіо-
нально-муніципальна система неперервної освіти педа-
гогів, в основу якої має бути закладено індивідуальну 
освіту на основі платності послуг [3].

Повноцінне функціонування сфери післядиплом-
ної педагогічної освіти, що сприяє економіч-
ному зростанню та соціальному благополуччю 

суспільства, передбачає забезпечення достатнього рів-
ня її фінансового забезпечення. У даний час основним 
джерелом післядипломної педагогічної освіти є кошти 
бюджетів усіх рівнів. Однак бюджетні ресурси в умовах 
кризи є обмеженими, і у зв’язку з цим гостро стоїть про-
блема, пов’язана з підвищенням ефективності витра-
чання бюджетних коштів на післядипломну педагогічну 
освіту. Ця проблема також полягає в тому, що не завжди 
збільшення обсягів бюджетного фінансування після-
дип ломної педагогічної освіти приводить до поліпшен-
ня якості надання освітніх послуг.

В умовах економічної кризи і дефіцитності бю-
джетних ресурсів проблема ефективності витрачання 
коштів бюджету на всі сфери бюджетної діяльності, у 
тому числі й на освіту, є особливо актуальною.

У суспільстві відзначається збільшення інтересу 
науковців та працівників освітньої сфери до економічних 
питань функціонування галузі вищої освіти, джерел її фі-
нансування. Ці питання у різний час вивчали вітчизняні 
й зарубіжні вчені, зокрема, В. Андрущенко, В. Астахова, 
В. Британ, А. Вінюков-Прощенко, Б. Вульфсон, О. Гріш - 
нова, А. Гринь, Д. Джонстуан, І. Каленюк, О. Кук - 
лін, С. Ніколаєнко, А. Панкрухін, В. Савченко та ін., до-
слідження яких стосуються переважно фінансового ме-
ханізму, маркетингу або освітнього менеджменту. Про-
те залишаються невирішеними в науковому плані та на 
практиці теоретичні та методичні питання підвищення 
ефективності бюджетних витрат на післядипломну пе-
дагогічну освіту, а також можливість залучення поза-
бюджетних джерел і регулювання даного процесу, що 
обумовлює актуальність теми даного дослідження.

Метою статті є розробка рекомендацій щодо ре-
гулювання процесів фінансування післядипломної пе-
дагогічної освіти.

Незважаючи на те, що проблемам удосконалення 
процесів державного регулювання фінансування освіти 
присвячено безліч зарубіжних і вітчизняних досліджень, 
питання державного регулювання бюджетних витрат 
у сфері післядипломної педагогічної освіти є недостат-
ньо вивченими і опрацьованими. Сьогодні відбувається 
безперервний пошук оптимальних варіантів сполучен-
ня державних і ринкових складових та інтересів; багато 
держав функціонують на засадах єдності закону і влади, 
що забезпечує суспільний спокій та порозуміння [4]. 

Серед основних проблем економічного розвитку 
освіти згідно з Національною стратегією розвитку осві-
ти в Україні на 2012–2021 pp. [5] можна виділити такі:

 недостатня відповідність освітніх послуг вимо-
гам суспільства;

 недостатня зорієнтованість структури і змісту 
післядипломної освіти на потреби ринку праці 
та сучасні економічні виклики;

 недостатній рівень системи соціально-еконо-
мічних стимулів у педагогічних і науково-педа-
гогічних працівників;

 низький рівень фінансово-економічного, мате-
рі ально-технічного, навчально-методичного та 
ін формаційного забезпечення навчальних за-
кладів; 

 слабка мотивація суспільства та бізнесу до ін-
вестування в освіту;

 наявність у системі освіти фактів корупції, не-
ефективного використання фінансових і мате-
ріальних ресурсів;

 відсутність систем мотивацій, стимулювання 
інноваційної діяльності в системі освіти та ні-
велювання ризиків негативних наслідків зазна-
ченої діяльності;

 неефективність управління системою та закла-
дами освіти.

Державне регулювання сфери післядипломної 
педагогічної освіти передбачає системну підтримуючу, 
компенсаційну та регулюючу діяльність, спрямовану 
на створення сприятливих умов для ефективного функ-
ціонування ринку та вирішення складних соціально-
економічних проблем, що можуть виникати. Основною 
метою державного регулювання є раціональне викори-
стання ресурсів і досягнення макроекономічної ефек-
тивності, забезпечення стабільного розвитку, конкурен-
тоздатності, реалізація соціальних завдань.

Розглядаючи систему державного регулювання 
після дипломної педагогічної освіти (ДРПДПО), 
необхідно відзначити її багатоаспектність і різ-

номанітність. Так, можна виділити такі основні функції 
ДРППО: соціальна, стратегічного планування, органі-
заційна, забезпечення економічної безпеки, інтегра-
ційна, мотиваційна, контрольна. Також можливо ви-
значити такі аспекти ДРППО: соціально-економічний, 
нормативно-правовий, кібернетичний, психологічний. 
Основні форми регулювання ДРППО: програмні, інсти-
туційні, грошово-кредитні, бюджетні, податкові, ліцен-
зування, квотування. 

На рис. 1 наведено схему, що відображає взаємо-
зв’я зок основних елементів системи післядипломної пе-
дагогічної освіти.

Однією з основних проблем, які потребують удо-
сконалення процесів регулювання, є забезпечення до-
статнього рівня фінансування. Світові тенденції у сфері 
фінансування післядипломної освіти визначаються:
 процесом глобалізації економіки; реалізуються 

регіональні та глобальні договори й альянси, 
які стимулюють мобільність професійних по-
слуг та фахівців [6];

 посиленням протиріччя «суспільне освітнє бла-
го – особисте благо учня»;
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 збільшенням приватних вкладень у наукові до-

слідження і освітні процеси, використання мо-
делей розподілу фінансів з урахуванням резуль-
тативності і конкуренції [3];

 роллю уряду в регулюванні післядипломної 
освіти.

Загострення конкуренції, глобалізації економіки 
та скорочення державного фінансування освіти вимага-
ють процесів фінансування післядипломної педагогічної 
освіти в Україні в контексті сучасних світових трендів.

У даний час послуги сфери післядипломної пе-
дагогічної освіти надаються споживачам переважно за 
рахунок бюджетного фінансування та в рідкісних ви-
падках – за плату. Але і в першому, і в другому випадках 
вони отримають грошову оцінку на рівні витрат освітніх 
закладів, у тому числі й тих, що надають післядипломну 
педагогічну освіту. 

Основним джерелом фінансування витрат на ство - 
рення нематеріальних благ і послуг, що надаються пе-
дагогічним працівникам на безкоштовній основі, є кош-
ти, виділені для цих закладів з бюджетів різних рівнів. 
Джерелом фінансування витрат при створенні платних 
нематеріальних благ є доходи, що отримують заклади 
післядипломної педагогічної освіти від надання платних 
освітніх послуг.

Світовий досвід фінансування, підтримки та роз-
витку невиробничої сфери, у тому числі й сфери 
освіти, показав існування трьох основних меха-

нізмів її фінансування [6, c. 89]:
1. «Романський» тип (наприклад, в Італії, Іспанії, 

у Франції), коли сфера освіти фінансується переважно 
централізовано, за рахунок державних коштів.

2. «Німецький» тип, характерний для Німеччи-
ни та країн Скандинавії. У цьому випадку центральною 
владою виявляється тільки патерналістична підтримка, 
а державне фінансування здійснюється переважно з міс-
цевих бюджетів і через незалежні структури та фонди.

3. «Англо-американський» тип: держава виступає 
лише натхненником і патроном певних напрямків, а фі-
нансування здійснюється за рахунок залучення приват-
ного капіталу, у тому числі за рахунок податкових пільг.

Однак більш обґрунтованим є підхід, який розгля-
дає різні механізми фінансування: 1) централізований, 
безпосередньо через державні структури; 2) державні ко-
шти об’єднуються, залучаються іншими засобами і вкла-
даються через незалежні або місцеві структури, а саме – 
з максимальним використанням місцевого самовряду-
вання та самоорганізації сфери освіти; 3) практично ви-
ключно за рахунок спонсорства та благодійності, але з 
державним політичним і правовим регулюванням.

Проведена оцінка бюджетного фінансування піс-
лядипломної педагогічної освіти, порівняльний аналіз 
механізмів фінансування освіти в розвинених країнах і 
Україні, а також вивчення міжнародного досвіду підви-
щення ефективності бюджетних витрат на освіту дозво-
лили сформулювати рекомендації щодо вдосконалення 
процесу регулювання витрат на післядипломну педаго-
гічну освіту.

Як такі рекомендації можуть бути запропоновані 
напрями вдосконалення механізму фінансування сфери 
післядипломної педагогічної освіти за рахунок залучен-
ня позабюджетних джерел і визначення їх оптимальної 
структури. У результаті проведених досліджень пропо-
нується реалізація запропонованих напрямів і прове-
дення низки необхідних заходів (табл. 1).

Запропоновані шляхи вдосконалення механізму 
фінансування післядипломних освітніх закладів мають 
практичну значимість для державних і муніципальних 
органів влади при проведенні заходів щодо підвищення 
ефективності розподілу бюджетних коштів.

Одним з основних напрямків удосконалення регу-
лювання процесу фінансування післядипломної 
педагогічної освіти є розширення позабюджет-

них джерел. Дуже важливим є зростання мотивації пе-
дагогічних працівників у підвищенні рівня своєї кваліфі-
кації. Педагогічні працівники повинні самі фінансувати 
збільшення своїх компетенцій та отримання нових знань 
у відповідній їхнім запитам конкретній предметній об-
ласті. Виявлення попиту на певні знання і компетенції в 
педагогічних працівників, які повинні здійснюватися в 
результаті проведення комплексних маркетингових до-
сліджень, дадуть можливість підготувати закладам, що 
надають послуги післядипломної педагогічної освіти, ті 
курси і програми навчання, за які готові будуть платити 
педагогічні працівники самостійно [7].

Крім того, одним з можливих шляхів підвищен-
ня частки позабюджетного фінансування є залучення 
бізнес-структур, зацікавлених у підвищенні кваліфікації 
педагогічного складу. Це можуть бути не тільки приват-
ні навчальні заклади, які фінансують професійне зро  - 
стання своїх педагогічних працівників, а й фірми з ін-
ших сфер економічної діяльності [8]. У даному напрямку 
може бути розглянута можливість фінансування окре-
мих освітніх програм на основі залучення грантових або 
спонсорських коштів.

Однак є напрямки підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників, які мають високу соціальну значущість. 
Такі напрямки підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників у рамках закладів післядипломної педагогічної 
освіти повинні фінансуватися з бюджетних коштів.

Алгоритм вибору джерел фінансування напрямів 
підвищення кваліфікації наведено на рис. 2.

Реалізація технології розподілу бюджетних ко-
штів між закладами післядипломної освіти залежно від 
результатів їх діяльності в попередньому фінансовому 
році дасть можливість удосконалити порядок плануван-
ня бюджетних витрат на післядипломну освіту та підви-
щити ефективність використання бюджетних витрат в 
умовах скорочення ресурсів державних і муніципальних 
органів влади.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах обмеженості бюджетних кош-

тів необхідно забезпечити підвищення ефективності їх 
розподілу та використання у всіх сферах бюджетної ді-
яльності, у тому числі й у сфері післядипломної педаго-
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гічної освіти. Запропоновані на основі синтезу існуючої 
світової практики фінансування сфери освіти напрями 
вдосконалення регулювання процесів фінансування 
післядипломної педагогічної освіти дозволять істотно 
скоротити бюджетне навантаження і підвищити якість 
надання освітніх послуг відповідними закладами.         
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Глотов Є. О., попова О. М. Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc
У статті проведено аналіз існуючої методологічної бази оцінки векселя, який є однією з найскладніших категорій цінних паперів. Це обумовле-
но різноманіттям тих функцій, які він може виконувати в процесі обігу. У цій роботі під векселем розуміється цінний папір, який складений за 
встановленою законом формою і містить безумовне зобов’язання сплатити зазначену в ньому суму в обумовлені терміни, а також вказується, 
що українське вексельне право перебуває ще в стадії становлення. Розглядаються моделювання обчислень векселів, які різняться за угодами та 
платниками. Основна увага в роботі приділяється моделюванню обчислень типових операцій з векселями, а також технології  автоматизації 
облікових обчислень векселів у середовищі Libre Calc із застосуванням вбудованих функцій: ACCRINTM(), PRICEDISC(), YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), 
RECEIVED(). Розроблено електронну таблицю в середовищі табличного процесора LibreOffice Calc, яка є засобом автоматизації аналізу облікових 
операцій з векселями і може бути доповнена та адаптована для аналізу операцій у більш складних умовах. Таким чином, проаналізована методо-
логічна база векселів та розроблена електронна таблиця дозволяють аналізувати облікові операції з векселями, а також розробити програму 
для їх аналізу на мові високого рівня, яку доцільно використовувати як у практичній діяльності, так і в навчальному процесі. 
Ключові слова: вексель, процентна ставка векселя, номінал у грошових одиницях, норма прибутковості, дисконтна ставка банку, базис.
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процессоре LIBRE CALC
В статье проведен анализ существующей методологической базы 
оценки векселя, являющегося одной из самых сложных категорий цен-
ных бумаг. Это обусловлено многообразием тех функций, которые он 
может выполнять в процессе обращения. В данной работе под век-
селем понимается ценная бумага, составленная по установленной 
законом форме и содержащая безусловное обязательство уплатить 
указанную в ней сумму в оговоренные сроки, а также указывается, 
что украинское вексельное право находится еще в стадии станов-
ления. Рассматриваются моделирования вычислений векселей, от-
личающихся соглашениями и плательщиками. Основное внимание в 
работе уделяется моделированию вычислений типовых операций с 
векселями, а также технологии автоматизации учетных вычисле-
ний векселей в среде Libre Calc с применением встроенных функций: 
ACCRINTM(), PRICEDISC(), YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), RECEIVED(). Раз-
работана электронная таблица в среде табличного процессора 
LibreOffice Calc, которая является средством автоматизации анализа 
учетных операций с векселями и может быть дополнена и адаптиро-
вана для анализа операций в более сложных условиях. Таким образом, 
проанализированная методологическая база векселей и разработан-
ная электронная таблица позволяют анализировать учетные опе-
рации с векселями, а также разработать программу для их анализа 
на языке высокого уровня, которую целесообразно использовать как в 
практической деятельности, так и в учебном процессе. 
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The article conducts an analysis of the existing methodological framework for 
assessment of bill, which is one of the most complicated categories of securi-
ties. This arises from the variety of functions that a bill can perform during 
the process of treatment. In this publication, bill refers to securities based on 
statutory form and containing an unconditional obligation to pay a specified 
sum within a stipulated time frame, it is also specified that the Ukrainian 
exchange law is still in a formative stage. Simulations of calculations of bills, 
which differ in agreements and payers, are considered. The focus of the work 
is given to simulation of calculations related to common operations with bills, 
as well as to technology of automation of bills' accounting computation in 
the Libre Calc environment, using the built-in functions: ACCRINTM(), PRICE-
DISC(), YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), RECEIVED(). An electronic worksheet in 
the environment of the table processor LibreOffice Calc has been developed, 
which is a tool to automate the analysis of accounting operations with bills 
and may be supplemented and adapted to the analysis of operations in more 
complex terms. Thus, the analyzed methodological framework of bills and 
the developed electronic worksheet provide to analyze accounting operations 
with bills, and to develop a program for their analysis in a high-level language 
that is useful both in practice and in the educational process.
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Найбільш складним цінним папером є вексель. 
Обумовлено це різноманіттям тих функцій, які 
він може виконувати в процесі обігу. У роботі 

під векселем розуміється цінний папір, який складений 
за встановленою законом формою і містить безумовне 
зобов’язання сплатити зазначену в ньому суму в обумов-
лені терміни [1–4]. При цьому векселедавець називаєть-
ся емітентом, а векселетримачем є юридична або фізич-
на особа, на користь якої випущено вексель. На відміну 
від облігацій і сертифікатів вексель може обслуговувати 
як чисто фінансові операції, так і комерційні угоди, а та-
кож може виступати як платіжний засіб. Вексель у про-
цесі обігу може змінювати свої функції. Це призводить 
до того, що з різноманіттям функцій векселя виникає 
проблема моделювання обчислень та їх автоматизації, 
яка по в’язана з різноманіттям таких ставок, як: ринко-
ва ставка – Y, ставка за векселем – r, дисконтна ставка 
банку – d, дисконтна ставка при покупці векселя – d1, 
дисконтна ставка при продажу векселя – d2. 

Моделюванням обчислень та аналізом коротко-
строкових цінних паперів займалися закордонні вче-
ні [3, 4], такі як: Г. Марковітц, Дж. Лінтнер, Дж. Тобін,  
Дж. Вільямс, В. Шарп. М. Гордон, Дж. Трейнор та інші.

Методи аналізу типових операцій із векселями і 
технології автоматизації відповідних розрахунків дослі-
джували та досліджують у постсоціалістичних країнах 
вчені-економісти: Алексеев А. И. [5], Алексеев М. Ю. [6], 
Костіна Н. І. [7], Мошенский С. З. [8,9], Казакова Н. А., Ба-
лашова Ю. В. [10], Рабинович А. М. [11], Лукасевич И. Я. 
[12], Бланк І. А., Мертенс О. В., Міркін Я. М., Мозго- 
вий О. М., Найман Е. Л., Пересада А. А., Федосов В. М. 
та інші вчені. Незважаючи на тривалі дискусії, що від-
буваються серед науковців та практиків, єдиний підхід 
щодо систематизації методик аналізу короткостроко-
вих цінних паперів та технології автоматизації відпо-
відних розрахунків поки що недостатньо опрацьовані, 
і це перешкоджає їх впровадженню у практику україн-
ських банків. Крім того, слід зазначити, що українське 
вексельне право перебуває ще в стадії становлення. За-
кордонні та українські вчені вивчають різноманітні про-
блеми формування ринку короткострокових цінних па-
перів, до яких належать векселі. Незважаючи на глибину 
проведених досліджень, проблема автоматизації аналізу 
векселів та методологічна база їх оцінки залишається 
недостатньо вивченими.

Мета роботи – систематизація теоретичних засад 
щодо різноманіття функцій найбільш складної категорії 
цінних паперів – векселів, розгляд існуючих методик ти-
пових операцій обчислень з векселями та технологія ав-
томатизації облікових операцій у середовищі LibreOffice 
Calc із застосуванням вбудованих функцій. 

Перш ніж розглянути аналіз операцій з векселями, 
доцільно розглянути їх класифікацію. Класифікація век-
селів достатньо велика. Вони можуть різнитися емітен-
тами: державні або казначейські векселі та векселі юри-
дичних або навіть приватних осіб; угодами: фінансові 
або комерційні (товарні); платниками: прості, якщо за 
векселем сплачує векселедавець, або перекладні, якщо 
платником є третя особа і т. ін. 

Відповідно до положень Женевської конвенції 
(1930 р.) векселю властиві такі особливості: відпові-
дальність; абстрактність; безумовність; наявність рек-
візитів [2] тощо. Крім того, векселю притаманне право 
передавати кошти за нього іншій особі за допомогою пе-
редатного напису [3–6] – індосамента. Якщо платником 
за вексель є векселедавець, то він називається простим. 
Якщо існує наказ векселедавця сплатити відповідну суму 
за вексель третій особі, тоді такий вексель називають 
перекладним (трата). Частіше всього платником може 
бути банк. Тоді банк є трасат, а векселедавець – трасант. 
Коли банк є гарантом простого або перекладного вексе-
ля, тоді гарант називається авалем. 

Як позика може використовуватися фінансовий 
вексель. Фінансові векселі можна віднести до комер-
ційних паперів, які є джерелом притягнення коштів на 
короткостроковій період часу. Цей період не перевищує 
року (270 днів). Комерційний вексель – це не що інше, 
як торгова угода [7–10], згідно з якою покупець платить 
за нього грошима. Таким чином виникає дебіторська і 
та кредиторська заборгованість. Векселі як правило ви-
пускаються з дисконтом, а погашення їх відбувається 
за номіналом. Вексель як цінний папір може також по-
гашатися з прибутком, який уявляє собою відсоток до 
номіналу. У нинішній час векселі використовуються в 
торгових операціях як засіб притягання коштів. Нижче 
розглядаються методи аналізу типових операцій із век-
селями і технологія автоматизації відповідних розра-
хунків у середовищі табличного процесора Libtre Calc. 

Як уже зазначалося, вексель може бути випущеним 
як із дисконтом, так і з виплатою фіксованого 
відсотка до номіналу в момент погашення. Для 

кількісного аналізу в першому випадку вексель є дис-
контним папером, прибуток з якого складає різниця між 
ціною покупки і номіналом. Прибутковість подібного 
векселя розраховується аналогічно як і прибутковість 
будь-якого зобов’язання [9–12], реалізованого з дискон-
том, і розраховується так: 

100
,

FV PV B N P B K B
Y

PV t P t K t
  

     

   
(1)

де t – число днів до погашення; Р – ціна покупки; N – 

номінал;
 

100
P

K
N

  – курсова вартість; В – викори-

стовувана часова база. 
Тоді абсолютний прибуток з дисконтного векселя 

S дорівнює: 
  S = FV – PV = N – P. (2)
При продажу векселя до терміну погашення при-

буток буде поділений між продавцем і покупцем залеж-
но від величини ринкової ставки відсотків і числа днів, 
які залишилися до погашення, тоді прибуток покупця 
розраховується за такою залежністю: 

   
,пок

Y N t
S

B
 



  
(3)

де Y – ринкова ставка (норма прибутковості покупця); 
t – число днів від моменту угоди до терміну погашення. 
Тоді прибуток продавця можна розрахувати так: 
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   Sпрод = S – Sпок.  (4)
Коли вексель випускається за номіналом, його 

прибуток розраховується на основі зазначеної відсотком 
ставки r. Тоді абсолютний прибуток визначається так: 

      
1

1 ,
r N t

S
B
 



  
(5)

де t1 – число днів від моменту випуску до дати угоди.

Таким чином, у цьому випадку вексель є цінним 
папером із виплатою прибутку в момент по-
гашення. З урахуванням використовуваних по-

значень формула поточної вартості (ціни) подібного 
зобов’язання має вигляд: 

     
,

1 /
N

P
Y t B


 

  
(6)

де t – число днів до погашення.    
Це не що інше, як сучасна вартість величини еле-

ментарного потоку платежів за формулою простих від-
сотків. Тоді курсова вартість векселя визначається так:

     
100

.
1 /

K
Y t B


 

  
(7)

Для визначення сучасної вартості процентних век-
селів можуть використовуватися співвідношення (3) – 
(7). Комерційний вексель є не що інше, як засіб товар-
ного кредиту. У цьому випадку постачання товару від-
буваються на суму вартості векселя, до якої додаються 
відсотки за кредит. 

Якщо вексель реалізований банку (фінансовій, 
факторинговій компанії), тоді банк або компанія є век-
селетримачем. Такий вексель індосується на користь 
нового покупця, тобто його ринкова вартість зменшу-
ється. Така операція називається дисконтом векселя, 
або банківським обліком. У таких комерційних опера-
ціях постачальник продукції одержує кошти раніше тер-
міну погашення, але не в повному обсязі, що пов’язано 
з дисконтом на користь банку. Чи лишаається банк з 
прибутком? Так, при настанні терміну погашення він 
пред’являє вексель до оплати і, отримавши гроші в по-
вному обсязі, реалізує свій дисконт. Вексель в даній 
операції виконує дві функції – комерційного кредиту та 
засобу платежу. Дисконтування банком здійснюється за 
дисконтною ставкою d, яку встановлює банк виходячи з 
такого співвідношення: 

         
,

N d t
DISC FV PV N P

B
 

    

       
(8)

де t – число днів до погашення; d – дисконтна ставка 
банку; Р – сума, сплачена власнику при дисконті вексе-
ля; N – номінал. 

 Вартість векселя на сучасний момент часу з ура-
хуванням дисконтної ставки d розраховується на основі 
простого потоку платежів:

(1 ) 1 .
t

PV FV d n FV d
B

 
     

 

         

(9)

Один банк може продавати вексель другому банку 
і таким чином його переобліковує: 

    
2 1 2 2
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(11)

де t1 – число днів до погашення в момент покупки; t2 – 
число днів до погашення в момент перепродажу; Р1 – 
ціна покупки; Р2 – ціна перепродажу; d1 – дисконтна 
ставка при покупці; d2 – дисконтна ставка при продажу. 

У такому випадку операція переобліку є дохідною 
при такому співвідношенню дисконтних ставок [12]: 

       
1

2 1
2

.
t

d d
t

 

  

(12)

Якщо товарний вексель випускається з фіксова-
ним прибутком зі ставкою r, тоді його сучасна вартість 
розраховується виходячи з такого співвідношення [12]: 

11 1 ,
t dt r

PV N
B B

  
        

           

(13)

де r – ставка за векселем; t – термін векселя; t1 – число 
днів до погашення; d – дисконтна ставка банку. 

 

На базі цих досліджень можна розробити електрон-
ну таблицю, яка давала б можливість аналізувати 
операції з векселями для різних вихідних даних. 

При моделюванні обчислень доцільно використовувати 
функції INTRATE() [13, c. 152] і RECEIVED() [13, c. 159]. 
Функція INTRATE має такий синтаксис: INTRATE 
(дата_узг; дата_вступ_у_силу; інвестиція; погашення; 
базис). Ця функція обчисляє прибутковість фінансової 
операції, сутність проведення якої полягає в інвестуван-
ні деякої суми PV (аргумент інвестиція) на дату початку 
операції (аргумент дата_узг) і наступного одержання 
суми FV (аргумент погашення) по завершенню операції 
(аргумент дата_вступ_ у_силу). Прибутковість операції 
повертається у вигляді річної ставки, розрахованої за 
простими відсотками. Особливість цієї функції полягає 
в тому, що аргумент погашення, незалежно від способу 
завдання, має обов’язково включати величину одержу-
ваного або очікуваного прибутку: FV = S + N. Автома-
тизація аналізу операцій з обліку векселів у середовищі 
Libre Calc потребує розробки спеціальної електронної 
таблиці (рис. 1). 

У відповідні комірки електронної таблиці вводять-
ся початкові дані. Оскільки вексель має вид цінного па-
пера з оголошеним процентним прибутком, у першу чер-
гу необхідно визначити загальну суму зобов’язання, яка 
буде виплачена в момент погашення, тобто: FV = S + N. 
Номінал векселя N відомий, а для обчислення величи-
ни абсолютного прибутку S використовується функція 
ACCRINTM() [13, c. 158]. Функція ACCRINTM() повер-
тає накопичений відсоток за цінними паперами, який ви-
плачується в термін погашення. Синтаксис цієї функції: 
ACCRINTM (дата_випуску; дата_погашення; ставка; но-
мінал; базис), де дата_випуску – дата випуску цінних папе-
рів; дата_погашення – термін погашення цінних паперів; 
ставка – річна процентна ставка для купонів за цінними 
паперами; номінал – номінальна вартість цінних папе-
рів. Якщо номінал не заданий, то функція ACCRINTM() 
використовує значення 1000 грошових одиниць; базис – 
використовуваний спосіб обчислення дня (0 або не за-
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даний – американський (NASD) 30/360, 1 – фактичний/ 
фактичний, 2 – фактичний/360, 3 – фактичний/365, 4 – 
європейський 30/360). Дати повинні вводитися з вико-
ристанням функції DATE() або як результат інших фор-
мул і функцій. Термін платежу є датою завершення тер-
міну дії купона. Аргументи дата_випуску, дата_погашен-
ня, базис зрізуються до цілих. Якщо дата_випуску або 
дата_погашення є недопустимою датою, або ставка ≤ 0, 
або номінал ≤ 0, або базис < 0 чи базис > 4, або дата_ви-
пуску ≥ дата_погашення, то функція ACCRINTM() пові-
домляє про помилку. ACCRINTM() може бути обчисле-
на за такою формулою: 

ACCRINTM = номінал*ставка*,
де A – число накопичених днів відповідно до місячного 
базису. Для обчислення доходу на дату погашення вико-
ристовується число днів між датою випуску і терміном 
погашення; D – базис. 

Задана в комірці В11 функція має такий вигляд: 
=IF(B6<=0;0; ACCRINTM(B4;B5;B6;B7;E7)).
З метою підвищення універсальності застосуван-

ня електронної таблиці формула обчислення абсолют-
ного прибутку задана з використанням функції IF() [13, 
c. 200]. У даному випадку функція здійснює перевірку 
наявності процентної ставки за зобов’язанням. Якщо 
ставка r менша або дорівнює 0 (В6 ≤ 0), абсолютний на-
копичений прибуток S у момент погашення дорівнює 0; 
інакше він буде обчислений функцією ACCRINTM. 
Формулами в комірках В12 і В13 обчислюються загаль-
на сума погашення у відсотках до номіналу й абсолютна 
величина відповідно: 

=B7+B11; =B8*B12/100.
При r = 0 значення в комірках В12 і В13 дорівню-

ють номіналу векселя (у відсотках і за абсолютною ве-
личиною відповідно). Формула в комірці В15 здійснює 
розрахунок кількості днів, які залишилися до погашен-
ня векселя на момент його обліку: 

=B5-D4.

Блок комірок D15 – D17 призначений для розра-
хунку параметрів угоди, яка забезпечує її ефективність 
з точки зору банку. Формула в комірці D15 обчислює 
величину дисконтної ставки d, залежно від необхідної 
норми прибутковості Y для подібних угод (комірка D5). 
Вона має такий вигляд [12]: 

=(360*D5)/(360+B15*D5).
Комірка D16 містить функцію PRICEDISC() [13, 

c. 173], яка обчислює сучасну вартість 100 одиниць но-
міналу векселя на підставі заданої дисконтної ставки d 
(комірка D6), тобто суми PV, яка буде виплачена влас-
нику при обліку зобов’язання. Синтаксис цієї функції: 
PRICEDISC(дата_узг; дата_вступ_у_силу; знижка; пога-
шення; базис), де дата_узг – дата розрахунку за цінні папе-
ри. Ця дата повинна бути пізнішою за дату випуску, коли 
цінні папери були продані покупцеві; дата_вступ_у_силу –  
термін погашення цінних паперів. Ця дата визначає мо-
мент закінчення терміну дії цінних паперів; знижка –  
знижка на цінний папір; погашення – викупна вартість 
цінних паперів за 100 грошових одиниць номінальної 
вартості; базис – використовуваний спосіб обчислення 
дня (0 або не заданий – американський (NASD) 30/360, 
1 – фактичний/фактичний, 2 – фактичний/360, 3 –  
фактичний/365, 4 – європейський 30/360). 

Дати повинні вводитися з використанням функ-
ції DATE() [13, c. 61] або як результат інших формул і 
функцій. Дата угоди є датою продажу покупцеві купона. 
Термін платежу є датою завершення терміну дії купона. 
Аргументи дата_узг, дата_вступ_у_силу, базис зрізуються 
до цілих. Якщо дата_узг або дата_вступ_у_силу є недо-
пустимою датою, або знижка ≤ 0, або погашення ≤ 0, або 
базис < 0 чи базис > 4, або дата_узг ≥ дата_вступ_у_силу, 
то функція PRICEDISC() повідомляє про помилку. Функ-
цію PRICEDISC() можна обчислити за такою формулою:

погашення знижка погашення ,mDS
B

   PRICEDISC

Рис. 1. Форма електронної таблиці для аналізу облікових операцій з векселями
Джерело: авторська розробка.
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де B – кількість днів у році, залежить від використову-
ваного базису; DSm – кількість днів від дати розрахунку 
до дати погашення. 

Задана в комірці D16 функція має такий вигляд: 
= PRICEDISC(D4;B5;D6;B12;D7).

Формула в комірці D17 розраховує величину дис-
конту на користь банку на 100 одиниць номіналу: 

=B12-D16.
Прибутковість у вигляді простої процентної 

ставки може бути обчислена за допомогою функ-
ції YIELDDISC() [13, c. 150]. Синтаксис цієї функції: 
YIELDDISC(дата_узг; дата_вступ_у_силу; ціна; погашен-
ня; базис), де дата_узг – дата розрахунку за вексель. Ця 
дата повинна бути пізнішою за дату випуску, коли век-
сель був проданий покупцеві; дата_вступ_у_силу – тер-
мін погашення векселя. Ця дата визначає момент закін-
чення терміну дії векселя; ціна – вартість векселя за 100 
грошових одиниць номінальної вартості; погашення – 
викупна вартість векселя за 100 грошових одиниць номі-
нальної вартості; базис – використовуваний спосіб об-
числення дня (0 або не заданий – американський (NASD) 
30/360, 1 – фактичний/фактичний, 2 – фактичний/360,  
3 – фактичний/365, 4 – європейський 30/360). 

Дати повинні вводитися з використанням функції 
DATE() або як результат інших формул і функцій. Аргу-
менти дата_узг, дата_вступ_у_силу, базис зрізуються до 
цілих. Якщо дата_узг або дата_вступ_у_силу є недопус-
тимою датою, або ціна ≤ 0, або погашення ≤0, або базис 
< 0 чи базис > 4, або дата_узг ≥ дата_вступ_у_силу, то 
функція YIELDDISC() повідомляє про помилку. При-
бутковість операції для банку у вигляді річних простої 
і ефективної процентних ставок обчислюється в комір-
ках блока В16 – В17 за такими формулами: 

= YIELDDISC(D4;B5;D16;B12;D7),
=(B12/D16)^(365/(B5-D4)) -1.

Два останні рядки шаблона містять формули для 
розрахунку абсолютних величин дисконту і суми, ви-
плачуваної власнику векселя. Задані в комірках В18 і 
В19 відповідно, вони мають такий вигляд: 

=D17*B8/100; =D16*B8/100.

Після очищення комірок В4 – В8, D4 – D6 діста-
ємо шаблон для аналізу операцій з обліку век-
селів. На практиці той самий вексель може вра-

ховуватися декілька разів, тобто переобліковуватися. 
У цьому випадку сума дисконту, одержана при первин-
ному дисконті векселя, буде перерозподілена між учас-
никами нової операції відповідно до використовуваних 
ставок d1 і d2. Умова беззбитковості подібної угоди для 
банку-продавця визначається нерівністю (12). Можна 
здійснити розробку спеціального шаблона, який цілком 
автоматизує аналіз подібних операцій. Як уже відзнача-
лося, розроблений шаблон для аналізу операцій з обліку 
векселів у цілому відображає позицію банку-покупця.  
З погляду первинного векселетримача, тобто постачаль-
ника продукції, в ідеальному варіанті аналіз операції 
зводиться до визначення суми номіналу векселя, який 
забезпечує при облікові одержання повної вартості про-

даних товарів і послуг. Нагадаємо, що розв’язання даної 
задачі полягає у визначенні майбутньої величини FV за 
її відомим значенням PV на підставі заданої дисконтної 
ставки d. Для розв’язання подібних задач у Libre Calc є 
спеціальна функція – RECEIVED() [13, c. 159.]. 

Функція RECEIVED(дата_узг; дата_вступ_у_силу; 
інвестиція; знижка; базис) призначена для знаходження 
майбутнього значення FV сучасної величини PV (аргу-
мент інвестиція) за відомим значенням дисконтної став-
ки d (аргумент знижка). При цьому аргумент інвестиція 
може бути поданий як у вигляді абсолютної величини, 
так і у відсотках до номіналу. 

Функцію RECEIVED() зручно використовувати 
з функцією INTRATE() [13, c. 152]. Аргумент знижка 
(дисконтної ставки d) може бути розрахований за допо-
могою функції DISC() [13, c. 163]. Дані функції можуть 
бути використані для аналізу умов видачі або одержання 
короткострокових банківських позичок. У підсумку за-
значимо, що у зв’язку з різноманіттям операцій із корот-
костроковими зобов’язаннями розглянути всі можливі 
випадки і здійснити їх практичну реалізацію засобами 
Libre Calc не уявляється можливим. 

ВИСНОВКИ
Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі 

висновки.
1. У даній роботі основна увага приділялася мо-

делюванню обчислень типових операцій із поширеним 
видом короткострокового зобов’язання, яким є вексель, 
а також технології автоматизації облікових обчислень 
векселів у середовищі LibreOffice Calc із застосуван-
ням вбудованих функцій: ACCRINTM(), PRICEDISC(), 
YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), RECEIVED(). 

2. Розроблено електронну таблицю (шаблон) в се-
редовищі табличного процесора LibreOffice Calc, яка є 
засобом автоматизації аналізу облікових операцій з век-
селями і може бути доповнена та адаптована для аналізу 
операцій з векселями у більш складних умовах. В електро-
нній таблиці використані такі параметри векселя: дата 
випуску, дата погашення, процентна ставка векселя –  
r, номінал – N (у %), номінал у грошових одиницях – 
N. Для угоди: дата обліку, норма прибутковості – Y  
(у %), дисконтна ставка банку – d, базис. 

Оскільки вексель має вид цінного паперу з ого-
лошеним процентним прибутком, то в даній таблиці 
обчислюється загальна сума погашення у відсотках 
до номіналу й абсолютна величина відповідно. У таб- 
лиці обчислюються параметри угоди, яка забезпе-
чує її ефективність з точки зору банку, а також об-
числюється сучасна вартість 100 одиниць номіна-
лу векселя на підставі заданої дисконтної ставки d. 
Розраховується величина дисконту на користь банку на 
100 одиниць номіналу, прибутковість для банку у ви-
гляді річних простої та ефективної процентних ставок, 
а також величини дисконту і суми, виплачуваної влас-
нику векселя. 

Таким чином, проаналізована методологічна база 
векселів і розроблена електронна таблиця дозволяють 
аналізувати облікові операції з векселями, а також роз-

http://www.business-inform.net


130

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
И

чн
е 

м
о

д
ел

ю
Ва

н
н

я

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

робити програму для їх аналізу на мові високого рівня, 
яку доцільно використовувати як у практичній діяль-
ності, так і в навчальному процесі.                    
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Зв’яЗОк МІЖ ЗОвнІшнІМи ІнвеСТицІяМи І ценТралІЗОваниМи 
капІТалОвкладенняМи на пІдприєМСТвІ апк
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Блудова т. В., Кулик А. Б., Манжос т. В. Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями  

на підприємстві АпК
Метою статті є дослідження зв’язку між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями, зокрема знаходження областей 
еластичності виробничих функцій. Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на аграрному під-
приємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта еластичності 
показані області, де будуть оптимальними капіталовкладення і за яких значень інвестицій. Наведені рисунки підтверджують економічні власти-
вості еластичності та дають можливість проаналізувати економічні показники функціонування підприємства (централізовані капіталовкла-
дення), що необхідно враховувати при побудові системи показників ефективності функціонування підприємств, які задіяні в агропромисловому 
секторі. Ця система повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і здійснювати оцінку динаміки економічного ефекту при 
залученні додаткових ресурсів.
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инвестициями и централизованными капиталовложениями 

на предприятии АПК
Целью статьи является исследование связи между внешними инве-
стициями и централизованными капиталовложениями, в частности 
нахождение областей эластичности производственных функций. 
Рассмотрена связь между внешними инвестициями и централизо-
ванными капиталовложениями на аграрном предприятии. Проиллю-
стрированы области эластичности функции, которая описывает 
основное производство. В зависимости от значения коэффициента 
эластичности показаны области, где будут оптимальными капита-
ловложения и при каких значениях инвестиций. Приведены рисунки, 
подтверждающие экономические свойства эластичности и дающие 
возможность проанализировать экономические показатели функ-
ционирования предприятия (централизованные капиталовложения), 
что необходимо учитывать при построении системы показателей 
эффективности функционирования предприятий, задействованных 
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External Investments and Centralized Capital Investments  
at the Agricultural Enterprise

The article is aimed at studying the relationship between external invest-
ments and centralized capital investments, in particular detecting areas of 
elasticity of production functions. The relationship between external invest-
ments and centralized capital investments at the agricultural enterprise has 
been considered. The areas of function elasticity, which describes the main 
production, have been depicted. Depending on the elasticity coefficient, areas 
has been displayed, where capital investments will be optimal, with the corre-
sponding investment values. The article provides illustrations, confirming the 
economic properties of elasticity and giving an opportunity to review the eco-
nomic performance indicators of enterprise (centralized capital investments) 
that should be considered in building a system of performance indicators of 
enterprises involved in the agricultural sector. This system should characterize 
the degree of efficiency of production and provide evaluation of dynamics of 
economic effect while attracting additional resources.
Keywords: mathematical model, small enterprise, investments, centralized 
capital investments.
Fig.: 6. Formulae: 5. Bibl.: 17. 

Bludova Tetiana V. – D. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Depart-
ment of Higher Mathematics, Kyiv National Economic University named after 
V. Hetman (54/1 Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine)
E-mail: bltavl@ukr.net
Kulyk Anatoliy B. – PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, As-
sociate Professor of the Department of Higher Mathematics, Kyiv National 
Economic University named after V. Hetman (54/1 Peremohy Ave., Kyiv, 
03680, Ukraine)
E-mail: kulik75@yahoo.com
Manzhos Tetіana V. – PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, 
Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Kyiv Nation-
al Economic University named after V. Hetman (54/1 Peremohy Ave., Kyiv, 
03680, Ukraine)
E-mail: tmanzhos@gmail.com

http://www.business-inform.net


132

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
И

чн
е 

м
о

д
ел

ю
Ва

н
н

я

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Згідно з Концепцією Державної цільової програми 
розвитку аграрного сектора економіки на період 
до 2020 року аграрний сектор України, базовою 

складовою якого є сільське господарство, формує продо-
вольчу та у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки та створює 
соціально-економічні умови сільського розвитку [1].

Агропромисловий комплекс дає близько 9–13 від-
сотків валової доданої вартості країни, є одним з основ-
них бюджетоутворюючих секторів національної еко-
номіки, частка якого у Зведеному бюджеті України за 
останні роки становить у середньому 20 %, а у товарній 
структурі експорту – понад чверть, забезпечуючи перше 
місце на світовому ринку олії соняшникової, друге міс-
це – за експортом зернових (без рису). Проте майже по-
ловина валової продукції сільського господарства сьо-
годні виробляється в господарствах населення. Не є ви-
нятком і молокопереробні підприємства, які складають 
значну частину приватного сектора. В умовах трансфор-
маційних перетворень агропромислового комплексу 
України молокопродуктовий підкомплекс потребує по-
шуку та вибору підходів до оцінки економічної ефектив-
ності функціонування його складових. Сучасний стан 
більшості молокопереробних підприємств свідчить про 
необхідність розробки дієвих механізмів, схем, важелів 
і методів оцінки ефективності його функціонування, що 
дозволить забезпечити сталий розвиток. Тоді як дослі-
дження причинно-наслідкового зв'язку між молокопе-
реробними підприємствами та економічним розвитком 
показують, що існують вагомі докази того, що дрібні 
фірми стикаються з великою кількістю перешкод на 
шляху до зростання і мають менший доступ до офіцій-
них джерел зовнішнього фінансування, потенційно по-
яснюючи це відсутністю внеску в економічне зростання 
таких підприємств [2, p. 450].

Останніми роками збільшилася кількість праць, 
присвячених функціонуванню молокопереробних під-
приємств і спрямованих на дослідження економіко-
математичних, розрахунково-конструктивних, моно-
графічних методів, які дозволяють визначити й проана-
лізувати економічні показники функціонування таких 
підприємств. 

Так, у [3, с. 13] з’ясовано причини значного погір-
шення фінансово-економічного стану сільськогосподар-
ських товаровиробників, у тому числі великих аграрних 
та агропромислових компаній. Досліджено низку відо-
мих за розміром і масштабами виробництва компаній, 
які через сукупність таких причин стали збитковими. За 
цих обставин зроблено висновок про обґрунтованість 
збереження пільгового оподаткування аграріїв та вод-
ночас про необхідність істотного підвищення соціаль-
ної відповідальності великого агробізнесу. 

Динаміку обсягів виробництва молока та поголів’я 
корів у країнах світу проаналізовано в [4, с. 107]; крім 
того, розглянуто обсяги виробництва перероблених мо-
лочних продуктів за регіонами та країнами світу. Наве-
дено фактичні та прогнозні обсяги торгівлі молокопро-
дуктами найбільших країн-експортерів та імпортерів. 
Вказано основні проблеми та загрози розвитку галузі 

в Україні, де найголовнішою є низька якість сировини. 
Здійснено прогноз розвитку світових тенденцій ринку 
молока та молокопродуктів, ураховуючи відміну квот 
в ЄС. Обґрунтовано перспективні напрями нарощення 
українського експорту молочної продукції. 

У [5, с. 121] проаналізовано проблему залучення 
іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки та 
участі України у цьому процесі. Автори роблять висно-
вок, що основними напрямками розвитку України є усу-
нення структурних деформацій у розвитку економіки та 
залучення сучасних технологій, що здатні вивести краї-
ну до траєкторії динамічного зростання. 

Формування оптимальних логістичних систем 
підприємств АПК розглянуто в [6, с. 103], де розроблено 
наукове обґрунтування та рекомендації щодо вдоскона-
лення управління транспортно-логістичними системами 
підприємств АПК, у тому числі й підприємств молоко-
переробної галузі. Модель організаційно-економічного 
забезпечення управління виробничими запасами роз-
глянуто в роботі [7, с. 29]. Показано, що раціональне 
управління запасами передбачає створення такого їх 
рівня, який би забезпечував безперебійність виробни-
чого процесу при мінімальних витратах на їх вміст. Еко-
номічну модель управління запасами об’єднань підпри-
ємств побудовано в роботі [8, с. 430].

Тісний взаємозв'язок інвестицій та інновацій на 
підприємствах не дозволяє розглядати ці проце-
си окремо один від одного, оскільки вони є само-

стійною сферою економічної діяльності підприємства, 
пов’язаною з фінансуванням і управлінням процесами 
оновлення всіх елементів функціонування суб'єктів гос-
подарювання в ринковій економіці. Реалії розвитку аграр-
них підприємств на теперішній час вказують на життєву 
необхідність їхнього подальшого ефективного функціо-
нування виключно по інноваційній моделі [9, с. 228]. 

Зокрема в [10, с. 129] визначено особливості й про-
блеми розвитку та впровадження інновацій у діяльність 
сільськогосподарських підприємств. У роботі [2, p. 450] 
також розглянуто причини, що зумовлюють перешкоди 
для впровадження інновацій на малих і середніх підпри-
ємствах. Зроблено висновки, що малі підприємства є 
більш чутливими до фінансового стану, і їх інновацій-
ність суттєво залежить від зовнішніх інвестицій.

Рівень конкурентоспроможності країни на світо-
вому ринку та сучасний стан інноваційної активності 
українських підприємств проаналізовано в [11, с. 118]. 
Обґрунтовано необхідність активізації інноваційної ді-
яльності на підприємствах України. 

У [12, с. 68] за допомогою лінійної апроксимації 
проведено аналіз діяльності підприємства, на основі 
отриманих фактичних даних побудована модель «Ви-
трати основного виду діяльності – обсяг реалізації», яка 
дає можливість планувати витрати основного виду ді-
яльності та подальший розвиток самого підприємства. 

Моделі корпоративного підприємництва, які вклю-
чають підприємницьку діяльність в рамках існуючих ор-
ганізацій, розглянуто в [13, p. 390]. Запропоновано пер-
спективу динаміки системи, щоб пояснити, як підприєм-
ство повинно функціонувати всередині організації. 

http://www.business-inform.net
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Комплексний аналіз стану галузі м’ясо-молочного 
скотарства в сільськогосподарських підприємствах про-
ведений у [14, с. 312]. Зокрема встановлено, що підпри-
ємства мають значні резерви збільшення розмірів при-
бутку та підвищення рівня рентабельності виробництва 
за рахунок оптимізації структури виробництва та ефек-
тивності використання основних фондів підприємства. 

Проте, незважаючи на велику кількість дослі-
джень у цій сфері, питання зв’язку між зовнішніми ін-
вестиціями і централізованими капіталовкладеннями 
є маловивченим і обумовлює необхідність проведення 
ґрунтовних досліджень.

 Метою статті є дослідження зв’язку між зовніш-
німи інвестиціями та централізованими капіталовкла-
деннями, зокрема знаходження області еластичності 
виробничих функцій.

 

Під централізованими капіталовкладеннями бу-
демо розуміти власний капітал підприємства, 
а під зовнішніми інвестиціями – фінансові ін-

струменти, емітовані іншими суб’єктами господарю-
вання. Розглянемо функціональну структуру взаємодії 
молокопереробного підприємства, що складається з 
двох ланок: основне виробництво (виробництво молока 
і молочних продуктів) і допоміжне виробництво (діяль-
ність кормової ферми). Динаміка такого підприємства 
збігається зі схемою в [15, с. 125]. 

Користуючись системою безрозмірних показни-
ків, запишемо виробничі функції у такому вигляді [15, 
с. 129] (виробничі функції для основного виробництва 
та кормоферми):
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де μi, ai, ni, i = 1, 2 – відповідно рентабельність власного 
капіталу, частка виробничих капіталовкладень, норма 
амортизації виробничих фондів для кожного з вироб-
ництв; t ∈(0; T), Т – лаг експлуатації виробництва; ν – 
частка валового продукту, яка призначена для інвести-
цій в основне виробництво.

Розглянемо виробничі функції x1(t, ν, a1) і x2(t, ν, a2) 
для дослідження областей еластичності як функції двох 
змінних. Отже, будемо розглядати частинні коефіцієнти 
еластичності по змінних v та a1 для функції x1(t, ν, a1) і  
v та a2 для x2(t, ν, a2) при фіксованому значенні t.

На рис. 1 представлено структурну схему досліджен-
ня області еластичності виробничих функцій (1) i (2).

Функція (1) залежить від восьми змінних, а функція 
(2) – від п’яти. Для аналізу їх взаємозв’язку виокремимо 
параметри і змінні, що представляють інтерес у дослі-
дженні для знаходження області еластичності функцій 
по конкретній змінній, рахуючи інші змінні параметра-
ми (див. рис. 1).

Знайдемо частинні коефіцієнти еластичності по 
змінних ν, a1 для виробничої функції (1) і частинні ко-
ефіцієнти еластичності по змінних ν, a2 для виробничої 
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Рис. 1. Структурна схема знаходження областей еластичності виробничих функції
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функції (2), які описують процес основного виробни-
цтва, вважаючи інші змінні параметрами при фіксова-
ному значенні змінної t. 

Маємо частинний коефіцієнт еластичності по 
змінній v для виробничої функції (1):
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(3)

Обчислимо частинний коефіцієнт еластичності по 
змінній a1 для виробничої функції (1):
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(4)

 Обчислимо частинні коефіцієнти еластичності по 
змінних v, a2 для виробничої функції (2):

2
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(5)

Для одержання областей еластичності проаналі-
зуємо, як зміняться еластичності основного і допоміж-
ного виробництва залежно від зміни інвестицій та цен-
тралізованого капіталовкладення в кожне з виробництв. 
Розв’яжемо дану задачу на прикладі конкретного підпри-
ємства. 

Згідно з аналізом статистичних даних ТОВ «Во-
лочиськ-агро» за 2012–2014 рр. рентабельності вироб-
ництв основного та допоміжного підприємств відповід-
но μ1 = 4,25 і μ2 = 3,2.

Використовуючи результати [16, с.435], норми 
амортизації для виробничої функції (1) оберемо як ма-
тематичне сподівання, яке відповідає закону розподілу 
Гумбеля n1 = 0,013, а витрати на амортизацію основних 
засобів та нематеріальних активів для виробничої функ-
ції (2) – як математичне сподівання, що відповідає рів-
номірному закону розподілу, n2 = 0,054.

Не обмежуючи загальності, покладемо початкові 
умови у виробничих функція для основного виробни-

цтва і для кормоферми: 
0 0
1 2 1.x x 

На рис. 2 зображено поверхню еластичності по 
змінній централізованих капіталовкладень a1 для ви-
робничої функції x1.

На рис. 3 проілюстровано еластичність по змінній 
інвестицій v для виробничої функції x1.

Області еластичності по змінних a1 і v можна 
знайти, розв’язавши за допомогою сучасних засобів 
комп’ютерної алгебри [17] нерівності

1
(1)(1)

1 1( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a    

З економічної точки зору аналіз областей еластич-
ності, представлених на рис. 2 і рис. 3, показує, що 
відносна зміна централізованих капіталовкладень 

буде зростати по відношенню до відносної зміни інве-
стицій, якщо виконується умова формалізації моделі, 
яка полягає в припущенні, що рівень інвестицій в основ-
не виробництво буде сталим.

Знайшовши перетин областей еластичності ви-
робничої функції x1(t, v, a1) по змінних інвестицій та 
централізованих капіталовкладень, одержимо область 
еластичності, яка акумулює в собі розв’язання системи 

нерівностей
 1

(1)(1)
1 1( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a    

 
(рис. 4).

З формули (5) випливає, що функція еластичності 
є симетричною, тому області еластичності виробничої 
функції x2(t, v, a2) по змінних капіталовкладень та інвес-
тицій будуть збігатися.

З формули (5) і рис. 5 випливає, що
 2

(2)
aE

 
є ліній-

ною функцією по кожній змінній, і зі збільшенням аргу-
ментів є зростаючою. 

На рис. 6 зображено перетин областей еластич-
ності, що визначається розв’язанням системи нерівно-

стей
 2

(2)(2)
2 2( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a    

ВИСНОВКИ
Розглянуто взаємозв’язок між зовнішніми інвести-

ціями і центральними капіталовкладеннями на моло-
копереробному підприємстві. Проілюстровано області 
еластичності виробничих функцій (1) і (2), які описують 
процес функціонування агропромислового підприємства. 
Залежно від значення коефіцієнтів еластичності показано 
області значень параметрів, що відповідають за інвестиції 
та капіталовкладення, де виробничі функції будуть елас-
тичними. Наведені рисунки підтверджують економічні 
властивості еластичності та дають можливість проаналі-
зувати економічні показники функціонування молокопе-
реробного підприємства (центральні капіталовкладення), 
що необхідно враховувати при по будові системи показни-
ків ефективності функціонування молокопереробних під-
приємств. Ця система повинна характеризувати ступінь 
результативності виробництва і показувати динаміку еко-
номічного ефекту при залученні додаткових ресурсів.    
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Рис. 2. Область еластичності виробничої функції x1(t, v, a1) по змінній централізованих капіталовкладень
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Рис. 3. Область еластичності виробничої функції x1(t, v, a1) по змінній інвестицій
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Задача СОглаСОвания планОв СМеЖных иерархичеСких урОвней в СиСТеМе 
СТраТегичеСкОгО планирОвания реСТрукТуриЗации предприяТий
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УДК 338.264

Козырь-чепурная М. А. Задача согласования планов смежных иерархических уровней в системе стратегического 
планирования реструктуризации предприятий

Целью статьи является разработка теоретико-методических положений и модели согласования планов смежных иерархических уровней в си-
стеме многоуровневого иерархического планирования реструктуризации промышленных предприятий на примере задачи разработки страте-
гического плана на основе известной стратегии реструктуризации. Показано, что к числу важнейших условий, обеспечивающих разработку 
согласованного с планом-стратегией стратегического плана, относятся условия сбалансированности обоих планов по срокам выполнения пла-
новых мероприятий, имеющимся производственным возможностям и запланированным для выполнения соответствующих работ ресурсам, 
а также наличие классификаторов, определяющих иерархии периодов планов обоих иерархических уровней; мероприятий, необходимых для до-
стижения плановых целей; исполнителей соответствующих работ. Обоснована необходимость рассмотрения разработки стратегического 
плана на основе стратегии как задачи согласования стратегии и стратегического плана, допускающей корректировку параметров стратегии 
и ограничений на допустимые стратегические планы. На основе относительно простой модели осуществлена математическая постановка 
такой задачи и указаны возможные методы ее приближенного решения.
Ключевые слова: реструктуризация предприятия, иерархическое планирование, согласование стратегических планов, оптимальное планиро-
вание.
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УДК 338.264
Козир-Чепурна М. А. Задача узгодження планів суміжних ієрархічних 

рівнів у системі стратегічного планування реструктуризації  
підприємств

Метою статті є розробка теоретико-методичних положень і моделі 
узгодження планів суміжних ієрархічних рівнів у системі багаторівнево-
го ієрархічного планування реструктуризації промислових підприємств 
на прикладі задачі розробки стратегічного плану на основі відомої 
стратегії. Показано, що до числа найважливіших умов, що забезпечу-
ють розробку узгодженого з планом-стратегією стратегічного плану, 
належать умови збалансованості обох планів за термінами виконання 
планових заходів, наявними виробничими можливостями і запланова-
ними для виконання відповідних робіт ресурсами, а також наявність 
класифікаторів, що визначають ієрархії періодів планів обох ієрархічних 
рівнів; заходів, необхідних для досягнення планових цілей; виконавців 
відповідних робіт. Обґрунтовано необхідність розгляду завдання роз-
робки стратегічного плану на основі стратегії як задачі узгодження 
стратегії та стратегічного плану, що допускає коригування параме-
трів стратегії й обмежень на допустимі стратегічні плани. На основі 
відносно простої моделі здійснено математичну постановку такої за-
дачі та вказано можливі методи її наближеного рішення.
Ключові слова: реструктуризація підприємства, ієрархічне плануван-
ня, узгодження стратегічних планів, оптимальне планування.
Рис.: 4. Формул: 11. Бібл.: 11. 
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Kozyr-Chepurna M. A. The Task of Matching Plans of the Adjacent 

Hierarchical Levels in the System of Strategic Planning of Enterprises 
Restructuring

The article is aimed at developing theoretical-methodical provisions and a 
model of matching plans of the adjacent hierarchical levels in the system of 
multilevel hierarchical planning of industrial enterprises restructuring on the 
example of the task of developing a strategic plan on the basis of available 
strategy for restructuring. It is displayed that the most important conditions 
for development of a strategic plan, matching with a plan-strategy, include 
conditions of balance of both plans as to terms of implementation of the ac-
tivities planned, existing production capabilities and the resources planned to 
perform related works, as well as availability of classifiers, determining the 
hierarchies of plans periods of both hierarchical levels; the activities required 
to achieve the objectives planned; performers of related works. The author 
substantiates the necessity to consider the development of a strategic plan 
based on a strategy as a task of matching a strategy and a strategic plan, 
which allows adjustment of both the strategy parameters and the limits of 
the allowed strategic plans. Based on a relatively simple model, mathematical 
staging of such a task has been implemented, possible methods for approxi-
mate solution of such a task has been specified. 
Keywords: enterprise restructuring, hierarchical planning, matching strategic 
plans, optimal planning.
Fig.: 4. Formulae: 11. Bibl.: 11. 
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Разработка системы многоуровневого иерархиче-
ского планирования реструктуризации промыш-
ленных предприятий, концепция которой пред-

ложена Шпаком С. А. в работах [9, 10], предполагает 
решение целого комплекса вопросов по взаимной увяз-
ке между собой отдельных планов системы. Как пока-
зывают публикации группы авторов [1, 3, 6, 7, 9, 10, 11], 
занимающихся этой проблемой, решение указанных во-

просов необходимо как на методологическом уровне –  
уровне принципов и общих подходов [3, 6, 11], так и на 
методическом уровне, предусматривающем разработку 
алгоритмических схем согласования планов [1]. Одной 
из таких задач является задача согласования планов 
смежных иерархических уровней, первой из которых в 
системе стратегического многоуровневого планирова-
ния реструктуризации предприятий подлежит реше-
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нию задача разработки стратегического плана на основе 
известной стратегии (плана-стратегии), т. е. задача дета-
лизации стратегии.

С учетом того, что декомпозиция планов выше-
стоящих уровней в планы нижестоящих иерархических 
уровней системы планов предполагает и декомпозицию 
всех компонент планов, включая комплекс планируемых 
мероприятий, исполнителей, ресурсов, всевозможных 
показателей и т. д., помимо теоретических и методиче-
ских вопросов разукрупнения планов и их компонент,  
а также вопросов теоретико-методического обеспече-
ния агрегирования соответствующих компонент, возни-
кает проблема разрешения ситуации, когда декомпози-
ция плана вышестоящего уровня в планы нижестоящего 
уровня в заданных условиях оказывается невозможной.

В самом простом виде такая ситуация может воз-
никнуть на стадии детализации максимально агрегиро-
ванного плана-стратегии в более развернутый по всем 
основным компонентам стратегический план. В связи 
с этим целью настоящего исследования является раз-
работка теоретико-методических положений и модели 
согласования планов смежных иерархических уровней 
в системе многоуровневого иерархического планиро-
вания реструктуризации промышленных предприятий 
на примере задачи разработки стратегического плана на 
основе известной стратегии реструктуризации.

Будем исходить из предположения, что страте-
гия реструктуризации предприятия известна и, 
в соответствии с представлениями о стратегии, 

изложенными в [10], представляет собой максимально 
агрегированный план, определяющий: 1) не структу-
рированный на подпериоды плановый период; 2) цель/
цели (характеристика целевого состояния предприятия 

на конец планового периода); 3) общее описание (харак-
теристика, идея) комплекса мероприятий, необходимых 
для достижения стратегических целей; 4) единствен-
ный обобщенный исполнитель – предприятие в целом;  
5) общая характеристика ресурсов, необходимых для 
осуществления указанных мероприятий и/или ресурс-
ных ограничений.

Разработка стратегического плана – плана второ-
го уровня иерархии в системе многоуровневого иерар-
хического планирования – в таком случае представляет 
собой процесс дезагрегирования стратегии по ряду на-
правлений, важнейшими из которых являются детализа-
ция плана по времени, в разрезе работ и, факультативно 
в связи с детализацией работ, в разрезе исполнителей.

Очевидно, что в основе такого разукрупнения 
плана-стратегии должны лежать иерархии плановых 
периодов, мероприятий (работ), исполнителей и произ-
водственных факторов (ресурсов) [1, 3].

Для конструктивного рассмотрения основных тео-
ретико-методических аспектов разработки стратегиче-
ского плана и его согласования с планом-стратегией вос-
пользуемся следующими терминами и обозначениями.

Подлежащий разработке стратегический план 
будем называть текущим, а известный план-стратегию 
(план вышестоящего, в данном случае высшего, иерар-
хического уровня) – метапланом. Длительность плано-
вого периода метаплана обозначим через T1. Плановый 
период стратегического плана (плана второго уровня) 
имеет такую же длительность T2, как и плановый пе-
риод плана первого уровня (T2 = T1). Обозначим через 
Δt2i длительность i-го подпериода планового периода 
текущего плана (рис. 1). Далее будет рассматриваться 
стратегический план с одинаковыми по длительности 
подпериодами Δt2.

 

0  t  …

 

1 2  3  

Плановый период
плана-стратегии 

t  0  T 1 

Длительность подпериода
планового периода

  
 

∆ t2  

 

Плановый период
стратегического плана

 
 

Уровень 1 

Уровень 2 
 

T 2 

Рис. 1. Иерархия плановых периодов 1-го и 2-го уровней многоуровневой системы стратегического планирования
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Метаисполнителем, т. е. исполнителем мероприя-
тий, предусмотренных стратегией, очевидно выступает 
предприятие в целом.

Комплекс мероприятий метаплана представляет 
собой обобщенную работу – метаработу W, для выпол-
нения которой необходима совокупность ресурсов – 
метаресурсов – k видов. Тогда J = {1, …, k} – множество 
индексов видов метаресурсов. Длительность метарабо-
ты W обозначим через τ1. План-стратегия является до-
пустимым, если производственные возможности пред-
приятия (наличие, запасы метаресурсов, планируемые 
или допустимые затраты метаресурсов) соответствуют 
необходимым для выполнения метаработы объемам 
метаресурсов. Естественно считать, что перечень (мно-
жество) производственных возможностей (метаресур-
сов) является единым для предприятия и метаработы. 
Обозначим «лимиты» на метаресурс вида j, выделенные 
предприятию на осуществление мероприятий, преду-
смотренных стратегией, через  Rj .

Пусть Gw – сетевой граф, задающий структуру ме-
таработы W: перечень ({ws} s ∈ S , S – множество индексов 
работ, входящих в состав данной метаработы) и после-
довательность их выполнения.

Дезагрегация метаработы при переходе от страте-
гии к стратегическому плану диктует целесообразность 
(необходимость) дезагрегации и метаисполнителя.  
В качестве обобщенных исполнителей на уровне стра-
тегического плана могут выступать отдельные струк-
турные подразделения предприятия и определенные 
подмножества множества структурных подразделений, 
что должно задаваться принятой в конкретной системе 
планирования иерархией исполнителей. Обязательным 
требованием к таким иерархиям является их древовид-
ная структура (рис. 2).

предприятия, численность их персонала, фонд рабочего 
времени работников и оборудования структурных под-
разделений предприятия и т. п.

Каждая из работ текущего плана ws, как и метара-
бота, характеризуется длительностью (либо трудоемко-
стью) τsi , а также своим набором ресурсов, необходимых 
для ее выполнения, «нормы» затрат которых у разных 
возможных исполнителей данной работы различны. 
Предполагается, что для каждой работы s известно под-
множество исполнителей Is , Is ⊂ I, которые могут вы-
полнить данную работу.

Как уже отмечалось, в отличие от метаработы, все 
ресурсы каждой работы в данной модели подразделя-
ются на две группы: общие (G) и локальные (L).

Предположим, что иерархия ресурсов также из-
вестна (рис. 3). В общем случае подвид метаресурса j 
определяется тройкой <j, q, p>, где j – индекс вида мета-
ресурса; q – указатель общего либо локального ресурса, 
q ∈{G, L}; p – индекс подвида метаресурса. Тогда rjqpsi – 
«норма» затрат ресурса <j, q, p> на выполнение работы s 

исполнителем i; 
L
jqpitR  – «запасы» этого ресурса (лими 

ты) у исполнителя i (только для локальных ресурсов) 

в момент времени t, а 
G
jqptR  – «запасы»  этого ресурса 

(лимиты) в момент времени t у метаисполнителя (для 
общих ресурсов).

С учетом введенных терминов и обозначений рас-
смотрим основные соотношения между страте-
гией и стратегическим планом, а также условия, 

которым должен отвечать допустимый стратегический 
план. Для этого воспользуемся в качестве примера сете-
вым графом, указанным на рис. 4.

Условие достижимости цели. Стратегический план 
должен обеспечивать достижение целей плана-стра-
тегии. (Данное условие в рамках рассматриваемой мо-
дели выполняется автоматически, поскольку считается, 
что само выполнение метаработы на верхнем уровне 
планирования и всех работ метаработы на уровне стра-
тегического плана обеспечивает достижение стратеги-
ческих целей.)

Временные соотношения. Время окончания по-
следней работы w16 текущего плана (см. рис. 4) не долж-
но превышать время окончания метаработы W1.

Ресурсные соотношения. Затраты общих и локаль-
ных ресурсов всех видов на выполнение работ текущего 
плана всеми исполнителями не должны превосходить за-
пасы соответствующих метаресурсов метаисполнителя.

Внутренние условия допустимости стратегиче-
ского плана.

1. Последовательность выполнения работ должна 
соответствовать требованиям сетевого графа Gw.

2. Назначение работ каждому исполнителю долж-
но соответствовать перечню работ, которые могут быть 
выполнены этим исполнителем.

3. Затраты ресурсов всех видов в каждом подпе-
риоде текущего плана не должны превышать запасов 
данного подпериода.

Предприятие (метаисполнитель) 

Структурное подразделение 1

Структурное подразделение 2
 

 Структурное подразделение . . .

Рис. 2. Иерархия исполнителей 1-го и 2-го уровней 
многоуровневой системы стратегического планирования

Множество индексов исполнителей второго ие-
рархического уровня обозначим через I; i – индекс 
i-го структурного подразделения предприятия-испол-
нителя, i ∈ I.

В работе [1] в системе иерархического планирова-
ния на каждом уровне иерархии за исключением высше-
го предложено различать общие для всех исполнителей 
и локальные, свойственные (принадлежащие) только 
каждому конкретному исполнителю, ресурсы. Приме-
рами таких локальных «ресурсов» могут выступать про-
изводственные мощности структурных подразделений 
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Метаресурс j  

Общие ресурсы 
(G) 

Локальные ресурсы 
(L) 

… … Метаресурс k Метаресурс 1  

Ресурс 
j,G,1 ) 

… Ресурс 
j,G,pG ) 

Ресурс 
j,L,1 ) 

…  
Ресурс 
j,L,pL ) 

Рис. 3. Фрагмент иерархии ресурсов 1-го и 2-го уровней многоуровневой системы стратегического планирования

Метаработа W1 

Работа w11  

Работа w12  

Работа w13  

Работа w15  

Работа w16  

Работа w14  

Сетевой граф  
Gr 

 

Уровень 1 

Уровень 2

Рис. 4. Сетевой граф выполнения метаработы (иерархия работ 1-го и 2-го уровней)

Исходя из вышеизложенного можно видеть, что 
для постановки и решения задачи разработки стратеги-
ческого плана (разукрупнения стратегии) необходимо 
располагать, как минимум, данными следующего вида:
 длительность планового периода плана-стра-

тегии (длительность выполнения соответству-
ющей метаработы);

 необходимые для реализации стратегии объе-
мы метаресурсов;

 целевые показатели стратегии;
 временная структура планового периода теку-

щего плана (в простейшем случае, при одинако-
вой длительности подпериодов, определяется 
их количеством);

 возможный порядок следования работ;
 возможные варианты привязки работ к испол-

нителям;
 запасы общих ресурсов предприятия в каждый 

подпериод планового периода;
 запасы локальных ресурсов у каждого исполни-

теля в каждый подпериод планового периода.
Постановка указанной задачи планирования воз-

можна только при наличии заранее разработанных 
классификаторов (иерархий) плановых периодов, работ, 
исполнителей и ресурсов.

В предположении, что все отмеченные выше дан-
ные известны в процессе решения задачи построения 
оптимального стратегического плана возможна ситуа-

ция, при которой эта задача может оказаться неразре-
шимой в силу несогласованности показателей стратегии 
и показателей, характеризующихся условия выполнения 
стратегического плана. 

К числу первых относятся сроки достижения стра-
тегических целей (в данном рассмотрении – это дли-
тельность планового периода плана-стратегии) и оценки 
объемов метаресурсов, необходимых для реализации 
стратегии.

В число показателей текущего плана, формиру-
ющих допустимое множество планов, прежде всего вхо-
дят такие параметры, как длительность работ и объемы 
необходимых для их выполнения ресурсов, а также 
оценки «запасов» указанных ресурсов у каждого испол-
нителя в разрезе подпериодов планового периода.

Назовем все такие показатели – параметры со-
ответствующей задачи оптимального планирования – 
корректируемыми.

В случае неразрешимости задачи разработки опти-
мального стратегического плана возникает задача, ана-
логичная в определенной степени хорошо известной в 
теории оптимального планирования задаче о расшивке 
узких мест [5] или, в более общей постановке, задаче от-
ыскания таких параметров исходной задачи планирова-
ния из числа корректируемых параметров, при которых 
обеспечивается существование стратегического плана, 
удовлетворяющего всем показателям стратегии и про-
чим ограничениям.
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Легко видеть, что постановка такой задачи вы-
двигает в разряд актуальных вопросы анализа воз-
можностей и значимости изменения значений тех или 
иных параметров исходной задачи планирования, до-
пускающих корректировку. Возникает необходимость 
и в подборе адекватного критерия оптимальности та-
кой задачи. Если на роль целевых показателей в задачах 
оптимального планирования в классических постанов-
ках обычно претендуют такие показатели, как сроки вы-
полнения работ (в сетевом планировании), показатели, 
характеризующие экономический результат выполне-
ния плана, такие, например, как прибыль, совокупные 
затраты (в производственном планировании), показа-
тели выгодности инвестиционных проектов, инвести-
ционных программ (в управлении проектами и стра-
тегическом планировании), то в данном случае на роль 
целевых показателей должны претендовать показатели, 
характеризующие степень рассогласования стратегии и 
стратегического плана.

Покажем на примере относительно простой ма-
тематической постановки задачи оптимального 
планирования основные приемы учета отме-

ченных выше требований, условий и особенностей за-
дачи разработки на основе известного плана-стратегии 
оптимального стратегического плана. 

Для этого введем ряд дополнительных предпо-
ложений. Будем полагать, что работа не может быть 
переназначена другому исполнителю в процессе ее вы-
полнения. Процесс выполнения работы не может быть 
прерван, т. е. если работа ws начата в момент времени t, 
то она обязательно должна завершиться в момент вре-
мени t + τsi (здесь τsi – длительность выполнения данной 
работы исполнителем i). Для простоты далее будем счи-
тать также, что длительность работ кратна длительно-
сти подпериода планового периода.

Содержание задачи оптимального планирования – 
задачи разработки стратегического плана – сводится 
к поиску расписания выполнения работ и назначений 
(частным случаем такой задачи является задача о назна-
чениях, см., например, [8]) и весьма близко содержанию 
задачи, изложенной в [1].

Переменными задачи являются булевы величины  
{xsit}s, i, t . Переменная xijt принимает значение 1, если в 
момент времени (подпериод планового периода) t за-
планировано начало выполнения работы с индексом s 
исполнителем i, i ∈Is , Is – подмножество исполнителей, 
которые могут выполнять работу s, и 0 в противном слу-
чае. Δt – длительность подпериода t планового периода 
текущего плана, t ∈{1, …, t*}, t* – индекс последнего под-
периода планового периода; T – длительность плановых 
периодов плана-стратегии и стратегического плана.

Для каждой работы s текущего плана должно вы-
полняться условие

  

*

1
1 ,

s

t

si
i I

x s
 

  

  

(1)

которое означает, что в течение планового периода дан-
ная работа должна быть назначена одному из возмож-
ных исполнителей и включена в план.

Зная величины  {xsit}s, i, t , длительности выполне-
ния работ {τsi}s, i , для каждой работы s легко рассчитать 

время ее начала 
b
siy  и окончания :e

siy

     

*

1
( ( 1)) ,

t
b b
si si siy x s


     

  

(2)

  .e b
si si siy y s  

  
(3)

Указанные величины необходимы для формирова-
ния ресурсных ограничений. По аналогии с моделью [1] 
с этой целью введем понятие индикатора выполнения 
работы в подпериод t планового периода ρijt :

1, ( ) ( ) , , ,
0, иначе

b e
si si

sit
y t y s i t

   
  
          

 (4)

где ϕ – функция преобразования времени начала (окон-
чания) работы s исполнителем i в номер соответству-
ющего подпериода планового периода.

Величины, определенные соотношениями (2)–(4), 
дают полное описание графика выполнения работ стра-
тегического плана и позволяют сформулировать огра-
ничения на порядок и сроки выполнения отдельных 
работ и плана в целом, а также все необходимые ресурс-
ные ограничения.

Пусть se – индекс последней работы сетевого гра-
фа работ, определяющего структуру метаработы. Тогда 
условие на своевременное выполнение стратегического 
плана будет иметь такой вид:

    
.

e
e
s i sy T i I 

  
(5)

Ограничения на порядок выполнения работ мож-
но записать так:

   * * *( ) , *, .b b
si s s s s s sy y e s s i   

  
(6)

В формуле (6) через es* обозначен элемент матри-
цы смежности E сетевого графа работ, который равен 1, 
если работа s может быть выполнена только после за-
вершения работы s*, и 0 в противном случае.

Согласно иерархии ресурсов (см. рис. 3 выше), 
каждому виду метаресурса соответствует свое 
множество подвидов ресурсов (ресурсов 2-го 

уровня). Обозначим через 
2
jN  – множество подвидов 

метаресурса j, выделив в нем подмножества общих 
2G
jN  и локальных 

2L
jN  ресурсов. Пусть, также, 

1
jR – 

лимиты по метаресурсу j, установленные планом-стра-
тегией; ψ – функция агрегирования (свертки) объемов 
соответствующих ресурсов в объемы метаресурса j. 
Очевидно, что данная функция для локальных ресурсов 
должна отражать и адекватный механизм их агрегиро-
вания в разрезе исполнителей.

Тогда ограничения на использование общих и ло-
кальных ресурсов для каждого момента времени t, а для 
локальных ресурсов и для каждого исполнителя i, мож-
но записать следующим образом:

        ,
, , ,G G G

nt nsi sit nt j
s i

R r R t n N j   

       

(7)
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, , , .L L L
nit nsi sit nit j

i
R r R t i n N j   

      

(8)

В формулах (7) и (8) ,L L
nit nitR R  – соответственно 

затраты и лимит на использование локального ресур-
са вида n, n ∈N 2G, у исполнителя i в подпериод t (N 2G – 

множество индексов общих ресурсов); ,G G
nt ntR R  – за-

траты и лимит на использование общего ресурса вида n, 
n ∈N 2L, всеми исполнителями в подпериод t (N 2L – мно-
жество индексов общих ресурсов); rnsi – удельные (в пере-
счете на один подпериод планового периода) нормы рас-
хода ресурса n при выполнении работы s исполнителем i.

С учетом этого расчет суммарных за весь плановый 

период затрат общих 2{ } G
G G

n n N
R R 


  и локальных   

2 ,
{ } L

L L
ni n N i

R R 




 
ресурсов не представляет затруд-

нений, а ограничения на затраты ресурсов при выполне-
нии стратегического плана, определяемые планом-страте-
гией, схематично можно записать в следующем виде:

  
( ) ,j jR R j  

  
(9)

где RΣ = RGΣ ∪ RLΣ.
В рамках модели (1)–(9) прямые взаимосвязи 

между стратегией и стратегическим планом устанавли-
ваются с помощью соотношений (5) и (9). Соотношения 
(1), (6)–(8) описывают внутренние для стратегического 
плана взаимосвязи плановых показателей.

В случае, когда соотношения (1)–(9) определяют 
пустое допустимое множество планов (случай неразре-
шимости задачи разработки оптимального стратегиче-
ского плана при любом критерии оптимальности), упо-
мянутым выше механизмом преодоления такой ситуа-
ции может стать задача поиска таких значений коррек-
тируемых параметров, которые обеспечат возможность 
построения согласованного с планом-стратегией допу-
стимого стратегического плана. К таким корректируе-
мым параметрам со стороны плана-стратегии относят-
ся величины, задающие правые части ограничений (5) и 
(9), а со стороны стратегического плана – величины, за-
дающие правые стороны ограничений (7) и (8), и нормы 
затрат ресурсов в левых частях этих ограничений.

Рассмотрим задачу разработки оптимального стра-
тегического плана в более широкой постановке.  
К вектору переменных исходной задачи (вектор x) 

добавим вектор корректируемых переменных u, где  
u = (T, R1, RG, RL, r, τ), где R1, RG, RL – векторы лимитов 
на метаресурсы, общие и локальные ресурсы; r – вектор 
«нормативов» затрат ресурсов; τ – вектор длительности 
выполнения работ, а к системе ограничений – условия, 
ограничивающие возможные диапазоны изменения 
корректируемых параметров:

              ,u U   (10)
где U – некоторое множество векторов допустимых зна-
чений корректируемых параметров задачи, например, 
диапазоны (многомерный прямоугольный параллеле-
пипед) возможных значений указанных параметров.

В качестве критерия оптимальности решения рас-
ширенной задачи можно использовать критерий мини-
мума суммарных невязок вида

       ,
min ( , ),
x u

F x u

  

(11)

где Δu – вектор невязок, Δu = |u – u0|, u0 – вектор зна-
чений корректируемых параметров исходной задачи;  
F – целевая функция расширенной задачи, в качестве 
которой может быть использована средневзвешенная 
величина невязок с соответствующими коэффициента-
ми значимости.

В рассматриваемой задаче необходим учет невя-
зок таких типов:
 превышение сроков достижения стратегиче-

ской цели;
 превышение лимитов на метаресурсы при вы-

полнении стратегического плана;
 изменение длительности выполнения работ;
 изменение «нормы» затрат ресурсов на выпол-

нение работ;
 превышение лимитов на общие ресурсы по пе-

риодам планового периода;
 превышение лимитов на локальные ресурсы по 

каждому исполнителю и подпериоду планового 
периода.

Таким образом, в задаче оптимизации с критери-
ем оптимальности (11) в виде средневзвешен-
ной величины невязок и ограничениями (1)–(10) 

признаком допустимости плана исходной задачи будет 
равенство нулю значения целевой функции F. При поло-
жительном значении целевой функции решение расши-
ренной задачи укажет оптимальные (в смысле критерия 
(11)) значения корректируемых параметров и соответ-
ствующий им стратегический план. 

Как было показано в работе [1], для решения за-
дач подобного типа отсутствуют точные алгоритмы 
решения, что обусловливает целесообразность приме-
нения для их решения различных приближенных мето-
дов. Один из таких методов предложен в цитированной 
выше работе для решения подобной задачи, который 
базируется на идеях метода Монте-Карло [2, 4].

Применительно к рассматриваемой в настоящем 
ис следовании задаче указанный метод предполагает мно-
гократную (наперед заданное достаточно большое число 
раз) реализацию следующих сравнительно простых про-
цедур:
 генерацию случайной комбинации значений 

переменных расширенной задачи (в пределах 
заранее установленных диапазонов изменения 
их значений);

 проверку случайного плана на допустимость  
(в случае недопустимости плана осуществляет-
ся переход на первый шаг);

 проверку допустимого плана на оптимальность 
(если предыдущий «рекорд» недостигнут, то 
осуществляется переход на первый шаг);

 сохранение нового «рекорда».

http://www.business-inform.net
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ВыВОДы
Построение дифференцированного по времени 

стратегического плана на основании агрегированного 
плана-стратегии в рамках системы многоуровневого 
иерархического планирования реструктуризации про-
мышленных предприятий в общем случае представляет 
собой задачу согласования планов двух смежных иерар-
хических уровней, допускающую корректировку параме-
тров обоих планов для обеспечения их выполнимости.

К числу важнейших условий, обеспечивающих раз-
работку согласованного со стратегией стратегического 
плана, относятся условия сбалансированности обоих 
планов по срокам выполнения плановых мероприятий 
и выделенным на выполнение соответствующих работ 
ресурсам.

Обязательным условием постановки задачи разра-
ботки стратегического плана является наличие класси-
фикаторов, определяющих иерархии плановых периодов 
обоих планов, мероприятий, необходимых для достиже-
ния плановых целей, исполнителей соответствующих 
работ и необходимых для их выполнения ресурсов, про-
изводственных возможностей.

В рамках достаточно естественных упрощающих 
предположений указанные условия могут быть описаны 
на формальном языке, а сама задача разработки страте-
гического плана на основе известной стратегии может 
быть сформулирована как задача оптимального плани-
рования, для решения которых возможно применение 
известных методов приближенного решения сложных 
по своей структуре оптимизационных задач.

Вместе с тем иерархический подход к построению 
системы стратегических планов, необходимость деком-
позиции основных компонент планов верхних уровней 
в компоненты планов нижестоящих уровней выдвигают 
в разряд актуальных вопросы методического обеспече-
ния агрегирования показателей планов нижестоящих 
уровней в показатели планов вышестоящих уровней. 
Указанные вопросы представляют самостоятельный на-
учный интерес и определяют актуальные направления 
развития тематики настоящего исследования.               
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Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу 
функціонування складних систем: сутність, методологія

У статті викладено методологічні підходи до управління складними системами на базі авторського моделювання, заснованого на характери стиці кате-
горії дієвості процесу за допомогою категорії результативності процесу як поєднанні його масштабно сті – кількісної складової та ефективності – якіс-
ної складової. Під авторським SEE-аналізом процесів функціонування складних систем розуміється аналіз дієвості цих процесів на платформі авторських 
моделей і показників масштабності, ефективності та результативності підпроцесів зазначених процесів. Розгляд дієвості в такому аспекті суттєво 
відрізняється від її інтерпретації іншими авторами. Запропоновано реалізацію алгоритму SEE-управління, котрий базується на певному механізмові, що 
містить індикатори результатів SЕЕ-аналізу та інструментарій, котрі поряд із відомими характеристиками містять також і комплекс авторських 
показників складових результативності підпроцесів системи. Розроблено матрицю SЕЕ-управління за результатами SЕЕ-аналізу процесу, який вивча-
ється. Визначено, що запропонована методологія уможливлює здійснення SЕЕ-прогнозів (у тому числі в контексті методики Форсайт). Методологію 
SEE-управління реалізовано на прикладі процесу формування валового доходу конкретного сільськогосподарського підприємства України.  
Ключові слова: загальний, чистий і масштабний продукти процесу, масштабність, ефективність і результативність процесу, F-імпульси процесу, SEE-
аналіз, SEE-резерви, SEE-ризики, управлінські SEE-дії, алгоритм SEE-управління.
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Буренникова Н. В., Ярмоленко В. А. SEE-управление на базе составляющих 

результативности как способ повышения действенности процесса 
функционирования сложных систем: сущность, методология

В статье изложены методологические подходы к управлению слож-
ными системами на базе авторского моделирования, основанного на 
характеристике категории действенности процесса с помощью кате-
гории результативности процесса как сочетания его масштабности –  
коли чественной составляющей и эффективности – качественной состав-
ляющей. Под авторским SEE-анализом процессов функционирования слож-
ных систем подразумевается анализ действенности этих процессов на 
платформе авторских моделей и показателей масштабности, эффектив-
ности и результативности подпроцессов указанных процессов. Рассмо-
трение действенности в таком аспекте существенно отличается от ее 
интерпретации другими авторами. Предложена реализация алгоритма 
SEE-управления, базирующего на определенном механизме, содержащем 
индикаторы результатов SЕЕ-анализа и инструментарий; они наряду с из-
вестными характеристиками содержат также и комплекс авторских по-
казателей всех составляющих частей результативности подпроцессов си-
стемы. Разработана матрица SЕЕ-управления по результатам SЕЕ-анализа 
изучаемого процесса. Определено, что предложенная методология делает 
возможным осуществление SЕЕ-прогнозов (в том числе в контексте мето-
дики Форсайт). Методология SEE-управления реализована на примере про-
цесса формирования валового дохода реально действующего сельскохозяй-
ственного предприятия Украины.  
Ключевые слова: общий, чистый и масштабный продукты процесса, мас-
штабность, эффективность и результативность процесса, F-импульсы 
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Сучасний етап реформування економіки України 
потребує застосування удосконаленої методоло-
гії й відповідних механізмів управління складни-

ми системами різних типів та ієрархічних рівнів з метою 
досягнення оптимального рівня функціонування цих 
систем. Актуальною стає розробка методології цього 
управління, яким може служити SEE-управління (засно-
ване на авторських поняттях складових результативно-
сті) як засіб підвищення дієвості процесу функціонуван-
ня складних динамічних систем (під яким розумітиме-
мо сукупність його підпроцесів) з урахуванням ризиків 
в умовах негативного впливу зовнішнього середовища, 
зокрема, локальних і глобальних кризових явищ в еко-
номіці. Зазначене управління має сприяти виробленню 
шляхів економічного зростання та подальшого майбут-
нього розвитку економіки України. 

Теоретичні та методичні аспекти дослідження діє-
вості процесу (як спроможності процесу давати певний 
результат) містять підходи, котрі ґрунтуються на ефек-
тивності як на понятті, тотожному результативності [3, 
6 та ін.], але мають місце й інші концептуальні підходи 
[5, 7, 11 та ін.]. Як показали наші дослідження (протя-
гом більше за 20 років), окресленої дієвості (of the force) 
потребують розглядання категорія результативності 
(of the efficiency) будь-якого процесу за кінцевими на-
слідками одночасно і з кількісного боку, у вигляді ха-
рактеристики його масштабного продукту, і з якісного, 
з урахуванням ефективності (of the effectiveness), та від-
повідні їм показники як індикатори [9, 10, 12–16 та ін.]. 
Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми 
оцінювання дієвості процесу за допомогою складових 
результативності (від процесу праці ([12], 1996 р.) до 
будь-якого процесу ([14], 2006 р., [16], 2012 р.)) розгля-
дався нами в роботі [9] (2014 р.) колективної моногра-
фії. Невирішеною частиною проблеми залишається 
розробка методології управління як засобу підвищення 
дієвості процесів функціонування складних систем з од-
ночасним урахуванням не тільки наслідків такого функ-
ціонування, а й факторів (імпульсів) впливу на процеси 
функціонування, можливих загроз (ризиків) для резуль-
тативного функціонування систем, потенційних можли-
востей (резервів) покращення цього функціонування на 
основі вимірювання та оцінювання складових згаданої 
вище результативності.

Метою статті є розкриття сутності та розробка 
методології управління як засобу підвищення дієвості 
процесу функціонування складних систем на основі ав-
торських складових результативності (таке управління 
ми називатимемо SEE-управлінням). Дана стаття є про-
довженням роботи [13]. 

Як відомо, однією з принципових умов теорії 
оптимального функціонування систем є системний під-
хід та системний аналіз, підґрунтям яких служать зако-
ни філософії, котрі розкривають сутність діалектичного 
розуміння руху та розвитку явищ, процесів тощо. Розу-
міння розвитку на підґрунті законів філософії служить 
рушійною силою теорії та практики авторського SEE-
аналізу процесів функціонування складних систем будь-
яких типів та ієрархічних рівнів. 

Під авторським SEE-аналізом процесів функціо-
нування складних систем матимемо на увазі аналіз ді-
євості цих процесів за допомогою авторських моделей 
та відповідних показників масштабності (of the scale), 
ефективності, результативності підпроцесів зазначе-
них процесів. Буквений триплекс SEE у назві SEE-аналіз 
скомпоновано авторами з перших літер лексем scale, 
effectiveness, efficiency; порядок літер пояснюється по-
рядком обчислення показників масштабності – K, ефек-
тивності – E, результативності – R. 

Витрати на функціонування процесу, його чистий 
та загальний продукти; масштабність, ефективність і 
результативність тощо є продуктами процесу. Фактори, 
котрі служать формуванню продуктів цього процесу, 
називатимемо F-імпульсами процесу; вказані імпульси 
можуть бути як позитивними, так і негативними [13]. 
Під функціонуванням системи матимемо на увазі таке 
виконання системою певних функцій, котре визначаєть-
ся ресурсним, виробничим, матеріальним, фінансовим, 
соціальним, економічним, екологічним, технологічним, 
логістичним, інституціональним та ін. потенціалами 
(резервами) та яке пов’язане з відповідними ризиками, 
передбачає наслідки цього виконання, тому потребує 
управління. Поява та/або зміна функцій призводить до 
зміни властивостей системи, впливає на розвиток цієї 
системи. Під розвитком системи розумітимемо процес, 
унаслідок якого відбувається зміна її якості, перехід від 
одного якісного стану системи до іншого, вищого.

Методологічною особливістю авторського підхо-
ду до SEE-управління складними динамічними 
системами є те, що управління цими системами 

будь-якого ієрархічного рівня певного типу не потребує 
зміни технологій оцінювання та вимірювання параме-
трів цих систем, оновлення інструментарію (комплексу 
авторських взаємопов’язаних показників складових ре-
зультативності) та може відбуватися наскрізно, почи-
наючи від систем нижчого до вищого рівня ієрархії (чи 
від вищого до нижчого). Вбачається, що SEE-управління 
природно базується на SEE-аналізі. Реалізація управлін-
ських SEE-дій за результатами SEE-аналізу складових ре-
зультативності будь-якого процесу функціонування сис-
тем базується на принципах холістичності, адекватності, 
оперативності, точності, комплексності та системності.

У теорії систем певну роль відіграє закон переходу 
кількісних змін у якісні, на існуванні та дії якого побудо-
вані усі (як ієрархічні, так і неієрархічні) структури управ-
ління. Однією із задач нашого дослідження є питання сут-
ності цієї структури (структура також є певною системою 
як впорядкована відповідним чином множина елементів, 
котрі взаємодіють один з одним і яким притаманні рух, 
структурність, зв’язки, просторово-часові й інші загальні 
та специфічні властивості). Суттєву роль у процесі розви-
тку певних видів структур управління як систем відіграє 
закон заперечення. Запереченню притаманні такі риси: а) 
воно є умовою та моментом розвитку (тобто, тільки те за-
перечення, котре служить передумовою для виникнення 
нових, досконаліших форм, структур, є позитивним за-
переченням); б) заперечення є моментом зв’язку нового 
зі старим (із цим пов’язане існування генетичного підходу 
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до розглядання розвит ку будь-яких процесів, явищ; роз-
виток є ланцюгом заперечень, кожне з котрих зберігає те 
позитивне, що міститься в них). Зазначене сприяє пізнан-
ню процесів функціонування складних систем, що, своєю 
чергою, дає нам знання причин їхнього виникнення та 
наслідків розвит ку. Причина і наслідок є співвідносними 
поняттями, на взаємодію котрих впливає сукупність ото-
чуючих їх явищ та процесів – умов, котрі є необхідними 
для настання даної події, явища чи процесу, але самі по 
собі їх не викликають [8] (у нашому випадку ними слу-
жать F-імпульси (фактори)).

В авторському SEE-аналізі закономірні зв’язки по-
казників складових результативності процесів функціо-
нування складних систем є суттєвими та необхідни-
ми (у контексті суттєвих зв’язків явищ, процесів, ко-
трі обумовлені усім попереднім розвитком цих явищ, 
процесів). Певною формою необхідності, як відомо, 
служить випадковість [8], котра наповнює характерис-
тику будь-яких систем необхідністю врахування цих 
випадковостей для невілювання SEE-ризиків у процесі 
функціонування складних, динамічних, стохастичних, 
керованих систем. При цьому SEE-ризиком процесів 
функціонування складних систем вважатимемо ймовір-
нісне неотримання бажаних порівняно з очікуваними 
рівнів масштабності, ефективності, результативності, 
котре призводить до помилок та/або похибок в SEE-
управлінні. У процесі SEE-аналізу виникає також необ-
хідність урахування SEE-резервів (SEE-резерв – джере-
ло, потенційна можливість для змінення відповідних 
складових результативності у бажаному напрямку).

Урахування впливу випадковостей на розвиток сис-
тем дає можливість розрізняти статистичну та 
динамічну закономірності. Урахування такого не-

обхідного чинникового зв’язку, при якому взаємозв’язок 
між причиною та наслідком є однозначним (тобто, дина-
мічних закономірностей) є важливим аспектом для здій-
снення SEE-прогнозів (у тому числі в контексті методики 
Форсайт). При цьому Форсайтом вважатимемо розробку 
практичних дій із застосуванням як комплексу міждис-
циплінарних методів експертної оцінки (математичних, 
статистичних, соціологічних та ін.) стратегічних пер-
спектив інноваційного розвитку систем різних типів та 
рівнів, так і вияв певних F-імпульсів (факторів), котрі 
сприятимуть позитивному (чи негативному) впливо-
ві на процеси функціонування складних систем (у тому 
числі, економічних) у коротко-, середньо- та довгостро-
ковій перспективі з метою дієвого управління цими сис-
темами. Саме тому вбачаємо, що відповідне місце методи 
SEE-аналізу посідатимуть у схемі Форсайт-ромбу [1, 4],  
котру розробив Р. Поппер. 

Процес розвитку систем є також і діалектичною 
єдністю можливості та дійсності. Можливість є однією 
з форм дійсності в широкому розумінні слова, внутріш-
ньою, потенційною дійсністю, що обов’язково врахову-
ватимемо при здійсненні SEE-досліджень, при втіленні 
можливості у дійсність та інтерпретації результатів 
цих досліджень з використанням відповідних розрахун-
ків за комплексом моделей складових результативності 
SEE-аналізу; зазначене приводить до приросту відповід-

них знань щодо природи, властивостей, структурності, 
закономірностей функціонування та розвитку систем. 
Знання має бути реалізованим; для цього необхідним 
є цілісне, холістичне знання про систему, прагнення 
практичної реалізації результатів досліджень та орієн-
тація на конкретну мету. 

Функціонування будь-якої системи в цілому здій-
снюється в таких процесах: а) активної постанов-
ки та реалізації свідомих цілей (цілей зростання 

та розвитку системи з урахуванням впливів зовнішнього 
середовища); б) існування умов зростання та розвитку 
системи (виробничих, науково-технічних, технологіч-
них, економічних, екологічних, соціальних, інституціо-
нальних, організаційних та ін.); в) реалізації принципів, 
функцій, задач, методів тощо (тобто, певного механізму), 
котрі пов’язують цілі та умови у цій системі за допомо-
гою управління для досягнення відповідного результату 
на основі певної інформації для прийняття науково об-
ґрунтованого управлінського рішення. Управлінське рі-
шення встановлює шляхи розв’язання проблеми та зміст 
організаційної роботи щодо їхньої реалізації. 

Методологічний зміст процесу SEE-управління 
системою обумовлюється основними стадіями цього 
процесу, на котрих реалізуються загальні функції управ-
ління – планування, організація, мотивація, контроль 
та ін. Стадією тут є часовий інтервал у ланцюгові від-
різків часу, котрі відрізняються від попередніх та/або 
наступних змістом управлінської діяльності, необхідної 
для реалізації функції управління. Економічним змі стом 
процес SEE-управління наповнює необхідність вико-
ристання певних ресурсів (сюди відносяться: визначен-
ня потреб у ресурсах певних видів, оцінювання їхньої 
наявності, розподіл та використання цих ресурсів, мо-
тивація щодо застосування певного виду ресурсів та ін.). 
Функціональний зміст проявляється у встановленні 
складу управлінських SEE-дій на кожній стадії та в кож-
ному процесі управління, у забезпеченні необхідною 
нормативно-правовою, нормативно-плановою, обліко-
вою та позаобліковою інформацією, у підготовці та при-
йнятті управлінського рішення. Організаційний зміст 
полягає у взаємодії різних ієрархічних рівнів (страт) і 
ступенів організаційних структур управління. Соціаль-
ний зміст потребує врахування ролі людини на кожному 
етапі SEE-управління. Інституційне забезпечення міс-
тить створення, розвиток й удосконалення формальних 
і неформальних інститутів, а також механізмів, засобів 
та інструментів примусу до виконання встановлених 
управлінських правил на відповідних ієрархічних рівнях 
системи, якою керують.

Концептуальний механізм SEE-управління склад-
ними системами має враховувати особливості функціо-
нування цих систем в умовах мінливого зовнішнього 
середовища, а також сукупність цілей, завдань, функ-
цій, принципів, методів, засобів, прийомів, чинників, 
технологій, ресурсів (у тому числі інформаційних), ти-
пів, результатів і потребує відповідних управлінських 
дій за всіма ними. Показники складових результатив-
ності функціонування систем, методика використання 
F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків під-
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процесів процесу функціонування систем, F-імпульси 
як елементи авторського SEE-аналізу процесів функціо-
нування складних систем є складовими частинами ме-
ханізму SEE-управління складними системами.

Для характеристики управлінських SEE-дій за 
результатами SEE-аналізу складових результативності 
будь-якого процесу функціонування систем викорис-
товуватимемо авторські моделі та відповідні показники 
як індикатори дієвості процесу. Вважатимемо, як за-
вжди, що наслідком будь-якого процесу є його продук-
ти: як користь, як витрати, загальний продукт у вигляді 
продукту як користі та продукту як витрат; при цьому 
кожному процесові відповідає масштабний продукт у 
вигляді продукту як користі та тієї частини продукту як 
затрат, котра пропорційна частці продукту як користі 
у загальному продукті, а показники складових резуль-
тативності процесу можна виразити за допомогою по-
казників відповідних продуктів (кожний із окреслених 
показників містить як кількісну, так і якісну складові) [9, 
10, 12–16 та ін.]. 

Нагадуємо, що комплекс авторських взаємопо-
в’язаних показників складових результативно-
сті процесу, запропонований нами в роботах [9, 

10, 12–16] та інших, є складовою частиною концепту-
ального механізму SEE-управління процесами функціо-
нування складних систем. При дослідженні процесу ви-
користовуватимемо такі рівняння зміни його результа-
тивності: 

/ 1 / ;R K E K V Z G V ZJ J J J J J J            (1)

    
1 / / /

1 / / 1 / ,
R G Z V G Z V G

G Z V G Z Z G

J J J J J

J J J J


 

    

   

          

(2)

де індекси JR , JK , JE та інші є індексами зміни певних по-
казників як відношень відповідних показників до базис-
них. В останніх формулах: V – показник загального про-
дукту процесу; Z – показник його продукту як за трат;  
G = (V – Z ) – показник продукту як користі; K = G +  
+ Z ∙ G/H – показник масштабного продукту процесу;  
E = V/Z – показник ефективності процесу як відношен-
ня показників V і Z; R = K ∙ E = K ∙ V/Z = G (1 +V/Z) – по-
казник результативності процесу (детальніше – в робо-
тах [9, 10, 12–16] та інших).

За приклад щодо об’єкта дослідження обираємо 
процес формування валового доходу конкретного сіль-
ськогосподарського підприємства як підпроцес його 
виробничої діяльності. Він є процесом праці, формує 
частину створення ВДВ регіону, країни, у чому полягає 

його важлива роль з точки зору використання резуль-
татів дослідження на мікрорівні для прийняття науко-
во обґрунтованих управлінських рішень на цьому рівні,  
а при потребі – на мезо- та макрорівнях. Вказаний про-
цес розглядатимемо для сільськогосподарського під-
приємства ПрАТ «Продовольча компанія «Подiлля» 
Вінницької області. 

У табл. 1 подано деякі показники виробничої ді-
яльності зазначеного підприємства у 2010–2013 рр. [13, 
с. 6], а у табл. 2 – характеристику складових результа-
тивності процесу утворення валового доходу цього під-
приємства у 2010–2013 рр. [13, с. 8, 9]. 

З даних табл. 2 знайдено темпи приросту індексів 
складових результативності процесу формування вало-
вого доходу підприємства у 2010–2013 рр. (у %, подано в 
табл. 3 –табл. 5). 

F-імпульсами процесу називатимемо фактори, ко-
трі служать формуванню продуктів цього процесу (F = R, 
K, E, G, 1 + Z/V, G/Z, V/G, V, Z). Ці імпульси можуть бути 
як позитивними, так і негативними. У табл. 3 – табл. 5 
деякі F-імпульси (F = K, E, R, G, 1 + Z/V, G/Z, V/G) є 
рівнодіючими відповідних F-імпульсів, тобто залежни-
ми від них. Незалежними F-імпульсами є лише V- та 
Z-імпульси. 

Значення показників ΔJR , ΔJK , ΔJE , ΔJG , ΔJ1+Z/V , 
ΔJG/Z , ΔJV/G , ΔJV , ΔJZ з табл. 3 – табл. 5 характеризують 
ступінь впливу відповідних факторів на формування 
продуктів процесу, котрий досліджується. Цими факто-
рами процесу, який вивчається, відповідно є: результа-
тивність процесу (з показником R); масштабність про-
цесу (з показником K); ефективність процесу (з показ-
ником E); валовий дохід (з показником G); минула праця 
(з показником 1 + Z/V); кількісна складова ефективності 
процесу (з показником G/Z); якісна складова ефектив-
ності процесу (з показником V/G); чистий дохід (ви-
ручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 
з показником V; матеріальні витрати та амортизація  
(з показником Z). 

Матриця SEE-управління за результатами SEE-
аналізу процесу (див. табл. 3 – табл. 5), на наш погляд, 
цілком і повністю унаочнює F-імпульси та їхній вплив 
на процес, котрий досліджується, SEE-резерви та SEE-
ризики, рекомендовані SEE-дії. Наприклад, з даних табл. 
5 (рядок 3) видно, що на підприємстві у 2013 р. у порів-
нянні з 2012 р. спостерігалося зростання рівня результа-
тивності процесу утворення валового доходу (показник 
ΔJR) на 282,78% за рахунок збільшення рівнів масштаб-
ності (показник ΔJK) і ефективності (показник ΔJE) на 

таблиця 1

показники виробничої діяльності підприємства прАт «продовольча компанія «подiлля» Вінницької області  
у 2010–2013 рр.

показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,  
послуг), тис. грн 609 852 930 609 570 448 725 120

Матеріальні витрати та амортизація, тис. грн 301 881 477 733 444 392 396 898

Середньооблікова чисельність працiвникiв облікового складу, осіб 3 442 3 350 2 691 2 266

Джерело: за даними фінансової звітності підприємства [2].
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таблиця 2

Динаміка складових результативності процесу формування валового доходу підприємства за 2010–2013 рр.*

 
1 / / 1 / / 1 / ;R G Z V V Z G Z V G Z Z GJ J J J J J J J     / / ;G Z G ZJ J J  / /V G V GJ J J

1 /K G Z VJ J J  / /E G Z V GJ J J R K EJ J J

Рік
характеристика загального 

продукту процесу
характеристика продукту  

як витрат процесу
характеристика чистого  

продукту процесу

V JV Z JZ G JG

2010  
2011 
2012 
2013

177,1796 
277,7937 
211,9836  

320

1  
1,567866 

0,7630973 
1,50955

87,70512 
142,6069 
165,1401 
175,1536

1  
1,625981 
1,158009 
1,060636

89,47443 
135,1869 
46,84355 
144,8464

1  
1,510899 

0,3465097 
3,092131

Рік

характеристика якісної 
складової масштабного  

продукту процесу

характеристика масштабного 
продукту процесу

характеристика ефективності 
процесу

1 /Z V 1 /Z VJ  K KJ E EJ

2010  
2011 
2012 
2013

1,495007 
1,5133553 
1,7790228 
1,5473549

1  
1,012273 
1,175549 
0,869778

133,7649 
204,5857 
83,33575 
224,1288

1  
1,529443 
0,407339 
2,689468

2,020174 
1,947969 
1,283659 
1,826968

1  
0,9642581 
0,6589733 

1,42325

Рік

характеристика кількісної 
складової ефективності  

процесу

характеристика якісної 
складової ефективності  

процесу

характеристика 
результативності процесу

/G ZJ /V GJ R RJ

2010 
2011 
2012 
2013

1  
0,9292231 
0,2992287 
2,915355

1  
1,037704 
2,20224 

0,4881909

270,2283 
398,5266 
106,9747 
409,4762

1  
1,474777 

0,2684255 
3,827785

примітка: * – вартісні показники подано в середньому за рік на одного працівника в тис. грн у фактичних цінах; V – чистий дохід  
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); Z – матеріальні витрати та амортизація; G = (V – Z) – валовий дохід. Індекси –  
у кое фіцієнтах до попереднього року 1 / / /( , , ).K G Z V E G Z V G R K EJ J J J J J J J J    

Джерело: розраховано авторами.

168,95% і 42,33% відповідно. Причому збільшення рівня 
масштабності відбувалося при збільшенні рівня валово-
го доходу (показник ΔJG) на 209,21% та зменшенні впли-
ву минулої праці (рівень минулої праці визначається рів-
нем матеріальних витрат і амортизації з показником Z) 
на 13,02% (показник ΔJ1+Z/V). Своєю чергою, збільшення 
рівня ефективності процесу пояснюється збільшенням 
рівня її кількісної складової (показник ΔJG/Z) на 191,54% 
при зменшенні рівня якісної складової (показник ΔJV/G) 
на 51,12%; виручка від реалізації продукції (показник ΔJV) 
збільшилась на 50,96%, а матеріальні витрати та амор-
тизація (показник ΔJZ) – на 6,06% (рядок 3). Вплив усіх 
факторів, окрім минулої праці (з показником (1 + Z/V) 
та якісної складової ефективності (з показником V/G), 
був позитивним, а інших – негативним (рядок 5). Остан-
ні два фактори можуть привести до SEE-ризиків та 
обмежити дієвість процесу, усі інші – пов’язані із SEE-
резервами (рядок 7). Рекомендується забезпечити зро-
стання рівнів впливу минулої праці та якісної складової 
ефективності на процес, котрий досліджується, за ра-
хунок усіх останніх факторів – забезпечити не менший 
рівень впливу на нього (рядок 9). 

Загальний алгоритм SEE-управління містить:
 виявлення та формулювання проблеми (пробле-

мою вважатимемо різницю між бажаним та існу-
ючим та/або прогнозованим станом системи);

 підготовку та обробку інформації про стан сис-
теми (кількість та якість інформації має бути 
достовірною, достатньою та об’єктивною);

 генерування варіантів можливих управлінських 
рішень на основі SEE-аналізу;

 формулювання критеріїв та відбір дієвих управ-
лінських рішень;

 прийняття управлінських рішень (SEE-дії) на 
підґрунті оцінювання складових результатив-
ності функціонування системи протягом пев-
ного проміжку часу з урахуванням SEE-ризиків 
та SEE-резервів з розробкою відповідних реко-
мендацій;

 доведення управлінського рішення до відповід-
них виконавців та/або інституцій; 

 організацію виконання управлінського рішення;
 контроль за виконанням прийнятих рішень;
 координацію (коригування) за результатами 

контролю;

http://www.business-inform.net
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таблиця 3

Матриця (карта) SEE-управління за результатами SEE-аналізу процесу формування валового доходу підприємства у 2011 р.*

параметри F-імпульсів (F = R, K, E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z) як темпи приросту показників:

резуль-
тативності 

RJ

масштаб-
ності 

KJ

ефектив-
ності 

EJ

валового 
доходу 

GJ

впливу 
минулої 

праці 

1 /Z VJ 

кількісної 
складової 
ефектив-

ності 

/G ZJ

якісної 
складової 

ефек-
тивності 

/V GJ

виручки 
від реалі-

зації 
продукції 

VJ

матері- 
альних 
витрат 

та амор-
тизації  

ZJ

+47,48 +52,94 -3,57 +51,09 +1,23 –7,08 +3,77 +56,79 +62,600

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

Позитив. Позитив. Негатив. Позитив. Позитив. Негатив. Позитив. Позитив. Позитив.

показники SEE-резервів (+) та SEE-ризиків (–)

+ + – + + – + + +

Рекомендовані управлінські SEE-дії

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

примітка: * – темпи приросту індексів складових результативності процесу формування валового доходу подано у порівнянні з минулим 
роком (у процентах). 

Джерело: розраховано авторами.

таблиця 3

Матриця (карта) SEE-управління за результатами SEE-аналізу процесу формування валового доходу підприємства у 2011 р.*

параметри F-імпульсів (F = R, K, E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z) як темпи приросту показників:

резуль-
тативності 

RJ

масштаб-
ності 

KJ

ефектив-
ності 

EJ

валового 
доходу 

GJ

впливу 
минулої 

праці 

1 /Z VJ 

кількісної 
складової 
ефектив-

ності 

/G ZJ

якісної 
складової 

ефек-
тивності 

/V GJ

виручки 
від реалі-

зації 
продукції 

VJ

матері- 
альних 
витрат 

та амор-
тизації  

ZJ

–73,16 –59,27 –34,10 –65,35 +17,55 –70,08 +120,22 –23,69 +15,80

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

Негатив. Негатив. Негатив. Негатив. Позитив. Негатив. Позитив. Негатив. Позитив.

показники SEE-резервів (+) та SEE-ризиків (–)

– – – – + – + – +

Рекомендовані управлінські SEE-дії

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити зро-

стання 

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити зро-

стання 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити зро-

стання 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

примітка: * – темпи приросту індексів складових результативності процесу формування валового доходу подано у порівнянні з минулим 
роком (у процентах). 

Джерело: розраховано авторами.

 аналіз результатів прийнятого управлінського 
рішення з метою створення банків типових рі-
шень.

Для забезпечення управління за цим алгоритмом 
необхідні такі складові: індикатори результатів SEE-
аналізу (які достовірно відображають стан системи),  
у тому числі F-імпульси (фактори); інструментарій (за 
допомогою якого реалізуються прийняті рішення), ко-
трі поряд із відомими характеристиками містять також 

і комплекс авторських показників складових результа-
тивності процесів функціонування систем; фахівці та 
інституції (які ідентифікують стан системи і прийма-
ють та реалізують відповідне управлінське рішення). 

За приклад застосування дослідженої методоло гії 
SEE-управління ми обрали реально діюче сільськогос-
подарське підприємство як систему. Оскільки методику 
використання складових результативності підпроцесів 
процесу функціонування складних систем можна засто-
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таблиця 3

Матриця (карта) SEE-управління за результатами SEE-аналізу процесу формування валового доходу підприємства у 2011 р.*

параметри F-імпульсів (F = R, K, E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z) як темпи приросту показників:

резуль-
тативності 

RJ

масштаб-
ності 

KJ

ефектив-
ності 

EJ

валового 
доходу 

GJ

впливу 
минулої 

праці 

1 /Z VJ 

кількісної 
складової 
ефектив-

ності 

/G ZJ

якісної 
складової 

ефек-
тивності 

/V GJ

виручки 
від реалі-

зації 
продукції 

VJ

матері- 
альних 
витрат 

та амор-
тизації  

ZJ

+282,78 +168,95 +42,33 +209,21 –13,02 +191,54 –51,12 +50,96 +6,06

Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується

Позитив. Позитив. Позитив. Позитив. Негатив. Позитив. Негатив. Позитив. Позитив.

показники SEE-резервів (+) та SEE-ризиків (–)

+ + + + – + – + +

Рекомендовані управлінські SEE-дії

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

Забезпе-
чити зро-

стання

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень 

Забезпе-
чити  

не менший 
рівень

примітка: * – темпи приросту індексів складових результативності процесу формування валового доходу подано у порівнянні з минулим 
роком (у процентах). 

Джерело: розраховано авторами.

совувати для дослідження дієвості систем будь-якого 
типу та рівня [16], то запропоновані методологічні під-
ходи до управління можна використовувати для дослі-
дження інших складних систем (використання запро-
понованих підходів до певного процесу залежить від 
його специфіки і потребує спеціального розгляду, що 
пов’язується з особливостями вибору одиниць вимірю-
вання продуктів процесу). 

ВИСНОВКИ
Методологічні підходи до управління складними 

системами різних типів та ієрархічних рівнів потребують 
реалізації відповідних алгоритмів з урахуванням сучас-
них механізмів управління на основі моделювання. До-
сягненню дієвого рівня процесу функціонування систем 
сприятиме запропонований авторський алгоритм SEE-
управління, котрий базується на певному механізмові. 
Конструкт механізму враховує особливості функціону-
вання складних систем в умовах мінливого зовнішнього 
середовища, а також сукупність цілей, завдань, функцій, 
принципів, методів, засобів, прийомів, чинників, тех-
нологій, ресурсів (у тому числі інформаційних), типів, 
результатів і потребує відповідних управлінських дій за 
всіма ними. Іншими складовими частинами механізму 
SEE-управління служать показники складових резуль-
тативності процесу функціонування систем, F-імпульси 
як індикатори спрямованості наслідків підпроцесів про-
цесу функціонування систем. Реалізація механізму SEE-
управління відбувається з використанням SEE-аналізу 
(шляхом його здійснення, інтерпретації результатів 
цього аналізу та наданням відповідних рекомендацій), 
враховує SEE-резерви і SEE-ризики, уможливлює здій-
снення SEE-прогнозів можливого подальшого розвитку 
систем (у тому числі в контексті методики Форсайт), що 

потребує відповідних SEE-дій такого управління. Реалі-
зація методології SEE-управління на прикладі процесу 
формування валового доходу реально діючого сіль-
ськогосподарського підприємства показує, що її можна 
застосувати на практиці з метою прийняття науково-
обґрунтованих управлінських рішень на мікрорівні,  
а при потребі – на мезо- та макрорівнях шляхом відпо-
відного пов’язування за допомогою комплексу моделей 
складових результативності.                   
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УДК 336.71

фІнанСОвІ деТерМІнанТи реЗульТаТивнОСТІ кОрпОраТивнОї СОцІальнОї 
дІяльнОСТІ кОМпанІй в українІ: МеТОдика Та реЗульТаТи еМпІричнОгО дОСлІдЖення

© 2016 ВаСИЛЬчУк і. П. 

УДК 336.71

Васильчук І. п. Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: 
методика та результати емпіричного дослідження

Успішність здійснення КСД залежить від розв’язання двох основних завдань: 1) створення адекватних вимірників результативності КСД, які б слу-
жили індикаторами формування політики у КСВ та системи винагороди менеджерів; 2) виявлення фінансових детермінант результативності 
КСД, які б служили основою розроблення відповідної системи фінансового забезпечення. З цією метою запропоновано методологію емпіричного 
дослідження передумов і детермінант розробки системи фінансового забезпечення сталого розвитку українських корпорацій з використанням 
дескриптивного та економетричного аналізу. Розроблено власний Індекс результативності КСД (Індекс сталого розвитку корпорацій) та запро-
поновано методологію його складання. Для аналізу прогресу компаній у КСД розроблено ряд критеріїв, що становлять основу Індексу. Для іден-
тифікації фінансових детермінант результативності КСД запропоновано використовувати такі показники: чиста виручка від реалізації про-
дукції, операційний прибуток, дохідність активів (ROA), дохідність власного капіталу (ROЕ), чистий грошовий потік, однорічна дохідність акцій, 
п’ятирічна волатильність акцій, фінансовий леверидж. За результатами аналізу вибіркової сукупності вітчизняних корпорацій виявлено низький 
ступінь розкриття інформації про КСД у різних аспектах сталого розвитку та невисоку якість нефінансової звітності вітчизняних компаній.
Ключові слова: сталий розвиток, корпоративна соціальна діяльність, фінансові детермінанти, фінансове забезпечення.
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методика и результаты эмпирического исследования
Успешность осуществления КСД зависит от решения двух основных 
задач: 1) создание адекватных измерителей результативности КСД, 
которые могут служить индикаторами формирования КСО-политики 
и системы вознаграждения менеджеров; 2) выявления финансовых 
детерминант результативности КСД, которые могут быть поло-
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с использованием дескриптивного и эконометрического анализа. Раз-
работан собственный Индекс результативности КСД (Индекс устой-
чивого развития корпораций) и предложена методология его состав-
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риев, составляющих основу индекса. Для идентификации финансовых 
детерминант результативности КСД предложены следующие пока-
затели: чистая выручка от реализации продукции, операционная при-
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летняя волатильность акций, финансовый леверидж. По результа-
там анализа выборочной совокупности отечественных корпораций 
выявлена низкая степень раскрытия информации о КСД в различных 
аспектах устойчивого развития и невысокое качество нефинансовой 
отчетности отечественных компаний.
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Social Activity of Companies in Ukraine: Methods and Results  
of an Empirical Study

A successful implementation of the CSA depends on solving two main tasks: 
1) creation of adequate measuring tools for effectiveness of CSA, which can 
serve as indicators of both formation of CSR policies and the system for remu-
neration of managers; 2) identifying financial determinants of effectiveness 
of CSA, which could form basis for the development of a financial security 
system. To this end, a methodology for empirical researching the prerequi-
sites and determinants in terms of development of financial system to ensure 
sustainable development of the Ukrainian corporations using descriptive and 
econometric analysis has been proposed. An author's own index of CSA ef-
fectiveness (index of sustainable development of corporations) has been de-
veloped, a methodology of its compilation has been suggested. To analyze 
the progress of companies in the CSA a number of criteria has been devel-
oped, which form the basis of the index. To identify financial determinants of 
CSA effectiveness the following indicators has been proposed: net revenues 
from product sales, operating profit, return on assets (ROA), return on eq-
uity (ROЕ), net cash flow, annual return on shares, a five-year volatility of 
shares, financial leverage. On the basis of an analysis of sample multitude of 
domestic corporations, a low level of disclosure on CSA in various aspects of 
sustainable development as well as poor quality of non-financial reporting by 
domestic companies has been revealed.
Keywords: sustainable development, corporate social activity, financial de-
terminants, financial security.
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Останні дослідження в галузі стратегічного ме-
неджменту резюмують, що стратегічний успіх 
компанії та максимізація її ринкової вартості у 

довгостроковому періоді все більше залежать від імп-
лементації засад концепцій сталого розвитку та кор-
поративної соціальної відповідальності (КСВ). Концеп-
ція КСВ отримує практичну реалізацію через заходи у 
корпоративній соціальній діяльності (КСД). Базою для 
оцінки КСД є результати у сфері корпоративної соці-
альної відповідальності, які не завжди мають фінансо-
вий вимір. Ці результати проявляються у сприйнятті 
соціальної та екологічної відповідальності корпорації 
різними групами стейкхолдерів, у ступені задоволення 
їх інтересів за рахунок корпоративної політики, а також 
їх інтеграції у програми, які направленні на досягнення 
КСВ [1, с. 708–709]. Успішність здійснення КСД зале-
жить від розв’язання двох ключових завдань: 1) ство-
рення адекватних вимірників результативності КСД, які 
б служили індикаторами формування політики у КСВ, 
та системи винагороди менеджерів; 2) виявлення фінан-
сових детермінант результативності КСД, які б служили 
основою створення відповідної системи фінансового 
забезпечення.

Новизна дослідження визначається такими ар-
гументами. По-перше, більша частина існуючих емпі-
ричних досліджень, які розглядали питання зі схожої 
тематики, проводилася для вибірки компаній англо-
американських (США і Великобританії) та окремих роз-
винутих європейських країн (Італія, Німеччина, Іспанія, 
Данія). Існує лише невелика кількість емпіричних дослі-
джень на тему КСВ та нефінансової звітності для країн, 
що розвиваються (Ye, Zhang, 2011; Ioannou, Serafeim, 
2012; Choi, Pae, 2011) [2–4]. По-друге, вибірка для такого 
аналізу ґрунтувалася переважно на великих транснаціо-
нальних компаніях, а невеликі та позалістингові компа-
нії залишилися поза увагою. По-третє, більшість відо-
мих емпіричних досліджень в основному зосереджена 
на одному вимірі КСД – її екологічній складовій. По-
четверте, існуючі дослідження не розглядають сучасні 
інституційні зміни, такі як поява інтегрованої звітності 
та/або розробка четвертої версії рекомендацій Глобаль-
ної Ініціативи з нефінансової звітності (GRI). По-п’яте, 
ґрунтовні економетричні дослідження для українсько-
го контексту відсутні, зокрема щодо детермінант при-
йняття рішення про розкриття нефінансової звітності, 
фінансових детермінант результативності КСД, впливу 
КСД на фінансову успішність компанії. Існує лише де-
кілька описових емпіричних досліджень щодо поши-
рення КСВ і нефінансової звітності в Україні (Л. Гуляєва,  
А. Полянська, М. Шигун, Т. Давидюк) [5–7]. Крім того, 
даний аналіз має досить велику вибірку українських 
компаній у порівнянні з попередніми емпіричними до-
слідженнями (В. Ланговой [8]), що дозволяє зробити 
узагальнення для українського ринку. На додаток до 
вищезазначеного, запропонований нами Індекс резуль-
тативності КСД охоплює декілька аспектів: екологіч-
ні, соціальні, бізнес-етика і комплаєнс, стейкхолдер-
менеджмент та інші сфери КСД. Індекс був складений 
на основі рекомендацій GRI [9], Глобальної Ініціативи 

ООН [10] та прийнятний для аналізу компаній з країн, 
що розвиваються.

Мета емпіричного дослідження: по-перше, визна-
чити взаємозв’язок і оцінити вплив діяльності україн-
ських компаній у сфері КСВ на розбудову сталого роз-
витку та ідентифікувати ті, які здобули найбільшого 
прогресу в цьому напрямку; по-друге, оцінити стан роз-
криття компаніями нефінансової інформації про сталий 
розвиток та визначити ті, що мають вищу її якість; по-
третє, ідентифікувати детермінанти, зокрема фінансо-
ві, результативності КСД для вітчизняних компаній.

розвиток і формулювання гіпотез. Згідно з ви-
значеними завданнями було сформульовано два окремі 
блоки гіпотез (табл. 1). 

Перший блок (гіпотези 1–8) присвячений іденти-
фікації детермінант результативності КСД і розкриттю 
нефінансової інформації. При цьому результативність 
КСД запропоновано оцінювати у двох аспектах: за по-
казником «додана вартість для стейкхолдерів, розподі-
лена на добровільних засадах», та якістю нефінансової 
звітності/вірогідністю прийняття рішення про публіка-
цію нефінансової звітності. За результатами досліджен-
ня маємо на меті виділити найбільш вагомі детермінан-
ти, що визначають стан імплементації сталого розвитку 
у практику вітчизняних компаній. 

Другий блок (гіпотези 9–13) передбачає розгляд 
фінансових детермінант успіхів у досягненні цілей ста-
лого розвитку компаній. За результатами тестування 
цього блоку гіпотез маємо на меті виділити найбільш 
вагомі фінансові детермінанти результативності КСД, 
що має скласти підґрунтя для створення системи фінан-
сового забезпечення сталого розвитку вітчизняних кор-
порацій. Для кожної з гіпотез було сформовано декілька 
статистичних моделей залежно від індикатора оцінки 
результативності КСД, наприклад, за допомогою окре-
мого індексу та його складових або на основі показника 
«додана вартість для стейкхолдерів, розподілена на до-
бровільних засадах».

Особливості формування та опис вибірки. По-
будова вибірки компаній відбувалася у двох напрямах, 
що дозволяє отримати всеохоплюючу картину стану 
КСД і нефінансової звітності в Україні та провести ана-
ліз сформульованих гіпотез. По-перше, одним із завдань 
при побудові вибірки була ідентифікація якомога біль-
шої кількості компаній, що розкривають інформацію про 
аспекти сталого розвитку. Тому були розглянуті україн-
ські компанії – учасниці міжнародних ініціатив із КСВ 
та нефінансової звітності, таких як Глобальна ініціатива 
зі звітності та Глобальний договір ООН. Крім того, був 
проведений пошук національних ренкінгів та відзнак 
у сфері сталого розвитку. Найбільшим за охоп ленням 
(більше 100 компаній були розглянуті у 2014 р.) виявився 
ренкінг прозорості Центру «Розвитку КСВ» [11]. Другим 
завданням щодо побудови вибірки було включення ком-
паній, які допомагають протестувати відповідні гіпоте-
зи про детермінанти КСД, зокрема найбільших україн-
ських компаній (тих що увійшли до рейтингу «Делойт»), 
найліквідніших компанії з головного біржового індексу 
ПФТС, компаній – філій ТНК та українських компаній, 
що мають лістинг за кордоном. При цьому компанії, які 
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таблиця 1

Формулювання гіпотез

№ гіпотези Зміст гіпотези

Гіпотеза 1 Існує позитивний взаємозв’язок між розміром компанії та результативністю КСД (детермінанта – розмір 
компанії)

Гіпотеза 2 Існує позитивний взаємозв’язок між ліквідністю акцій компанії та результативністю КСД (детермінанта – 
ліквідність акцій)

Гіпотеза 3 Існує позитивний взаємозв’язок між лістингом компанії на закордонних біржових майданчиках і резуль-
тативністю КСД (детермінанта – лістинг на міжнародному фондовому майданчику)

Гіпотеза 4 Існує позитивний взаємозв’язок між походженням компанії (іноземні компанії) та результативністю КСД 
(детермінанта – іноземний капітал/міжнародні компанії)

Гіпотеза 5 Існує позитивний взаємозв’язок між наявністю держави серед власників компанії та результативністю 
КСД (детермінанта – частка державної власності)

Гіпотеза 6 Існує негативний взаємозв’язок між концентрацію власності компанії (приналежністю до материнських 
структур) та результативністю КСД (детермінанта – концентрація власності)

Гіпотеза 7 Існує позитивний взаємозв’язок між участю компанії в міжнародних ініціативах з КСВ і результативністю 
КСД (детермінанта – відповідність міжнародним практикам)

Гіпотеза 8
Існує позитивний взаємозв’язок між приналежністю компанії до екологічно чутливих галузей економіки 
та результативністю КСД (детермінанта – приналежність до екологічно чутливих видів економічної 
діяльності)

Гіпотеза 9 Існує позитивний взаємозв’язок між розміром виручки компанії та результативністю КСД (детермінанта – 
обсяг виручки)

Гіпотеза 10 Існує позитивний взаємозв’язок між прибутковістю компанії та результативністю КСД (детермінанта – 
прибутковість)

Гіпотеза 11 Існує позитивний взаємозв’язок між ліквідністю компанії та результативністю КСД (детермінанта – чистий 
грошовий потік/ліквідність компанії)

Гіпотеза 12 Існує позитивний взаємозв’язок між дохідністю і ризиковістю акцій компанії та результативністю КСД 
(детермінанта – дохідність акцій компанії)

Гіпотеза 13 Існує позитивний взаємозв’язок між фінансовим левериджем компанії та результативністю КСД (детер-
мінанта – фінансовий леверидж компанії)

не розкривали інформацію про КСД, були виключені з 
кінцевої вибірки. Зазначимо, що деякі компанії входили 
в більше, ніж один із описаних джерел інформації, тому 
кінцева вибірка налічує 138 компаній.

Структура вибірки компаній є досить гетероген-
ною. Так, 20 % усіх компаній мають частку державної 
власності. Лише 60 % компаній вибірки є публічними 
компаніями (ПАТ), тому не для всіх компаній вибірки 
було знайдено фінансові показники для подальшого ана-
лізу. Приблизно 50 % усіх компаній входять до ФПГ або 
іншої інтегрованої структури. Як правило, такі структу-
ри в Україні керуються переважно 1-2 мажоритарними 
власниками. Також інші компанії, що не входять до ФПГ, 
знаходяться у власності однієї або двох компаній, части-
на з яких зареєстрована у офшорах. Таким чином, рівень 
концентрації власності в Україні є дуже високий у в по-
рівнянні із середньоєвропейським. 

Опис методики аналізу результативності КСд 
і якості нефінансової звітності. Потрібно зазначити, 
що жодна з існуючих на сьогодні в емпіричній літерату-
рі методик оцінки результативності КСД та якості нефі-
нансової звітності повною мірою не відповідає реаліям 
країн, що розвиваються. Тому доцільно розробити влас-
ну методику, а саме: створити інтегральний показник – 
Індекс для оцінки результативності КСД вітчизняних 
компаній. Оскільки результативність КСД і якість нефі-

нансової звітності не є тотожними поняттями, то нами 
було розроблено два окремі Індекси. Індекс результа-
тивності КСД був розрахований для усіх компаній ви-
бірки, а Індекс якості нефінансової звітності зі сталого 
розвитку – лише для компаній, які випустили окремий 
документ із нефінансовою інформацією, тобто нефінан-
совий звіт, соціальний звіт, інтегрований звіт і т. п. 

Розглянемо методологію складання власного Ін-
дексу результативності КСД. Він призначений 
для аналізу повноти розкриття інформації про 

конкретні природоохоронні та соціальні заходи; наяв-
ності кількісної оцінки впливу діяльності компанії на 
її стейкхолдерів та навколишнє середовище; ступеня 
досягнення компанією екологічних/соціальних цілей. 
Оскільки аналіз передбачає оцінку насамперед немоне-
тарної (нефінансової) інформації, отриманої з візуально-
текстових джерел, то найбільш релевантним методом є 
контент-аналіз. Індекс розроблений на підставі огляду 
попередніх досліджень для країн з економікою, що роз-
виваються. Основу для оцінки соціальних та екологіч-
них аспектів складають рекомендації Глобальної ініціа-
тиви зі звітності (GRI) (оновлені версії GRI), тому роз-
роблений вимірник є повним, з достатніми широтою та 
глибиною охоплення інформації, та актуальним.
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Для аналізу прогресу компаній у КСД нами розро-
блено ряд критеріїв, що становлять основу Індексу, які 
дозволяють оцінити систему заходів компаній в еколо-
гічній, соціальній сферах, охарактеризувати стан корпо-
ративної етики та напрямки роботи зі стейкхолдерами. 
При цьому заходи в межах політики КСВ і корпоратив-
ного громадянства розглядалися як складові КСД (як 
реалізація цих концепцій на практиці) та знайшли відо-
браження у критеріях. При виведенні критеріїв ми спи-
рались на такі положення та аргументи: 

1) критерії мають враховувати складові триєдиної 
концепції сталого розвитку (TBL) та відображати погляд 
на компанію з позиції постачальників фінансового капі-
талу і соціуму як основних суб’єктів відносин, що мають 
найбільш найбільшу силу примусу до позитивних змін;

2) оскільки сучасна парадигма управління корпо-
раціями та теоретико-методологічні положення кон-
цепцій сталого розвитку і КСВ ґрунтуються на стейк-
холдерському підході, то й, відповідно, місія, візія, мета 
діяльності, стратегія та інші аспекти діяльності корпо-
рацій повинні включати, а звіти – розкривати аспекти 
стейкхолдер-менеджменту;

3) в останні роки значно посилилися вимоги до 
корпорацій щодо дотримання етичних стандартів та 
нормативно-законодавчих документів, що зумовило 
появу нової управлінської функції, такої як комплаєнс-
контроль. Тому нами включено цей критерій у пропо-
новану методику оцінювання;

4) необхідно враховувати соціальні та екологічні 
аспекти сталого розвитку, орієнтовані на зовнішню пер-
спективу, які відображаються у практиках переважно 
корпоративного громадянства та благодійності (на по-
чаткових стадіях імплементації КСВ); 

5) за опитуваннями третина вітчизняних компаній 
реалізують ІSО 26000, 44 % – готують звіти за GRI, тому 
«перевірочні» критерії мають виводитися з основних 
положень цих стандартів.

Виходячи з вищевикладених міркувань нами за-
пропоновано такі ключові теми для методики 
оцінювання: 1) загальні відомості про організацію 

КСД-менеджменту та управління сталим розвитком;  
2) соціальні аспекти (орієнтовані на внутрішню перспек-
тиву); 3) екологічні аспекти (орієнтовані на внутрішню і 
зовнішню перспективу); 4) корпоративне громадянство 
та благодійність (орієнтовані на зовнішню перспек-
тиву); 6) стейкхолдер-менеджмент; 6) бізнес-етика та 
комплаєнс-контроль.

Кожна тема є комплексною і містить окремий на-
бір критеріїв оцінювання за напрямками та аспектами, 
що найповніше розкривають зміст. У сумі було викорис-
тано 69 критеріїв. Для кожного критерію були присвоєні 
бали, шкала яких передбачає межі (0/1/2) або (0/1/2/3) 
залежно від повноти розкриття інформації. Критерії 
відбиралися з урахуванням галузевої специфіки для за-
безпечення однакової максимально можливої величини 
Індексу для компаній із різних видів діяльності. Кож-
ному критерію присвоювали окрему кількість балів, які 
потім були агреговані до незваженого індексу.

Таким чином, пропонований Індекс результатив-
ності КСД розраховується двома методами – як 
сума балів і як відсоток від максимально можли-

вої суми балів (максимальна сума балів дорівнює 145):
CSP Index = ∑Score / 145.

Також були розраховані окремі Індекси за голов-
ними шістьма темами.

Схожа процедура використовувалася для форму-
вання Індексу якості нефінансової звітності. Індекс роз-
криття та якості нефінансової звітності (Corporate Social 
Disclosure, CSD) розраховується двома методами – як 
сума балів і як відсоток від максимально можливої суми 
балів (максимальна сума балів дорівнює 24):

CSD Index = ∑Score / 24.
Методика економетричного аналізу: особли-

вості розрахунку змінних та емпірична модель. Пер-
ша група змінних дозволяє оцінити стан і результатив-
ність КСД компанії та якість нефінансової звітності. 
До цієї групи належить Індекс прозорості, складений 
Центром «Розвитку КСВ» [11], авторський Індекс ре-
зультативності КСД та його складові, бінарна зміна, що 
оцінює наявність у компанії нефінансової звітності та 
авторський Індекс якості нефінансової звітності. Два 
перші Індекси розглядалися як взаємозамінні та обидва 
використовувалися для тестування гіпотез щодо оцінки 
результативності КСД компанії. 

Крім того, запропоновано додаткову змінну, що 
характеризує фінансовий аспект результативності КСД 
компанії в контексті сталого розвитку, а саме – «додана 
вартість для стейкхолдерів, розподілена на добровіль-
них засадах». У даному аспекті це та частина доданої 
вартості, що представлена сумами інвестицій в еколо-
гію, розвиток персоналу, безпеку праці, корпоративне 
громадянство та доброчинність. Оскільки такі інве-
стиції є виключно добровільними, хоча і можуть бути 
обумовлені економічною вигодою, саме частина ство-
реної доданої вартості для стейкхолдерів, розподіленої 
на добровільних засадах як компонент КСД, найкраще 
характеризує її результативність і дозволяє фінансово 
виміряти внесок у сталий розвиток. Тому цей показник 
був використаний як окрема змінна в аналізі. Іншою до-
датковою змінною, яка дозволяє більш детально оціни-
ти стан і результативність КСД, є змінна «вид концепції 
КСД», що характеризує ступінь обізнаності з концепці-
єю та прогрес в імплементації її положень. Ця змінна ха-
рактеризує аспект глибини імплементації. Змінна може 
приймати значення від 1 до 4 балів залежно від ступе-
ня імплементації концепції в повсякденне управління 
компанією. Іншими індикатором успіхів компанії у КСД 
є наявність міжнародних сертифікатів екологічного/
соціального напрямку, таких як ISO 14000, ISO 9000 та 
OHSAS 18000. Кожен сертифікат відповідає окремій бі-
нарній змінній, що приймає значення 1, якщо компанія 
має сертифікат, і 0, якщо немає.

Друга група змінних використовувалася для тес-
тування гіпотез щодо детермінант результативності 
КСД та якості нефінасової звітності. Їх можна умовно 
поділити на загальні детермінанти фінансового/нефі-
нансового характеру і на фінансові показники. До пер-
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шої категорії належить сукупність бінарних змінних, які 
визначають приналежність компанії до окремої катего-
рії загальних детермінант (див. гіпотези 1–8). До другої 
категорії детермінант належать фінансові показники. Їх 
можна поділити на фінансові показники, що пов’язані 
з розміром компанії, її ліквідністю, фінансовою стійкі-
стю, прибутковістю активів, капіталу та дохідністю ак-
цій. Останні можна поділити на показники, що розра-
ховані на основі бухгалтерських величин (наприклад, 
операційний прибуток або рентабельність активів) та 
показники, що розраховані на основі показників з фон-
дового ринку (наприклад, показник Тобіна чи дохідність 
акцій). Для оцінки розміру компанії та наявності в неї 
ліквідних фінансових ресурсів, використовувалися по-
казники чистого (вільного) грошового потоку (FCF) та 
чистої виручки від реалізації продукції (Sales). Прибут-
ковість компаній оцінювалася за допомогою показників 
операційного прибутку (Oper Profit), рентабельності 
активів (ROA) та власного капіталу (ROE). Аспект за-
лучення фінансового капіталу і фінансової стійкості ви-
значався за показником фінансового левериджу (FLv). 
Серед ринкових показників було відібрано показник 
однорічної дохідності акцій та п’ятирічна волатильність 
акцій. Більшість бухгалтерських і ринкових показників 
розраховувалися за 2013 р., оскільки політична криза в 
Україні у 2014–2015 рр. негативно відбилася на фінан-
сових результатах компаній. Волатильність акцій роз-
раховувалася на основі одномісячної дохідності за п’ять 
років (2008–2015 рр.).

Останній блок змінних характеризує фінансову 
успішність компанії. У багатьох емпіричних до-
слідженнях здійснюється спроба виміряти фінан-

сову ефективність за допомогою одного показника, зде-
більшого на основі показників прибутковості. Проте фі-
нансова ефективність компанії є поняттям, що виходить 
за рамки розміру прибутку в конкретному році. Доціль-
ніше говорити про загальний фінансовий стан компанії 
як результат фінансової ефективності діяльності, на який 
впливають ліквідність, фінансова стійкість та можливі 
майбутні ризики і загрози. Тому вважаємо, що доречно 
вимірювати фінансову ефективність компаній на основі 
агрегованого показника (індексу). В аналізі використо-
вувалися два методи для формування такого показника: 
1) агрегований показник, що являє собою лінійну ком-
бінацію за методом стандартизованих оцінок (Z-оцінок 
(Z-Score)), 2) агрегований показник, що являє собою ліній-
ну комбінацію, яка створена за методом головних компо-
нент (Principal Component Analysis (PCA-Score)).

Для того, щоб протестувати перший блок гіпотез 
(гіпотези 1–8) на наявність залежності між індексами, 
які характеризують стан і результативність КСД компа-
нії та її детермінанти, було використано два типи еконо-
метричного аналізу: 1) сукупність тестів для порівняння 
двох вибіркових сукупностей і 2) регресійний аналіз. 
Ці типи аналізу застосовувалися окремо для кожного 
Індексу або змінної, зокрема Індексу результативно-
сті КСД, Індексу прозорості, екологічного індексу, со-
ціального індексу та показника «доданої вартості для 
стейкхолдерів, розподіленої на добровільних засадах». 

Схожий підхід використовувався для тестування гіпо-
тез (гіпотези 9–13), в основі яких покладено фінансові 
показники. Для цього компанії з вибірки спочатку були 
розподілені на дві групи залежно від рівня фінансового 
показника: компанії, які мали фінансові показники вище 
за середнє (медіанне) значення, відносилися до групи 1, 
усі інші – до групи 2. Після чого для цих груп порівнюва-
лося середнє (медіанне) значення індексів результатив-
ності КСД за допомогою тестів. Інший тип аналізу, що 
використовувався для тестування детермінант індексів 
КСД (гіпотези 1–13), базувався на методах лінійної ре-
гресії за методом найменших квадратів.

Базові економетричні моделі для тестування гіпо-
тез виглядають таким чином:

CSP index = Sales + Oper Profit + ROA + ROE + FCF +  
+ FLv + Listing + Foreign + State + Return +       

             + Volatility + Eco-sensitive;                 
(1)

CSD index = Sales + Oper Profit + ROA + 
  + ROE + FCF + FLv;  (2)

CSD Decision = Sales + Oper Profit + ROA + ROE +  
       + FCF + FLv;                                  (3)

Z-Score / PCA-Score = Aspects of CSP + Ethics +
+ STK Management + Corp Citizenship +

  + Eco index + Soc index.  
(4) 

Результати аналізу стану впровадження нефінан-
сової звітності в Україні та оцінку її якості більш 
детально представлено в роботі [12]. Інформацій-

ний контент нефінансової звітності компаній вибіркової 
сукупності оцінювався за визначеними комплексними 
критеріями, що найбільш повно й адекватно характе-
ризують певні аспекти імплементації концепцій стало-
го розвитку та КСД. Наочне представлення результатів 
оцінювання компаній за темами подано на рис. 1. 

За результатами проведеного дескриптивного ана-
лізу гіпотез отримано такі висновки:

1. Компанії переважно акцентують увагу і концен-
трують зусилля на соціальних аспектах підтримки влас-
них працівників, трудових відносинах і охороні праці, 
екологічні ініціативи фрагментарні та спрямовані пере-
важно на захист навколишнього середовища, а корпора-
тивне громадянство сприймається як благодійність та 
волонтерська діяльність. 

2. Переважна частина компаній у своїй звітності 
надають описову інформацію про діяльність, а не наво-
дять різного роду індикатори за напрямками сталого 
розвитку і майже не оприлюднюють інформацію про 
суми інвестицій у сталий розвиток, що може свідчити 
про переважно декларативний характер діяльності та 
використання стратегії «greenwashing».

3. Стейкхолдерський підхід не набув належного 
інкорпорування в місію, політику і практику діяльності 
компаній, низькою є організація КСД та її результатив-
ність, на рівні компаній КСВ-політика не набула належно-
го нормативного ті інструментального оформлення, за-
садничі положення КСВ не інтегровані у бізнес-процеси.

4. Оцінка якості нефінансової звітності також до-
зволяє говорити про неналежне ставлення до її скла-
дання та оприлюднення, низький рівень верифікації 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Стейкхолдер-менеджмент (32)

Бізнес-етика та комплаєнс (46)

Екологічний індекс (94)

Корпоративне
громадянство (104)

Соціальний індекс (120)

23%

33%

68%

75%

87%

Рис. 1. Розподіл компаній вибіркової сукупності за ключовими темами щодо оцінювання аспектів КСД і сталого розвитку 
(кількість компаній / % від вибіркової сукупності)

звітності та недостатній рівень транспарентності та під-
звітності суспільству. 

Загалом, враховуючи, по-перше, недостатню ре-
презентативність вибірки в масштабах країни; по-друге, 
те, що до вибірки включені найбільші, найліквідніші та 
найпрогресивніші вітчизняні компанії, можна говорити 
про низький рівень імплементації концепцій КСВ і ста-
лого розвитку в масштабах країни та низьку результа-
тивність КСД. 

Нами складено рейтинг компаній за Індексом ста-
лого розвитку. У топ-10 найкращих компаній увійшли 
такі (табл. 2). 

таблиця 2

топ-10 найкращих компаній України за Індексом сталого 
розвитку

№ 
з/п Назва компанії Індекс Рівень  

прогресу, %

1 ДТЕК 93 64

2 АрселорМіттал  
Кривий Ріг 89 61

3 Дніпроспецсталь 88 61

4 Оболонь 87 60

5 Галнафтогаз 86 59

6 Ернст енд Янг Україна 66 46

7 Феррекспо 64 44

8 Платінум Банк 63 43

9 Кока-Кола Беверіджиз 
Україна 63 43

10 СКМ 59 41

За розрахунками отримано, що лише топ-5 вітчиз-
няних компаній-лідерів приділяють достатню увагу КСД 

за основними аспектами концепцій сталого розвитку 
та КСВ і показують прогрес у досягненні цілей на рівні 
60–64 %. Усі інші компанії, які посідають місця у рейтин-
гу нижче 10-го, мають Індекс сталого розвитку нижче 50 
балів і демонструють прогрес на рівні нижче 40 %.

Табличне представлення результатів аналізу наве-
дено в табл. 3.

Згідно з визначеною метою окремо були проана-
лізовані обрані фінансові показники, які є потен-
ційними детермінантами КСД. Загалом досить 

складно зробити узагальнені висновки про фінансові 
детермінанти результативності КСД вітчизняних ком-
паній через розбіжність у отриманих результатах. У ці-
лому можна говорити про часткове підтвердження гіпо-
тез 9, 11 та 12 (табл. 4). 

Це дає підстави вважати основними фінансови-
ми детермінантами результативності КСД такі показ-
ники, як виручка від реалізації, чистий грошовий потік 
та дохідність акцій. Перша детермінанта обумовлює 
можливість отримання потенційного пулу ліквідних 
фінансових ресурсів для інвестування у проекти зі ста-
лого розвитку згідно з КСД, а її динаміка свідчить про 
перспективи розвитку. Отримання достатніх обсягів 
чистої виручки дозволяє компаніям розраховувати не 
тільки на відшкодування витрат, але й на чисті прибутки 
та грошові потоки, доступні для розподілу серед стейк-
холдерів. Відповідно, детермінанта «чистий грошовий 
потік» є індикатором достатності коштів для фінансу-
вання (самофінансування) компанії та характеризує, по-
перше, стан її ліквідності, по-друге, наявність реальних 
коштів для фінансового забезпечення КСД, зокрема,  
і добровільних заходів. Детермінанта «дохідність ак-
цій» за специфіки фондового ринку України свідчить 
про бажання компаній покращити свою репутацію та 
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таблиця 3 

Індекс результативності корпоративної соціальної діяльності та якості нефінансової звітності в розрізі окремих 
детермінант (у відсотках до максимально можливої суми балів)
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1 Найбільші компанії із рейтингу 
Делойт

так 42 32% 7% 17% 22% 11% 14% 15% 11%

ні 96 28% 8% 13% 19% 9% 14% 14% 7%

2
Компанії, що входять до індексу 
ПФТС та мають найбільш ліквідні 
акції

так 19 27% 3% 10% 23% 9% 17% 14% 5%

ні 119 30% 8% 15% 20% 9% 14% 14% 8%

3 Компанії, що знаходяться  
у лістингу закордоном

так 18 36% 6% 18% 22% 12% 15% 16% 11%

ні 120 28% 8% 14% 20% 9% 14% 14% 7%

4 Іноземні компанії
так 27 38% 12% 27% 27% 10% 19% 18% 12%

ні 111 27% 7% 11% 19% 9% 13% 13% 7%

5 Державна компанії
так 27 15% 2% 4% 14% 4% 9% 8% 1%

ні 111 33% 9% 17% 22% 11% 16% 16% 9%

6 Компанії, що входять до складу 
ФПГ

так 69 35% 9% 20% 24% 12% 16% 17% 9%

ні 69 24% 6% 9% 16% 7% 13% 11% 6%

7 Компанії, що є учасниками 
Глобальної ініціативи зі звітності

так 16 67% 33% 60% 50% 31% 44% 42% 39%

ні 122 24% 4% 8% 16% 7% 11% 10% 4%

7 Компанії, що є учасниками  
Глобального Договору

так 26 56% 24% 47% 40% 20% 31% 31% 27%

ні 112 23% 4% 7% 16% 7% 10% 10% 3%

8 Компанії, що входять  
до еко логічно брудних галузей

так 87 31% 6% 11% 21% 12% 15% 15% 8%

ні 51 27% 10% 19% 20% 5% 13% 12% 8%

таблиця 4 

Індекси результативності КСД та якості нефінансової звітності у розрізі окремих фінансових детермінант  
(у відсотках до максимально можливої суми балів)
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9 Виручка від реалізації

вище 14 38% 10% 18% 36% 17% 20% 21% 14%
немає 56 30% 7% 14% 19% 9% 12% 13% 7%
нижче 68 27% 8% 14% 18% 8% 15% 13% 7%

10 Операційний прибуток 

вище 19 39% 10% 20% 31% 15% 21% 21% 16%
немає 56 28% 6% 13% 19% 8% 12% 12% 6%
нижче 63 28% 8% 13% 18% 9% 14% 14% 8%

10 Дохідність активів

вище 30 29% 7% 14% 18% 10% 19% 15% 10%
немає 57 30% 6% 13% 18% 8% 12% 12% 7%

нижче 51 29% 9% 16% 24% 10% 15% 15% 8%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Дохідність власного капіталу

вище 23 32% 5% 14% 21% 9% 16% 14% 9%

немає 57 31% 7% 14% 19% 9% 13% 13% 8%

нижче 58 27% 9% 14% 21% 10% 16% 15% 7%

11 Чистий грошовий потік 

вище 14 36% 18% 35% 33% 13% 24% 22% 18%

немає 59 31% 7% 15% 20% 9% 14% 14% 8%

нижче 65 27% 5% 9% 18% 9% 13% 12% 6%

12 Однорічна дохідність акцій

вище 5 32% 6% 27% 23% 20% 24% 22% 14%

немає 98 29% 7% 15% 19% 8% 13% 13% 8%

нижче 35 30% 9% 11% 22% 12% 18% 16% 7%

12 П’ятирічна волатильність акцій

вище 5 30% 15% 20% 24% 17% 26% 22% 15%

немає 98 29% 7% 15% 19% 8% 13% 13% 8%

нижче 35 30% 8% 12% 22% 12% 18% 16% 7%

13 Фінансовий леверидж

вище 6 31% 15% 21% 24% 17% 25% 21% 16%

немає 98 29% 7% 15% 19% 8% 13% 13% 8%

нижче 34 29% 8% 13% 21% 12% 19% 17% 11%

Закінчення табл. 4

привернути увагу інвесторів, у тому числі іноземних, що 
дасть змогу залучити необхідне фінансування, дивер-
сифіковане за джерелами, методами та інструментами. 
Узагальнені результати тестування детермінант КСД 
наведено в табл. 5.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження можуть бути репрезенто-

ваними такими здобутками:
1. Запропоновано методологію емпіричного до-

слідження передумов і детермінант розробки системи 
фінансового забезпечення сталого розвитку україн-
ських корпорацій з використанням дескриптивного та 
економетричного аналізу. Розроблено власний Індекс 
результативності КСД (Індекс сталого розвитку корпо-
рацій) та запропоновано методологію його складання, 
складено ренкінг вибіркової сукупності вітчизняних 
компаній за Індексом сталого розвитку. Для аналізу 
прогресу компаній у КСД розроблено ряд критеріїв, що 
становлять основу Індексу, які дозволяють оцінити сис-
тему заходів компаній в екологічній, соціальній сферах, 
охарактеризувати стан корпоративної етики та напрям-
ки роботи зі стейкхолдерами.

2. Для ідентифікації фінансових детермінант ре-
зультативності КСД запропоновано використовувати 
такі показники: чиста виручка від реалізації продукції, 
операційний прибуток, дохідність активів (ROA), дохід-
ність власного капіталу (ROЕ), чистий грошовий потік, 
однорічна дохідність акцій, п’ятирічна волатильність 
акцій, фінансовий леверидж. 

3. За результатами аналізу вибіркової сукупності 
вітчизняних корпорацій: 1) виявлено низький ступінь 
розкриття інформації про КСД у різних аспектах стало-
го розвитку та невисоку якість нефінансової звітності 
вітчизняних компаній, що є свідченням низької резуль-
тативності КСД; 2) знайдено підтвердження, що основ-
ними фінансовими детермінантами результативності 

КСД слід вважати показники виручки від реалізації, чи-
стого грошового потоку та дохідності акцій.

Подальші дослідження мають вестися в напрямках 
розробки метрик оцінювання результативності КСД, 
пошуку емпіричного підтвердження взаємозв’язку КСД 
і фінансової ефективності українських компаній.          
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кОнцепТуальнІ ЗаСади МОделювання ОцІнювання Та управлІння репуТацІйниМ 
риЗикОМ пІдприєМСТва-пОСередника
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тростянська К. М. Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком  
підприємства-посередника

Наявний на сьогодні теоретико-методологічний, економіко-математичний інструментарій не дає змоги здійснити адекватну підтримку при-
йняття управлінських рішень щодо мінімізації репутаційного ризику підприємства-посередника. Для досягнення системності та безперервності 
процесу управління репутаційним ризиком необхідна побудова комплексу економіко-математичних моделей, що дозволять в умовах нечіткості 
інформації та невизначеності подій об’єктивними методами оцінити рівень репутаційного ризику та вплив на нього окремих факторів, про-
водити імітацію різних стрес-сценаріїв і оцінювати наслідки реалізації тих чи інших управлінських рішень. Метою статті є розробка концеп-
туальних засад моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника. Окреслено основні цілі моделювання; 
визначено особливості предметної області дослідження, що обумовлюють застосування інструментів моделювання; визначено послідовність 
процесу моделювання та обґрунтовано вибір методів, що складають теоретико-методологічне підґрунтя моделювання оцінювання та управ-
ління репутаційним ризиком. 
Ключові слова: слабоструктурована предметна область, когнітивне моделювання, методика дослідження, управління репутаційним ризиком.
Рис.: 2. Формул: 4. Бібл.: 12. 
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УДК 330.46:519.865.7
Тростянская К. Н. Концептуальные основы моделирования  

оценивания и управления репутационным риском  
предприятия-посредника

Имеющийся сегодня теоретико-методологический, экономико-мате-
ма тический инструментарий не позволяет осуществить адекват-
ную поддержку принятия управленческих решений по минимизации 
репутационного риска предприятия-посредника. Для достижения си-
стемности и непрерывности процесса управления репутационным ри-
ском необходимо построение комплекса экономико-математических 
моделей, позволяющих в условиях нечеткости информации и неопреде-
ленности событий объективными методами оценить уровень репу-
тационного риска и влияние на него отдельных факторов, проводить 
имитацию различных стресс-сценариев и оценивать последствия 
реализации тех или иных управленческих решений. Целью статьи яв-
ляется разработка концептуальных основ моделирования оценивания 
и управления репутационным риском предприятия-посредника. Обо-
значены основные цели моделирования; определены особенности пред-
метной области исследования, обусловливающих применение инстру-
ментов моделирования; определена последовательность процесса мо-
делирования и обоснован выбор методов, составляющих теоретико-
методологическое основание моделирования оценивания и управления 
репутационным риском.
Ключевые слова: слабоструктурированная предметная область, ког-
нитивное моделирование, методика исследования, управление репу-
тационным риском.
Рис.: 2. Формул: 4. Библ.: 12. 
Тростянская Карина Николаевна – соискатель, кафедра банковского 
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Trostianska K. M. Conceptual Foundations for Modeling  

the Evaluation and Management of Reputational Risk in Case 
of Intermediary Enterprise

The available theoretical-methodological, economic-mathematical instru-
mentarium does not allow for adequate support for managerial decisions to 
minimize reputational risk of intermediary enterprises. In order to achieve 
consistency and continuity in the process of management of reputational risk, 
it is necessary to build a set of economic-mathematical models, providing in 
conditions of information ambiguity and uncertainty of events to evaluate 
by means of objective methods the level of reputational risk together with 
the influence of individual factors, to conduct simulation of various stress 
scenarios and assess the impact of implementation of certain administra-
tive decisions. The article is aimed at developing conceptual foundations 
for modeling the evaluation and management of reputational risk in case 
of intermediary enterprise. The main goal of modeling have been outlined; 
features of the subject area of research, which contribute to the application 
of modeling tools, have been determined; sequence of the modeling process 
has been determined and the choice of methods, composing the theoretical-
methodological basis of modeling the assessment and management of repu-
tational risk has been substantiated.
Keywords: semistructured subject area, cognitive modeling, research meth-
odology, management of reputational risk.
Fig.: 2. Formulae: 4. Bibl.: 12. 
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Сучасні умови функціонування підприємств-посе-
редників, що характеризуються зростанням кон-
куренції внаслідок посилення цінового тиску з 

боку постачальників та споживачів ресурсів, інтеграції 
України до міжнародних торговельних відносин та сві-
тового фінансового ринку, вимагають посиленої уваги 
керівництва цих підприємств до управління репутацій-
ним ризиком. 

Прийняття керівною особою рішень з питань 
управління репутаційним ризиком сьогодні ускладнене 
несформованістю цілісного образу репутаційного ризи-
ку, необхідного для адекватної оцінки ситуації, невизна-
ченістю причин виникнення ризику. Крім того, досвід 
управління репутаційним ризиком а, отже, і статистичні 
дані щодо впливу репутаційного ризику на стан і ре-
зультати діяльності підприємств обмежені; для оцінки 
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ризику характерне використання нечітких величин; не 
розроблено єдиних підходів до формування системи 
управління, що забезпечуватиме попередження та зни-
ження рівня ризику. 

Досягнення системності та безперервності проце-
су управління репутаційним ризиком можливе завдяки 
застосуванню комплексу економіко-математичних мо-
делей, що дозволять в умовах нечіткості інформації та 
невизначеності подій об’єктивними методами оцінити 
рівень репутаційного ризику та вплив на нього окремих 
факторів, проводити імітацію різних стрес-сценаріїв і 
оцінювати наслідки реалізації тих чи інших управлін-
ських рішень. 

Питання економіко-математичного моделювання 
в управлінні складними системами розкриті в наукових 
працях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, зо-
крема, З. Авдєєвої [1], Н. Ващенко [2], В. Величка [2–4],  
В. Гладуна [2; 4], А. Грабарєва [5], О. Єлісєєвої [6], К. Ко-
вальчука [7], Е. Луценка [8], І. Семенчі [7; 9; 10] та ін.  
У публікаціях з питань управління репутаційним ризиком 
підприємства застосуванню економіко-математичних 
методів щодо оцінювання репутаційного ризику та управ-
ління ним не було приділено достатньої уваги фахівцями, 
що зумовлене складністю проблеми моделювання оціню-
вання та управління репутаційним ризиком. 

Моделювання оцінювання та управління репутацій-
ним ризиком підприємства-посередника потребує обґрун-
тованого підбору адекватного інструментарію та визна-
чення послідовності процесу, що і є метою даної статті.

Для вдосконалення оцінювання та управління ре-
путаційним ризиком підприємства-посередника в хо ді 
моделювання необхідно вирішити ряд завдань: уточни-
ти поняття «репутаційний ризик підприємства-по се-
редника», встановити відсутні логічні зв’язки предмет-
ної області (ПО) «Репутаційний ризик підприємства-
посе редника», визначити та впорядкувати фактори 
ре путаційного ризику, побудувати модель оцінювання 

рівня репутаційного ризику підприємства-посередника, 
визначити управлінські впливи на репутаційний ризик 
на підставі адекватної моделі управління репутаційним 
ризиком, розробити варіанти стратегій управління. 

Нами запропоновано проводити моделювання 
оцінювання та управління репутаційним ризиком під-
при ємства-посередника в такій послідовності. 

етап 1. Обґрунтування методичних підходів  
моделювання

Завданнями першого етапу є узагальнення існу-
ючих підходів до оцінювання репутаційного ризику під-
приємства-посередника та управління ним, оцінка акту-
альності моделювання оцінювання та управління репу-
таційного ризику, формулювання мети моделювання, об-
ґрунтування інструментарію розв’язання задачі моделю-
вання. На цьому етапі дослідження було виявлено слабо-
структурованість ПО «Репутаційний ризик підприємства-
посередника» (рис. 1), яка зумовила визначення цілей 
моделювання та обрання методів вирішення поставлених 
в дослідженні завдань, які будуть описані далі. 

Цілями моделювання є дослідження сутності ре-
путаційного ризику підприємства-посередника, вияв-
лення найбільш суттєвих факторів, що впливають на 
його рівень, визначення керуючих впливів та прогнозу-
вання їх наслідків.

етап 2. Структуризація предметної області  
«репутаційний ризик підприємства-посередника»

Метою даного етапу є визначення множини кон-
цептів моделі оцінювання та управління репутаційним 
ризиком і множини відносин між ними. У ході струк-
туризації ПО повинні бути сформульовані узагальнені 
визначення специфічних термінів управління репута-
ційним ризиком і встановлені логічні зв’язки ПО, роз-
ширене поняття про об’єкт дослідження. Результатом 
структуризації ПО є побудова концептуальної моделі 

Рис. 1. Ознаки слабоструктурованості предметної області «Репутаційний ризик підприємства-посередника»
Джерело: авторська розробка.
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репутаційного ризику підприємства-посередника, ви-
значення та впорядкування факторів впливу на репута-
ційний ризик організації.

Зважаючи на ознаки слабоструктурованості ПО, 
наведені на рис. 1, можливості використання експертних 
та емпіричних знань як джерела знань про сутність та 
природу репутаційного ризику як економічної категорії 
обмежені. Нами запропоновано задіяти об’єктивізовані 
знання (відомості з книг і статей, нормативних доку-
ментів, інших баз знань), що є доступними, мають фор-
му викладення, що полегшує введення в базу знань. 

З метою уточнення змісту терміна «репутаційний 
ризик підприємства-посередника» пропонується моде-
лювання максимально повної структури наукового знан  - 
ня про об’єкт дослідження. Цілісний, системний погляд 
на ПО дослідження, можливість відновити відсутні ло-
гічні зв’язки ПО дає онтологічний підхід, згідно з яким 
ПО сприймається як сукупність взаємопов’язаних по-
нять з їх специфічними атрибутами і властивостями, що 
має складну багаторівневу ієрархічну будову. 

Процес пізнання ПО, який здійснюється на основі 
онтологічного підходу (структуризація ПО), є початко-
вим етапом синтезу моделі, що підготовлює її формалі-
зацію. Сьогодні етап структуризації ПО є неформалізо-
ваним і виконується експертом. 

Природа репутаційного ризику як економічної 
категорії може бути визначена у ході вивчення 
зв’язків терміну «репутаційний ризик» з іншими 

термінами бази знань. Вважаємо, що організація бази 
знань у вигляді зростаючої пірамідальної мережі (ЗПМ) 
дасть змогу не тільки розпізнавати окремі поняття, але 
й встановити асоціативну близькість між поняттями за 
загальними елементами їхніх описів. Перевагами ЗПМ, 
порівняно до нейронних мереж, є автоматичне форму-
вання її структури залежно від даних, що вводяться, 
відсутність необхідності введення апріорної надмірно-
сті мережі, можливість представити узагальнені знання 
у вигляді правил чи понять. Алгоритм побудови ЗПМ 
детально викладений у роботах [2, с. 22; 3, с. 51–53],  
у роботі [7, с. 89–97] розкрито методологію побудови 
бази знань менеджменту систем. 

Метод ЗПМ реалізує система інтелектуального 
аналізу даних CONFOR (Concept Formation) [11], що не є 
предметно-орієнтованою та може бути застосована для 
аналізу даних в будь-якій ПО за умови, що дані пред-
ставлені як множина описів об’єктів у вигляді набору 
значень ознак. 

У нашому дослідженні при побудові мережі в базі 
знань вхідною інформацією є імена окремих об’єктів 
ПО та набори значень ознак (рецептори), які їх опису-
ють. Для отримання узагальнених визначень термінів 
ПО передбачається формування експертної бази, що 
містить існуючі визначення термінів, зібрані з наявних 
джерел. Кожному терміну vi в розрахунках відповідає 
множина ознак A(vi) = {ai, an, ..., aN}, де an – деяка ознака 
терміна, N – кількість ознак в описі терміна. Вага озна-

ки 
i
n

v
ap

 
в описі терміна v розраховується за формулою 

[10, с. 137]: 
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(1)

Формулювання узагальнених визначень специ-
фічних термінів управління репутаційним ризиком на 
основі суттєвих ознак, вага яких може бути розрахована 
за допомогою системи CONFOR, сприятиме усуненню 
суб’єктивізму та багатовизначеності термінології ПО. 

Для з’ясування сутності репутаційного ризику під-
приємства-посередника доцільне дослідження відносин 
між цим терміном та іншими специфічними термінами 
ПО. З метою встановлення логічних зв’язків, розширення 
уявлення про окремі поняття ПО пропонується побудува-
ти графи подібності за окремими термінами бази знань.

На графах подібності доцільно відображати суттє-
ві зв’язки між термінами бази знань ПО. Згідно з теорією 
розпізнавання образів при наявності перетину простору 
ознак об’єктів відношення подібності (2) є метричною 
мірою їхньої близькості, а, отже, використання відно-
шень подібності дозволить обґрунтовано впорядкувати 
терміни ПО за ознакою подібності. Значення ступеню 
подібності термінів запропоновано розрахувати за під-
ходами, викладеними в роботі [10, с. 96]:

        ( ( ) ( ))
,i i

j n
n i j

v v
v a

a A v A v
p

 
  

  

(2)

де
 

i
j

v
v – ступінь подібності терміна vi до терміна vj . 

Представлення бази знань у вигляді ЗПМ дає мож-
ливість задіяти не тільки специфічні терміни, пов’язані 
з управлінням репутаційним ризиком організації, але й 
терміни з уже існуючих баз знань з питань управління, 
найбільш придатною з яких для використання у дослі-
дженні вважаємо об’єктивно побудовану та впорядкова-
ну базу знань менеджменту систем, розроблену Семен-
чею І. Є. [9]. Побудова логічних ланцюгів у базі знань ПО 
дозволить дослідити природу репутаційного ризику як 
економічної категорії, а також побудувати базовий те-
заурус ПО, що є концептуальною моделлю предметної 
області. Тезаурус ПО за [12, с. 465] має вигляд: 

       , ,Ts V R
  

(3)
де      V – множина термінів; 

R – множина відносин між термінами.
Як відносини обрано відносини подібності (див. 

формулу (2)).

Внаслідок відсутності статистичної бази щодо 
втрат підприємств при погіршенні ділової репу-
тації для виявлення множини факторів, що впли-

вають на величину репутаційного ризику підприємства-
посередника, не можуть бути задіяні статистичні ме-
тоди (метод головних компонент, факторного аналізу, 
багатовимірного шкалювання) та нейромережеві тех-
нології, які широко представлені в інших дослідженнях 
та мають розроблені інформаційні системи для реалі-
зації. Отже, нами запропоновано застосувати об’єктно-
структурний підхід, заснований на виділенні базових 
структурних ознак (термінів) та відносин між ними. За-
вдяки притаманній даному підходу системності є мож-
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ливість об’єктивним шляхом виділити значущі ризико-
створюючі фактори. Абстрактність, що виникає при ви-
користанні термінів, сприяє формуванню універсально-
го переліку ризикостворюючих факторів, що не обумов-
лений станом конкретного підприємства-посередника 
та його зовнішнього оточення в конкретний період 
часу, та об’єктивному впорядкуванню факторів. Для 
вирішення проблеми формалізації кількісних залежно-
стей факторів та об’єктивного оцінювання сили впливу 
окремих факторів на репутаційний ризик підприємства-
посередника пропонується задіяти ступінь подібності 

i
j

v
v

 
як показник сили взаємозв’язку факторів.

Оскільки згідно з теорією графів найбільш сильний 
зв’язок виникає між суміжними вершинами в замкнуто-
му ланцюгу орієнтованого графа, для визначення пере-
ліку ризикостворюючих факторів необхідно визначити 
терміни, що мають двосторонні відносини подіб ності 

i
j

v
v з терміном «репутаційний ризик підприємства-по-

середника» та прийняти рішення щодо істотності сили 
зв’язку. 

етап 3. Когнітивне моделювання
Метою етапу є побудова моделі репутаційного ри-

зику підприємства-посередника. 
Нами запропоновано для дослідження та управ-

ління репутаційним ризиком підприємства-посередника 
застосувати методи когнітивного моделювання, оскіль-
ки у зв’язку зі слабоструктурованістю ПО прийняття рі-
шень з управління репутаційним ризиком підприємства-
посередника не може базуватися на підходах імітацій-
ного моделювання, орієнтованих на кількісні об’єктивні 
оцінки, і методах традиційної теорії прийняття рішень, 
що передбачає вибір кращої альтернативи з множини 
чітко сформульованих альтернатив.

Розроблена для досліджень складних систем (со-
ці ально-економічних, екологічних, політичних), 
методологія когнітивного моделювання дає мож-

ливість поєднати методичні підходи різних дисциплін у 
систему методів, необхідних для ідентифікації об’єкта 
дослідження у вигляді когнітивної карти, аналізу шляхів 
і циклів когнітивної моделі, прогнозування, сценарного 
аналізу та розробки можливих стратегій розвитку сис-
теми, пошуку керуючих впливів для забезпечення бажа-
ної стратегії розвитку на основі розв’язання оберненої 
задачі, тощо.

На даному етапі необхідно вирішити ряд завдань: 
провести параметризацію когнітивної моделі (визна-
чити шкали значень факторів, сили та напряму їхнього 
взаємного впливу), побудувати когнітивну карту репу-
таційного ризику, визначити методичні підходи щодо 
оцінювання рівня репутаційного ризику підприємства-
посередника, визначити множину керованих факторів 
та перелік можливих управлінських впливів, спрогнозу-
вати тенденції зміни репутаційного ризику шляхом ви-
рішення прямої задачі.

Когнітивна модель репутаційного ризику може бу-
ти представлена у вигляді параметричного функціональ-
ного графа Фп : 

  , , , ,nФ G Х F 
  

(4)

де      G = 〈V, W〉 – знаковий орієнтований граф; 
Х = {хі} – множина показників оцінки концептів 

когнітивної моделі, i = 1, n;
F = {fi} – функція зв’язку між концептами;
θ {θi} – простір значень показників оцінки концеп-

тів когнітивної моделі.
Для моделювання нами обрано систему аналізу 

ситуацій та підтримки прийняття рішень на основі ког-
нітивних карт «Канва», перевагами якої, порівняно з ін-
шими системами когнітивного моделювання, є можли-
вість врахувати поточний стан об’єкта управління, нала-
штувати вагу зв’язку між факторами, провести додаткові 
експертні процедури з метою зменшення суб’єктивізму 
когнітивної моделі. 

Для обґрунтування вибору управлінських впливів 
при розробці сценаріїв пропонується застосувати метод 
імпульсного моделювання. Оцінити достовірність скла-
дених сценаріїв пропонується на основі показників кон-
сонансу, розрахованих у систему «Канва». 

етап 4. Вирішення оберненої задачі
На останньому етапі моделювання в рамках вирі-

шення оберненої задачі передбачається розробка варі-
антів стратегій управління репутаційним ризиком під-
приємства-посередника та практичних рекомендації 
щодо їхньої реалізації.

Завдання розробки стратегії управління репута-
ційним ризиком підприємства-посередника полягає в 

тому, щоб віднайти таку стратегію ,g
jU U  застосу-

вання якої для отримання прогнозу розвитку ситуації 
переводить ситуацію з початкового у цільовий стан. 

Сценарне дослідження різних стратегій досягнен-
ня мети здійснюється в інформаційній системі «Канва» 
в підсистемі порівняння сценаріїв розвитку ситуації.

Методику дослідження з питань моделювання 
оцінювання та управління репутаційним ризиком під-
приємства-посередника та інструментарій, що пропо-
нується для застосування, можливо подати у вигляді 
концептуальної схеми (рис. 2).

ВИСНОВКИ
Отже, у статті сформульовано концептуальні за-

сади моделювання оцінювання та управління репута-
ційним ризиком підприємств-посередників: окреслені 
цілі моделювання, визначені особливості предметної 
області дослідження, що обумовлюють застосування 
інструментів моделювання, визначено послідовність 
моделювання та обґрунтовано вибір методів для вико-
ристання в оцінюванні та управлінні репутаційним ри-
зиком. Запропоновані підходи будуть використані при 
подальшій розбудові когнітивної моделі репутаційного 
ризику підприємства-посередника.                   

ЛІтЕРАтУРА

1. Авдеева З. К. Эвристический метод концептуальной 
структуризации знаний при формализации слабоструктуриро-
ванных ситуаций на основе когнитивных карт / З. К. Авдеева, 

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

о
-м

ат
ем

ат
И

чн
е 

м
о

д
ел

ю
Ва

н
н

я

167БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Рис. 2. Концептуальна схема процесу моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком  
підприємства-посередника

Джерело: авторська розробка.

 

Етап 1. Обґрунтування методичних підходів
дослідження   

Результат: оцінка актуальності моделювання
оцінювання та управління репутаційного ризику,
формулювання мети моделювання, обґрунтування
інструментарію розв’язання задачі моделювання
оцінювання та управління репутаційного ризику
підприємств-посередників

 

 
 

Етап 2. Структуризація предметної області
«Репутаційний ризик підприємства-посередника»  

-  

Етап 3. Когнітивне моделювання

 

Етап 4. Вирішення оберненої задачі 

 

Результат: формулювання узагальнених визначень
специфічних термінів управління репутаційним ризиком.
Відновлення відсутніх логічних зв’язків предметної
області «Репутаційний ризик підприємства-посередника».
Побудова концептуальної моделі репутаційного ризику
організації. Визначення і впорядкування факторів 
репутаційного ризику організації

 
 

 

 
 

Результат: розробка методики оцінювання рівня
репутаційного ризику підприємства-посередника.
Параметризація когнітивної моделі (визначення
шкал значень факторів, сили та напряму взаємного
впливу факторів). Побудова когнітивної моделі
репутаційного ризику підприємства-посередника.
Аналіз структури когнітивної моделі.
Прогнозування тенденції зміни репутаційного ризику
на основі імпульсного моделювання.
Визначення керованих факторів репутаційного ризику.
Побудова алгоритмічної моделі прийняття рішення
з управління репутаційним ризиком

 
 

  

  
  

Результат: розробка варіантів стратегій управління
репутаційним ризиком підприємства-посередника.
Розробка рекомендацій з реалізації стратегій управління
репутаційним ризиком підприємства-посередника
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ТранСпОрТнО-лОгІСТична СиСТеМа: дефІнІцІя Та СкладОвІ
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УДК 656.078

попова Н. В. транспортно-логістична система: дефініція та складові
У статті аналізуються різні точки зору відносно визначення транспортно-логістичної системи, обґрунтовується розгляд дефініції 
«транспортно-логістична система» з позицій системного підходу, клієнтоорієнтованості та врахування інтересів усіх зацікавлених сторін. 
Визначено властивості транспортно-логістичної системи, її складові, елементи та цільова орієнтація. Розглянуто підсистеми транспортно-
логістичної системи – транспортна та логістична, їх складові та значення в умовах глобалізації. Визначено, що сучасні транспортно-логістичні 
системи являють собою складні об’єкти управління, що характеризуються великою кількістю технологічних зв’язків між окремими підсистема-
ми, безліччю факторів впливу. Робиться висновок відносно необхідності розгляду транспортно-логістичної системи у невід’ємному зв’язку з її 
розвитком на основі кліентоорієнтованості та врахуванні інтересів усіх стейкхолдерів. 
Ключові слова: транспортно-логістична система, транспортна система, логістична система, система, клієнтоорієнтованість, зацікавлені 
сторонни.
Рис.: 1. Бібл.: 22. 
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Попова Н. В. Транспортно-логистическая система:  

дефиниция и составляющие
В статье анализируются определения транспортно-логистической 
системы, обосновывается рассмотрение дефиниции «транспортно-
логистическая система» с позиций системного подхода, клиентоори-
ентированности и учета интересов всех заинтересованных сторон. 
Определены свойства транспортно-логистической системы, ее со-
ставные части, элементы и целевая ориентация. Рассмотрены под-
системы транспортно-логистической системы – транспортная и 
логистическая, их составляющие и значение в условиях глобализации. 
Определено, что современные транспортно-логистические системы 
представляют собой сложные объекты управления, характеризующи-
еся большим количеством технологических связей между отдельными 
подсистемами, множеством факторов влияния. Делается вывод отно-
сительно необходимости рассмотрения транспортно-логистической 
системы в непосредственной связи с ее развитием на основе клиентоо-
риентированного подхода и учета интересов стейкхолдеров. 
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, транспорт-
ная система, логистическая система, система, клиентоориентиро-
ванность, заинтересованные стороны.
Рис.: 1. Библ.: 22. 
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and Constituent Parts
The article analyzes the definitions of transport and logistics system, sub-
stantiates consideration of the definition of «transport and logistics system» 
from the perspective of system approach, customer focus and taking account 
of the interests of all parties interested. Properties of transport and logistics 
system, its constituent parts, items, and task orientation have been deter-
mined. Subsystems of transport and logistics system – the transport and the 
logistics, their constituent parts and value in the context of globalization 
have been considered. It has been determined that contemporary transport 
and logistics systems represent complex management objects, which are 
characterized by a large number of technological relationships between indi-
vidual subsystems, a multitude of factors of influence. It is concluded on the 
need to consider transport and logistics system in a close connection with its 
development based on customer-focused approach and taking account of 
the interests of stakeholders.
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Транспортно-логістична система (ТЛС) є однією 
з найважливіших частин економіки регіонів і 
України в цілому. Її важливість пов’язана не тіль-

ки з часткою в економіці, а і з великими можливостя-
ми впливу на інші сфери економічної діяльності, між-
народні зв’язки, розвиток національних і глобальних 
ринків. Нові можливості надає транспортно-логістична 
система у зв’язку з розвитком інформаційних техноло-
гій, впровадженням нових методів управління. Основ-
ною метою функціонування транспортно-логістичної 
системи є якісне обслуговування споживачів у галузі 
транспортування та логістики. Це потребує врахування 
інтересів споживачів, формування їх лояльності та по-
будови взаємовідносин, які сприяють високому рівню 
задоволення клієнтів отриманими послугами, а також 

розвитку взаємовигідної співпраці з партерами, які є за-
цікавленими сторонами в підвищенні ефективності ро-
боти підприємств транспорту і логістики та зростанні їх 
конкурентоспроможності.

Транспортно-логістичній системі та її складовим 
присвячені публікації як зарубіжних, так і вітчизняних 
учених. Так, дослідженню транспортно-логістичних 
систем, їх ролі в розвитку економіки, а також концеп-
туальним засадам функціонування та розвитку при-
свячені роботи В. Брагінського [1], Д. Бауерсокса [2],  
А. Гаджинського [3], Ю. Григорак [4], Д. Джонсона [5],  
В. Диканя [6], О. Дороховського [7], І. Заблодської [8],  
Є. Крикавського [9], І. Лебідь [10], Т. Маселко [11],  
А. Пасічника [12, 13], Ю. Пономарьової [14], К. Ріхтера 
[15], Е. Сафонова [16], О. Соколової [17] та ін. 
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Проведений аналіз наукових публікацій з проблем 
розвитку транспортно-логістичних систем свідчіть про 
глибоке теоретичне обґрунтування функціонування 
транспортних і логістичних систем, однак серед науков-
ців немає єдиного підходу до визначення транспортно-
логі стичної системи, недостатньо уваги приділяється 
системному підходу при визначенні її характеристик і 
складових.

Метою даної статті є теоретико-методологічне 
обґрунтування поняття «транспортно-логістична сис-
тема» з позицій системного підходу та визначення його 
характеристик і складових.

Як показав аналіз літературних джерел, визначен-
ня поняття «транспортно-логістична система» 
зустрічається лише в невеликій кількості робіт. 

Частіше окремо розглядають транспортну систему або 
логістичну систему. Якщо в інформаційних джерелах зу-
стрічається поняття «транспортно-логістична система», 
то частіше під нею розуміють саме логістичну систему. 

Визначення дефініції «транспортно-логістична си - 
стема» зустрічається в роботі [18]. У ній транспортно-
логістичну систему визначають як сукупність об’єктів 
і суб’єктів транспортної та логістичної інфраструктури 
разом з матеріальними, фінансовими та інформаційни-
ми потоками між ними, що виконує функції транспорту-
вання, зберігання, розподілу товарів, а також інформа-
ційного та правового супроводу товарних потоків. 

Соколова О. Є. [17] розглядає транспортно-логі-
стичну систему як інтегровану сукупність суб’єктів 
транспортно-логістичної діяльності та об’єктів транс-
портно-логістичної інфраструктури, що взаємодіють 
між собою з метою оптимізації руху вантажопотоків 
«від дверей до дверей» за мінімальними витратами на 
максимально вигідних умовах.

Дороховський О. М. [7] розглядає транспортно-ло-
гі стичну систему в контексті регіону та визначає її як су-
купність функціональних і забезпечуючих підсистем, що 
складається з численних взаємодіючих і взаємозалежних 
елементів – ланок державної транспортно-розподільної 
мережі, інтегрованих товарно-матеріальним потоком, за-
гальними цілями ведення бізнесу, погодженими зі страте-
гією соціально-економічного розвитку регіону і України.

Ці визначення засновані на розгляді транспортно-
логістичної системи як сукупності об’єктів та суб’єктів, 
які виконують функції транспортування та логістики на 
основі взаємодії. Однак у визначеннях відсутній клієн-
тоорієнтований підхід, який за мету ставить задоволен-
ня потреб споживачів, не приділяється увага інтересам 
усіх зацікавлених сторін, а також вони не враховують, 
що в самому терміні «транспортно-логістична система» 
присутнє поняття системи, яке потребує розгляду вка-
заної дефініції з точки зору сістемного підходу.

У роботі Сиздикбаєвої Б. У. [19] транспортно-
логістична система розглядається як багаторівнева і 
багатофункціональна система, що складається з мікро-, 
мезо- та макрорівнів, яка задовольняє не тільки потреби 
в транспортно-логістичних послугах, а й підвищує кон-
курентоспроможність регіону. Дане визначення містить 

поняття системи і мету її функціонування, але не акцен-
тує увагу на всіх зацікавлених сторонах ТЛС.

У теорії систем під системою розуміють множину 
взаємоз’язаних елементів будь-якої природи, які утво-
рюють єдине ціле та підпорядковані певній спільній меті 
[20]. Транспортно-логістична система включає множину 
взаємоз’язаних елементів у вигляді підприємств тран-
спорту, логістики, транспортних мереж тощо, які утво-
рюють єдине ціле та підпорядковані одній меті (цільо-
вій функції системи) – задоволення потреб споживачів 
у транспортних і логістичних послугах (рис. 1). 

Система має такі властивості: цілісність (цілісність 
транспортно-логістичної системи означає, що кожен еле-
мент системи робить внесок у реалізацію цільової функції 
системи – задоволення споживачів у якісних транспортно-
логістичних послугах); організованість  (організованість –  
це складна властивість транспортно-логістичної системи, 
яка полягає у наявності структури, яка сприяє її функціо-
нуванню. У структуру входять підприємства ТСЛ, мере-
жі тощо, які взаємодіють між собою на основі договорів 
та інших видів партнерства);  функціональність (прояв 
певних властивостей (функцій) транспортно-логістичної 
системи при взаємодії із зовнішнім середовищем); емер-
джентність (відображає наявність у будь-якій системі 
особливих якостей, які не притаманні окремим її елемен-
там, а також сумі елементів, не зв’язаних особливими сис-
темоутворюючими зв’язками. 

Емерджентність транспортно-логістичної систе-
ми обумовлена появою нових властивостей і якостей, 
що не притаманні її елементам, наприклад, пов’язаних з 
комплексним обслуговуванням); стійкість (властивість 
ТЛС, яка відображає можливість зберігати рівновагу під 
впливом факторів зовнішнього середовища; адаптив-
ність (властивість ТСЛ змінювати поведінку або струк-
туру з метою збереження, поліпшення або придбання 
нових якостей в умовах зміни зовнішнього середовища. 
Обов’язковою умовою можливості адаптації ТЛС є наяв-
ність зворотних зв’язків).

Система має внутрішнє та зовнішнє середовище. 
Зовніше середовище – це все те, що не війшло 
до системи. По відношенню до транспортно-

логістичної системи – це підприємства, організаціі, фі-
зичні особи, державні органи тощо, які не мають відно-
шення до її функціонування, але можуть бути споживача-
ми транспортно-логістичних послуг або її постачальни-
ками, або контактними аудиторіями. Система взаємодіє 
із зовнішнім середовищем за допомогою своїх «входів» і 
«виходів». Вхід системи – це канали, за допомогою яких 
зовнішнє середовище впливає на систему. Через входи 
із зовнішнього середовища до транспортно-логістичної 
системи надходить речовина, енергія, інформація тощо. 
Вихід системи – це канали впливу системи на зовнішнє 
середовище. Результати процесів перетворення входу 
надходять до зовнішнього середовища через «вихід». 
Так, результатом процесу перетворення є переміщен-
ня вантажів, пасажирів, отримання інформації тощо. 
Розглядаючи поняття входів та виходів (кількість яких 
скінчена), вважають, що вони моделюють саме істотні 
зв’язки між об’єктами.
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Елемент системи – це неподільна частина систе-
ми, що має деяку самостійність стосовно всієї системи. 
Неподільність елементів відносна: її потрібно розуміти 
як недоцільність у межах моделі даної системи, що роз-
глядається, враховувати внутрішню структуру окремих 
складових останньої. Так, підприємства ТЛС є її елемен-
тами. Будь-який об’єкт, узятий за первинний, можна тлу-
мачити як елемент (підсистему) деякої системи вищого 
рангу. Підсистема – частина системи, виокремлена за 
тими чи іншими системоутвоючими (наприклад, функ-
ціональними) ознаками. Транспортно-логістична систе-
ма включає транспортну та логістичну підсистеми, які 

в поєднанні забезпечують якісне надання транспортно-
логістичних послуг споживачам. Будь-яка система може 
бути підсистемою іншої системи, яка відносно неї є над-
системою. Так, транспортно-логістична система є під-
системою економічної системи держави.

Структура системи – це сукупність її елементів 
і зв’язків між ними, по яких можуть проходити сигнали 
і впливи. Взаємодія реальних об’єктів (елементів) систе-
ми між собою та із зовнішнім середовищем є різноманіт-
ною та багатоаспектною завдяки значній кількості їхніх 
властивостей. Елемент може впливати на інші елемен-
ти системи, змінюючи їхні стани. Цей вплив може бути 
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енергетичним або інформаційним. Стан елемента може 
змінюватися сам по собі або в результаті сигналів і впли-
вів, що надходять ззовні системи. Функціонування сис-
теми як єдиного цілого забезпечується зв’язками між її 
елементами. У транспортно-логістичній системі елемен-
ти впливають один на одного. Так, наприклад, функціо-
нування транспорту впливає на можливости логістичної 
ефективності, а інформація, що аналізується в логістич-
ній системі, впливає на ефективність перевезень. 

Оскільки основною метою функціонування транс-
портно-логістичної системи є задоволення потреб спо-
живачів у транспортних і логістичних послугах, система 
повинна бути клієнтоорієнтованою. У сучасних умовах 
конкурентності ринку, як регіонального, так і глобаль-
ного, – це один з головних факторів успіху всіх елемен-
тів системи та системи в цілому. Клієнтоорієнтованість 
дозволяє вибудовувати довгострокові взаємовідносини 
зі споживачами на основі довіри та взаємовигоди.

Однак клієнтоорієнтованість – це запорука успіш-
ності функціонування підприємств транспортно-логі-
стичної системи в умовах, коли успішні взаємозв’язки 
всіх елементів ТЛС, які зацікавлені в якісному обслуго-
вуванні споживачів. Таким чином, можна говорити про 
те, що ТСЛ буде успішно функціонувати тоді, коли спів-
падають інтереси усіх зацікавлених сторін, включаючи 
споживачів як основної зацікавленої сторони.

Таким чином, з позицій системного підходу та клі-
єнтоорієнтованості, урахування інтересів усіх за-
цікавлених сторін, транспортно-логістична сис-

тема – це система, яка включає інтегровані елементи, 
пов’язані з наданням транспортно-логістичних послуг, 
що взаємодіють між собою з метою надання якісних 
послуг у сфері переміщення вантажів та пасажирів для 
задоволення потреб споживачів на основі врахування 
інтересів усіх зацікавлених сторін. Інтегровані елемен-
ти та споживачі є зацікавленими сторонами, ефективна 
взаємодія яких дає якісний результат – довіру спожива-
чів та партнерів на основі ефективних довгострокових 
взаємовідносин.

Підсистеми транспортно-логістичної системи 
(транс портна та логістична) є настільки складними, що 
їх, своєю чергою, називають системами. Транспортна 
система (ТС) – це система взаємопов’язаних складо-
вих (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфра-
структури; транспортних засобів тощо), яка призначена 
для транспортування будь-кого (будь-чого) [21]. У теорії 
виділяють також реальні та ідеальні транспорті системи. 
Реальні транспортні системи – це відносно обмежені 
економіко-технологічні об’єкти, які виконують певні 
транспортні функції. Ідеальні транспортні системи – 
це деяка сукупність властивостей реальних транспорт-
них систем, яка притаманна всім останнім, незалежно 
від їх конкретних особливостей [15].

Транспортна система, як складова ТЛС, одна з 
перших сприймає коливання циклів економічного роз-
витку, реагує на зміни в міжнародній та національній 
економіці. Однак і сама розвинена транспортна систе-
ма, яка побудована на основі інновацій, затребуваних 

часом, стимулює економічний розвиток, забезпечуючи 
зв’язок виробників та споживачів. 

Транспортна система входить до загальної струк-
тури життєзабезпечення регіонів і має інфраструктурне 
значення. Вона є складною системою, яка має свої під-
системи: магістральну мережу і споруди, рухомий склад, 
підприємства транспорту, гаражі, депо, парки, ремонтну 
базу, а також підсистему управління та кадрів. Основ-
ним завданням в процесі розвитку і функціонування 
транспортної системи є задоволення потреб споживачів 
і всіх галузей економіки за рахунок досягнення відпо-
відності між окремими її підсистемами з урахуванням, 
перш за все, відповідності між параметрами магістраль-
ної мережі та транспортного навантаження. 

Транспортна система має не тільки економічне, 
але й велике соціальне значення, тому що впли-
ває на життєдіяльність суспільства та довкілля.  

З роботою транспорту прямо пов’язані темпи економіч-
ного розвитку країни, зростання життєвого рівня насе-
лення. Виходячи з цього, проблема раціонального роз-
витку транспортних систем включає два завдання: ви-
вчення попиту на послуги транспорту з боку споживачів 
і організація пропозиції [16]. Для їх вирішення викори-
стовуються різні методи вивчення попиту, сильних і слаб-
ких сторін підприємств транспорту, пошук нових спосо-
бів ефективної організації управління транспортом.

Другою підсистемою транспортно-логістичної сис-
теми є логістична система. Як і для багатьох інших основ-
них понять логістики, усталеного визначення логістичної 
системи немає. Найбільш поширене визначення зазначає, 
що логістична система – це адаптивна система зі зворот-
ним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні операції 
і функції. Вона, як правило, складається з декількох під-
систем і має розвинені зв’язки із зовнішнім середовищем 
[3]. Або, логістична система – це адаптивна система зі 
зворотним зв’язком, яка виконує ті або інші логістичні 
функції, складається із підсистем та має розвинуті вну-
трішньосистемні, а також зовнішні зв’язки [14].

Логістична система володіє визначальними власти-
востями, характерними для будь-якої системи, але кон-
кретизованими стосовно завдань логістики. Виділяють 
такі її особливості: цілісність елементів логістичної сис-
теми; логістична система, як єдине ціле, проявляє якості, 
якими елементи матеріальних та інформаційних потоків, 
що об’єднуються в логістичну систему, окремо не воло-
діють; складність логістичної системи характеризується 
такими основними ознаками, як наявність великої кіль-
кості елементів та багатофакторний характер взаємодії 
між ними, підпорядкованість елементів більш низького 
рівня елементам вищого рівня, що стосується лінійно-
го або функціонального логістичного управління; наяв-
ність певної організації структури логістичної системи, 
що складається із взаємозв’язаних об’єктів та суб’єктів 
управління, які забезпечують її декомпозицію [22].

Для логістичних систем важливим фактором є 
здатність швидко реагувати на зміни ринку, а також вра-
ховувати різні зміни зовнішнього середовища. Це можуть 
бути зміни в попиті та пропозиції, загальноекономічній 
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ситуації тощо. Логістична система, як і ТЛС, має зворот-
ний зв’язок і гнучко реагує на все, що відбувається.

Підсистемою логістичної системи називається 
виділена відповідно з організаційною структурою су-
купність елементів і ланок логістичної системи, яка до-
зволяє вирішувати завдання логістичного адміністру-
вання системи в цілому та/або управління комплексом 
логістичних функцій в окремій сфері бізнесу компанії. 
Виділення функціональних підсистем прямо пов’язане з 
функціональними сферами (областями) логістики і ви-
кликано необхідністю підвищення ступеня керованості 
логістичним процесом, а також завданнями логістичної 
координації та інтеграції [22].

Сучасні ТЛС являють собою складні об’єкти 
управ ління, що характеризуються великою кількістю 
технологічних зв’язків між окремими підсистемами, без-
ліччю факторів впливу. Складність технології ТЛС, не-
детермінований характер вхідних потоків, велика кіль-
кість обмежень і факторів, обумовлених технологіч ним 
регламентом, визначають ефективність роботи ТЛС як 
об’єкта управління. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, транспортно-логістичну систему з 

позицій системного підходу та клієнтоорієнтованості 
доцільно розглядати як сукупність інтегрованих еле-
ментів, пов’язаних з наданням транспортно-логістичних 
послуг, що взаємодіють між собою у сфері переміщення 
вантажів та пасажирів для задоволення потреб спо-
живачів на основі врахування інтересів усіх зацікавле-
них сторін (стейкхолдерів). ТЛС як система має свої 
підсистеми та елементи. Одним з первинних, а, отже, 
основоположних атрибутів системного підходу є непри-
пустимість розгляду об’єкта поза його розвитку, тому 
транспортно-логістичну систему необхідно розглядати 
в динаміці, враховуючи сучасні умови розвитку.            

ЛІтЕРАтУРА

1. Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної 
системи як форма реалізації транзитного потенціалу України / 
В. В. Брагінський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf

2. Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь 
поставок / Доналд Дж. Бауэрокс, Девид Дж. Клосс. – М. : ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2008. – 640 с.

3. Гаджинский А. М. Логистика / А. М. Гаджинский. – М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. – 432 с.

4. Григорак М. Ю. Методика оцінки використання по-
тенціалу логістичної інфраструктури / М. Ю. Григорак, Л. В. Кос-
тюченко // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : 
збірник наукових праць. – Луцький національний технічний 
університет. – Випуск 7 (26). – Ч. 4. – 2010. – С. 103–108.

5. Джонсон Д. С. Современная логистика / Д. С. Джон-
сон, Д. Ф. Вуд, Д. Л. Вордлоу, П. Р. Мэрфи-мл. – 7-е изд. / Пер. с 
англ. – М. : ИД «Вильямс», 2002. – 624 с.

6. Дикань В. Л. Основи логістичної інтеграції при форму-
ванні логістичних систем / В. Л. Дикань, Я. М. Панчишин // Віснтк 
економіки транспорту і промисловості : зб. наук. пр. – Х. : Укр-
ДАЗТ, 2009. – № 26. – С. 60–63.

7. Дороховський О. М. Формування та функціонування 
регіональних транспортно-логістичних систем: теорія, методо-

логія, практика : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Дороховський 
Олександр Миколайович. – Херсон, 2013. – 369 с.

8. Заблодська І. В. Транспортна логістика: економічний 
аспект / І. В. Заблодська, І. В. Клюс // Економіка розвитку. – 2012. – 
№ 1 (53). – С. 50–53.

9. Крикавский Е. В. Логистический центр – это узловой 
объект логистических сетей / Е. В. Крикавский // Логистика: 
проблемы и решения. – 2008. – № 5. – С. 38–39.

10. пасічник А. М. Транспортно-логістична інфраструкту-
ра України: проблеми та перспективи розвитку/ А. М. Пасічник,  
І. Г. Лебідь, В. В. Кутирєв // Управління проектами, системний 
аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 10. – С. 192–198.

11. Маселко т. Є. Проблеми управління транспортно-
логістичними системами України та перспективи розвитку в 
контексті європейської інтеграції / Т. Є. Маселко, С. Г. Шевченко 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.
ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_2/301_Maselko_17_2.pdf

12. пасічник А. М. Фактори, що впливають на формуван-
ня транспортно-логістичних мереж / А. М. Пасічник, І. П. Вітрух, 
В. В. Кутирєв // Проектування, виробництво та експлуатація ав-
тотранспортних засобів. – 2013. – Вип. 21. – С. 167–177.

13. пасічник А. М. Проблеми та перспективи розвитку ло-
гістичного аутсорсингу в транспортній системі України / А. М. Па- 
січник, І. Г. Лебідь, В. В. Кутирєв, К. М. Бугерко // Управління про-
ектами, системний аналіз і логістика. Серія «Технічні науки». – 
2014. – Вип. 14 (1). – С. 146–159.

14. пономарьова Ю. В. Логістика / Ю. В. Пономарьова. – 
К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

15. Рихтер К. Ю. Транспортная эконометрия / К. Ю. Рих-
тер / Пер. с нем. канд. экон. наук О. А. Григорьева ; под ред. д-ра 
техн. наук Э. И. Позамантира. – М. : Транспорт, 1982. – 317 с. 

16. Сафонов Э. А. Транспортные системы городов и ре-
гионов / Э. А. Сафонов. – М. : Издательство АВС, 2007. – 288 с. 

17. Соколова О. Є. Теоретико-методологічніі основи 
формування транспортно-логістичної системи України / О. Є. Со - 
колова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecobio.
nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewfile/182/173

18. Транспортно-логистические системы, сущность и це-
ли функционировая / Pandia [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://pandia.ru/text/77/318/11726.php

19. Сыздыкбаева Б. У. Методология формирования 
и развития интегрированной транспортно-логистической 
системы Казахстана : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / 
Бакыт Узакбаевна Сыздыкбаева. – Туркестан, 2010 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://dislib.ru/ekonomika/24633-
1-metodologiya-formirovaniya-razvitiya-integrirovannoy-
transportno-logisticheskoy-sistemi-kazahstana.php

20. Поняття «система» / Буковинська бібліотека [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://buklib.net/books/22269/

21. Транспортна система / Вікіпедія [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Транспорт-
на_система

22. Логистические системы: понятие, основные черты 
и свойства / Логистика [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.xcomp.biz/1-2-logisticheskie-sistemy-ponyatie-
osnovnye-cherty-i-svojstva.html

REFERENCES

Brahinskyi, V. V. “Rozvytok transportno-lohistychnoi sys-
temy yak forma realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy“ [The 
development of transport and logistics system as a form of tran-
sit potential of Ukraine]. http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/
txts/Braginskiy.pdf

Baueroks, D. Dzh., and Kloss, D. Dzh. Logistika: integriro-
vannaya tsep postavok [Logistics: the integrated supply chain]. 
Moscow: Olimp-Biznes, 2008.

http://www.business-inform.net


174

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
тр

ан
СП

о
рт

у 
і з

В’
яз

ку

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Dzhonson, D. S. et al. Sovremennaya logistika [Modern Lo-
gistics]. Moscow: Vilyams, 2002.

Dykan, V. L., and Panchyshyn, Ya. M. “Osnovy lohistychnoi 
intehratsii pry formuvanni lohistychnykh system“ [Fundamentals 
of logistics integration in the formation of logistics systems]. Vis-
nyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no. 26 (2009): 60-63.

Dorokhovskyi, O. M. “Formuvannia ta funktsionuvannia 
rehionalnykh transportno-lohistychnykh system: teoriia, met-
odolohiia, praktyka“ [The formation and operation of regional 
transport and logistics systems: theory, methodology, practice]. 
Dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.05, 2013.

Gadzhinskiy, A. M. Logistika [Logistics]. Moscow: Dashkov 
i K°, 2005.

Hryhorak, M. Yu., and Kostiuchenko, L. V. “Metodyka ot-
sinky vykorystannia potentsialu lohistychnoi infrastruktury“ 
[Methods of assessing the potential use of logistics infrastruc-
ture]. Ekonomichni nauky. Seriia “Ekonomika ta menedzhment”, 
vol. 4, no. 7 (26) (2010): 103-108.

Krikavskiy, E. V. “Logisticheskiy tsentr – eto uzlovoy obyekt 
logisticheskikh setey“ [The logistics center – a hub facility of logis-
tics networks]. Logistika: problemy i resheniia, no. 5 (2008): 38-39.

Lebid, I. H., and Kutyriev, V. V. “Transportno-lohistychna in-
frastruktura Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku“ [Trans-
port and logistics infrastructure of Ukraine: problems and pros-
pects]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka, no. 10 
(2012): 192-198.

“Logisticheskiye sistemy: poniatiye, osnovnyye cherty 
i svoystva“ [Transportation system: the concept, the main fea-
tures and properties]. http://www.xcomp.biz/1-2-logisticheskie-
sistemy-ponyatie-osnovnye-cherty-i-svojstva.html

Maselko, T. Ye., and Shevchenko, S. H. “Problemy uprav-
linnia transportno-lohistychnymy systemamy Ukrainy ta pers-
pektyvy rozvytku v konteksti ievropeiskoi intehratsii“ [Issues of 
transport and logistics systems Ukraine and prospects in the 
context of European integration]. http://www.nbuv.gov.ua/por-
tal/chem_biol/nvnltu/17_2/301_Maselko_17_2.pdf

Pasichnyk, A. M., Vitrukh, I. P., and Kutyriev, V. V. “Faktory, 
shcho vplyvaiut na formuvannia transportno-lohistychnykh mer-

ezh“ [Factors influencing the transport and logistics networks]. 
Proektuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia avtotransportnykh 
zasobiv, vol. 21 (2013): 167-177.

Pasichnyk, A. M. et al. “Problemy ta perspektyvy rozvyt-
ku lohistychnoho autsorsynhu v transportnii systemi Ukrainy“ 
[Problems and prospects of logistics outsourcing in the trans-
port system of Ukraine]. Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i 
lohistyka. Seriia “Tekhnichni nauky“, vol. 1, no. 14 (2014).

Ponomarova, Yu. V. Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr 
navchalnoi literatury, 2003.

“Poniattia «systema»“ [The concept of "system"]. Bukovyn-
ska biblioteka. http://buklib.net/books/22269/

Rikhter, K. Yu. Transportnaya ekonometriya [Transport 
Econometrics]. Moscow: Transport, 1982.

Sokolova, O. Ye. “Teoretyko-metodolohichni osnovy for-
muvannia transportno-lohistychnoi systemy Ukrainy“ [Theoreti-
cal and methodological guidelines for the development of trans-
port and logistic system of Ukraine]. http://ecobio.nau.edu.ua/
index.php/PPEI/article/viewfile/182/173

Syzdykbaeva, B. U. “Metodologiya formirovaniya i raz-
vitiya integrirovannoy transportno-logisticheskoy sistemy Ka-
zakhstana“ [Methodology of formation and development of an 
integrated transport and logistics system of Kazakhstan]. http://
dislib.ru/ekonomika/24633-1-metodologiya-formirovaniya-
razvitiya-integrirovannoy-transportno-logisticheskoy-sistemi-
kazahstana.php

Safonov, E. A. Transportnyye sistemy gorodov i regionov 
[Transport systems of cities and regions]. Moscow: Izd-vo AVS, 
2007.

“Transportno-logisticheskiye sistemy, sushchnost i tseli 
funktsionirovaniya“ [Transport and logistics systems, the na-
ture and purpose of the operation]. Pandia. http://pandia.ru/
text/77/318/11726.php

“Transportna systema“ [Transport system]. Vikipediia. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Транспортна_система

Zablodska, I. V., and Klius, I. V. “Transportna lohistyka: eko-
nomichnyi aspekt“ [Transport logistics: the economic aspect]. 
Ekonomika rozvytku, no. 1 (53) (2012): 50-53.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
то

рг
іВ

л
і т

а 
П

о
Сл

уг

175БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

УДК 6.64.641.05

МеТОдика ОпТиМІЗацІї Складу ТрикОМпОненТнОї харчОвОї СиСТеМи З МеТОю 
СТвОрення харчОвих прОдукТІв для вІйСькОвОСлуЖбОвцІв

© 2016 тоВма Л. ф., крамарЕнко д. П., дЕЙнИчЕнко Г. В. 

УДК 6.64.641.05

товма Л. Ф., Крамаренко Д. п., Дейниченко Г. В. Методика оптимізації складу трикомпонентної харчової системи з метою 
створення харчових продуктів для військовослужбовців

Режим харчування військовослужбовців визначає кількість прийомів їжі протягом доби, дотримання фізіологічно обґрунтованих проміжків між 
ними, раціональний розподіл продуктів, які встановлені нормами харчування, протягом дня. Норми продовольчих пайків мають розроблятися з 
урахуванням вимог раціонального харчування, оскільки нормування харчування військовослужбовців ускладнюється у зв’язку з тим, що їхнє фізич-
не і нервово-психічне навантаження постійно змінюється: то зростає, наприклад, у період бойових дій, посилення навчально-бойової підготовки 
на військових навчаннях, під час фізичних тренувань, бойового чергування, то знижується – під час відпочинку, навчання тощо. У статті наведе-
но приклад процесу оптимізації трикомпонентної харчової модельної системи з метою встановлення оптимального співвідношення компонен-
тів. Обґрунтовано використання фаршевих систем для створення спеціалізованих продуктів для харчування військовослужбовців.
Ключові слова: харчування, військовослужбовці, гранична напруга зсуву, фарші.
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оптимизации состава трехкомпонентной пищевой системы  
с целью создания продуктов питания для военнослужащих

Режим питания военнослужащих определяет количество приемов 
пищи в течение суток, соблюдение физиологически обоснованных 
промежутков между ними, рациональное распределение продуктов, 
установленных нормами питания, в течение дня. Нормы продоволь-
ственных пайков должны разрабатываться с учетом требований 
рационального питания, поскольку нормирование питания военнос-
лужащих осложняется в связи с тем, что их физическая и нервно-
психическая нагрузка постоянно меняется: то растет, например, в 
период боевых действий, усиления учебно-боевой подготовки на во-
енных учениях, во время физических тренировок, боевого дежурства, 
то снижается – во время отдыха, обучения и т. д. В статье приведен 
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Meal plan of military service persons determines the number of meals, ob-
servance of physiologically reasonable spacings between meals, and rational 
distribution of products as prescribed by nutritional standards throughout 
the day. Standards of food rations should be developed taking into consid-
eration requirements of rational nutrition, since rationing of service persons 
is complicated by the fact that their physical and neuropsychic load varies 
constantly: it can be increasing, for example, during the periods of hostilities, 
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an example of the process of optimizing the three-component catering model 
system in order to establish the optimum ratio of components. Use of mince 
systems for creating specialized food products to supply military service has 
been substantiated.
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Потреба людини в різних харчових продуктах 
залежить від багатьох факторів. Такими факто-
рами можуть виступати фізичні навантаження, 

стан навколишнього середовища, вікові особливості та 
фізичний розвиток тощо. Це обов’язково треба врахо-
вувати при нормуванні харчування різних контингентів 
військовослужбовців як у повсякденному житті, так і, 
особливо, при виконанні службово-бойових завдань, 
коли навантаження на організм людини зростає. 

Для військовослужбовців раціональним і найпри-
йнятнішим визнають таке харчування, при якому «якіс-
не і кількісне співвідношення нутрієнтів харчових про-
дуктів раціону та їх розподіл за прийомами протягом дня 
відповідають потребам організму і забезпечують високу 
боєздатність солдата та офіцера» [6]. Отже, пайок (або 
харчовий раціон) військовослужбовця має забезпечува-
ти організм поживними та іншими біологічно активни-
ми речовинами, тобто енергетичним матеріалом, необ-
хідним для нормального функціонування всіх органів і 
систем організму, а також «для покращення адаптацій-
них механізмів в умовах стресових ситуацій та несприят-
ливих чинників навколишнього середовища» [6]. 

Таким чином, військовослужбовці мають бути за-
безпечені такими харчовими продуктами, що дозволя-
ють швидко готувати велику кількість різноманітної та 
смачної їжі, а також мінімізують ризик її забруднення чи 
зараження.

Треба окремо наголосити на тому, що постачання 
харчових продуктів та пайків має обов’язково проводи-
тися за встановленими нормами забезпечення [8].

Режим харчування військовослужбовців визна-
чає кількість прийомів їжі протягом доби, дотримання 
фізіологічно обґрунтованих проміжків між ними, раціо-
нальний розподіл продуктів, які встановлені нормами 
харчування протягом дня.

Отже, дотримання правильного харчування спри-
яє збереженню здоров’я та підвищенню стійкості орга-
нізму до різних видів навчальних або бойових наванта-
жень [10].

Таким чином, забезпечення особового складу 
військ продовольством здійснюється за нормами про-
довольчих пайків, якими визначені асортимент і кіль-
кість продуктів харчування, що надається одному вій-
ськовослужбовцю на добу.

Зазначимо, що норми продовольчих пайків мають 
розроблятися з урахуванням вимог раціонального харчу-
вання, оскільки нормування харчування військовослуж-
бовців ускладнюється у зв’язку з тим, що їхнє фізичне і 
нервово-психічне навантаження постійно змінюється: 
то зростає, наприклад, у період бойових дій, посилення 
навчально-бойової підготовки на військових навчаннях, 
під час фізичних тренувань, бойового чергування, то 
знижується – під час відпочинку, навчання тощо.

Отже, істотний вплив на можливості виконання 
бойового завдання чинить вплив кількість енергії, яку 
військовослужбовці отримують під час засвоєння їжі,  
і забезпеченість підрозділу продуктами харчування для 
її поповнення. Таким чином, це дає підстави для вивчен-
ня, дослідження й визначення складу раціонів харчуван-
ня для військовослужбовців [1; 2].

Результати аналізу літературних джерел [1–4] свід-
чать про наявність описів основних раціонів харчуван-
ня військовослужбовців у сучасних умовах. 

Забезпечення харчування військовослужбовців ре - 
гулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 426 
від 29.03.2002 р. «Про норми харчування військовослуж-
бовців Збройних Сил, інших військових формувань та 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації поліцейських, осіб рядового, начальницького 
складу органів і підрозділів цивільного захисту» [9]. Цей 
документ визначає завдання, організацію та порядок 
продовольчого забезпечення Збройних Сил України.

Питання організації харчування військовослуж-
бовців недостатньо розглянуто в науковій літературі. 
Зокрема, можна назвати роботи М. І. Пересічного [5], 
Н. О. Стеценко [6], О. О. Козачишеної та Н. М. Стукаль-
ської [7] тощо, але у спеціалізованій літературі є відсут-
нім цілісний інструментарій оптимізації трикомпонент-
ної харчової модельної системи з метою встановлення 
оптимального співвідношення компонентів.

Метою даної статті є розроблення та обґрунту-
вання методики оптимізації складу трикомпонентної 
харчової системи для покращення харчування військо-
вослужбовців.

Основна спрямованість у поліпшенні харчування 
військових полягає в розробці й оптимізації ра-
ціонів харчування. Для складання раціонів хар-

чування важливим є добова витрата енергії й співвід-
ношення основних харчових речовин у раціоні. Добова 
витрата енергії може змінюватися залежно від сезону й 
виконуваних бойових завдань. Відповідно до формули 
збалансованого харчування й кількості витрат енергії 
можна виділити такі групи, де kb – частка білків, kg – 
частка жирів, ku – частка вуглеводів [3]:
   E = 4500…5000 ккал: kb / kg / ku = 0,13 / 0,29 / 0,58;  (1)
   E = 5500…6500 ккал: kb / kg / ku = 0,12 / 0,28 / 0,60;  (2)
E = 6500…8000 ккал: kb / kg / ku = 0,11 / 0,27 / 0,62.   (3)

Перспективність використання фаршированих 
ви робів полягає в тому, що при фіксованій харчовій 
цінності оболонки залежно від інгредієнтів фаршів та їх 
співвідношення можна створювати вироби із заданою 
харчовою цінністю.

Одним із ключових чинників, що формує параме-
три відповідності харчової системи до властивостей, 
які від неї очікують, виступає спосіб оптимізації співвід-
ношення її рецептурних компонентів. Для вирішення 
задачі оптимізації проводять цільове комбінування ре-
цептурних інгредієнтів відповідно до комплексу бажа-
них нативних властивостей.

Як компоненти модельної фаршевої системи було 
обрано традиційні для української кухні харчові інгреді-
єнти: нежирний кислий сир, м’ясо яловичини та протер-
те картопляне пюре. Попередню підготовку компонен-
тів проводили за традиційною методикою [4]. 

Для консистенції пластичних напівфабрикатів 
зручно використовувати показник граничної напруги 
зсуву (ГНЗ). Порівняно зі зміною величин інших реоло-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
то

рг
іВ

л
і т

а 
П

о
Сл

уг

177БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

гічних властивостей ГНЗ – найбільш чутливий показник 
до зміни технологічних і механічних факторів [5].

Як свідчать дослідження [5], величина ГНЗ для різ-
них видів ковбасного фаршу при зміні вологості на 1 % 
змінюється на 10–15 % і більше, тоді як числові значення 
інших властивостей зазнають незначних змін. Аналогіч-
ні залежності спостерігаються при зміні вмісту жиру і 
ступеня подрібнення фаршів [5]. Відповідно параметр, 
за яким достовірно можна судити про консистенцію і 
якісні характеристики пластичних пастоподібних і фар-
шевих напівфабрикатів, є ГНЗ. Цей показник можна ви-
користовувати для оцінки фаршів та напівфабрикатів 
з пластичною структурою у процесі їх виготовлення. 
Нами було поставлено задачу дослідити зміни ГНЗ у 
трикомпонентній модельній системі залежно від спів-
відношення нежирного кислого сиру, м’яса яловичини 
та протертого картопляного пюре. 

З цією метою були сплановані та проведені повно-
факторні експерименти за методикою [6] типу 23, де 3 – 
кількість інгредієнтів, обраних для кожного напівфа-
брикату. Апроксимацію експериментальних даних про 
зміну ГНЗ проводили поліномами другого ступеня за 
допомогою пакета Mathcad:

5 4
1 3

5 2
2 3 3

4
3 1 2

4 2 3
2 2

3 5 2
1 1

3,93 10 1,67 10

0,57 10 9,81

10 2,10 1,40

10 5,48 10 6,45

10 3,59 10 ,

Q X X

X X X

X X X

X X

X X

 



 


 

 
 

 


     

    

    

    

   

        

(4) 

де       Х1 – кількість кислого сиру, %;
Х2 – кількість картопляного пюре, %;
Х3 – кількість м’яса яловичини, %.
Зважаючи, що у трикомпонентній системі, якщо 

задана відсоткова кількість двох компонентів, кількість 
відсотків третього компонента буде встановлена авто-
матично, нами побудовані графіки залежності ГНЗ мо-
дельної системи від кількості м’яса яловичини та про-
тертого картопляного пюре (рис. 1).

 

Рис. 1. Зміна ГНЗ модельної системи залежно від кількості 
м’яса яловичини та протертої картоплі

Як свідчать літературні джерела [1–4], еталонні по - 
казники ГНЗ для ковбасних фаршів коливаються від  
450 Па для свинячих сардельок, до 700 Па для ковбаси 
любительської, тому саме цей інтервал нами був обрано 
як раціональний для системи, що проектується.

Відповідно до формули (2) калорійність денного 
раціону складає 5500…6500 ккал, відповідно до реко-
мендацій авторів [1] сніданок повинен складати 40…45 % 
денного раціону, відповідно – 2475…2925 ккал. Тоді об-
межуємо цільову функцію калорійністю сніданку (для 
прикладу). Функція буди мати вигляд:

1 2 32475 110 75 218 2925.X X X      
    

(5)
Для визначення оптимального співвідношення 

компонентів використали спосіб рішення компромісних 
задач багатопараметричної оптимізації методом сполу-
чених градієнтів. Для обчислення було використано над-
будову «Пошук рішень» пакета MS Excel. Метод полягає 
в обранні цільової функції, лімітованої до встановленого 
значення, та опис обмежень із системи рівнянь.

Функціями, що характеризують обмеження вмісту 
рецептурних компонентів, прийнято:

        1 0;X 
  

(6)

        2 0;X 
  

(7)

        3 0;X 
  

(8)

  450 700.Q 
  

(9)

Вміст всіх інгредієнтів повинен бути позитивним 
числом:

         10 ;X
  

(10)

         20 ;X
  

(11)

         30 .X
  

(12)
Сума мас інгредієнтів повинна відповідати кінце-

вій масі готового продукту і для даного завдання ста-
новить 100 г, тому накладали умову вмісту рецептурних 
інгредієнтів за загальною масою суміші в грамах:

            1 2 3 100.X X X  
  

(13)
Отримані результати наведено в табл. 1.

таблиця 1

Оптимальні співвідношення компонентів  
харчової системи

Назва рецептурних 
компонентів

Кодоване  
значення

Масова частка 
компонентів, г

Кислий сир Х1 15

Картопляне пюре Х2 40

М’ясо яловичини Х3 45

ВИСНОВКИ
Режим харчування військовослужбовців визна-

чає кількість прийомів їжі протягом доби, дотримання 
фізіологічно обґрунтованих проміжків між ними, раціо-
нальний розподіл продуктів, які встановлені нормами 
харчування протягом дня.

Норми продовольчих пайків мають розроблятися з 
урахуванням вимог раціонального харчування, оскільки 
нормування харчування військовослужбовців ускладню-

0,45 – 0,70 – раціональний інтервал ГНЗ
Протерта картопля, %

М’ясний фарш, %

Гранична
напруга

зсуву, кПА

0,95

0,70

0,45

0,200

10
15

20
25

30
35
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45

50

5
50
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40

35
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25
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5
0
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ється у зв’язку з тим, що їхнє фізичне і нервово-психічне 
навантаження постійно змінюється.

Дотримання правильного харчування сприяє збе-
реженню здоров’я, а також підвищенню стійкості організ-
му до різних видів навчальних або бойових навантажень.

У статті наведено приклад процесу оптимізації 
трикомпонентної харчової модельної системи з метою 
встановлення оптимального співвідношення компонен-
тів. Обґрунтовано використання фаршевих систем для 
створення спеціалізованих продуктів для харчування 
військовослужбовців.

З отриманих у роботі даних можна зробити висно-
вок про перспективність фаршевих мас як продуктів хар-
чування військовослужбовців і зручність комбінування 
компонентного складу відповідно до завдань харчування. 

Перспективою подальших досліджень є створення 
фаршевих продуктів харчування з декількома варіанта-
ми рецептури відповідно для потреб військовослужбов-
ців, які виконують різні військові завдання.                    
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Omelianchuk T. M. Development Trends of Enterprises of Catering Industry as Potential Customers of the Financial Status Auditing
In order to facilitate managerial decision-making by the owners of enterprises of catering industry in any country of the world, results of auditing the financial 
status of enterprises of catering industry are taken into account, along with considering the development status of the industry sector. Development of the 
market of enterprises of catering industry as objects of financial status auditing occurred under influence of external environment factors, in particular political, 
economic, social, technological, environmental and legal, as evidenced by the dynamics of changes in the number of enterprises of catering industry network, the 
number of seats in these, as well as the average turnover for the time-span of 2005-2016. The article examines development trends and systematizes external 
factors of financial status of enterprises of catering industry in Ukraine. The identified trends indicate the need to audit the financial status of enterprises of 
catering industry for preventive purposes.
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Омелянчук Т. М. Тенденції розвитку підприємств ресторанного  

господарства як потенційних замовників аудиту фінансового стану
З метою полегшення прийняття управлінських рішень власниками 
підприємств ресторанного господарства у будь-якій країні світу бе-
руться до уваги результати аудиту фінансового стану підприємств 
ресторанного господарства, який враховує стан розвитку галузі. Роз-
виток ринку підприємств ресторанного господарства як об’єктів ау-
диту фінансового стану відбувався під впливом факторів зовнішнього 
середовища, зокрема політичних, економічних, соціальних, технологіч-
них, екологічних і правових, про що свідчить динаміка зміни показників 
кількості підприємств мережі ресторанного господарства, кількості 
у них посадкових місць, а також середнього товарообороту за рік у 
розрізі ресторанів, кафе, закусочних, буфетів (кіосків), барів, а також 
їдалень та закладів з постачання готової їжі в Україні протягом 2005–
2016 рр. У статті досліджено тенденції розвитку та систематизо-
вано зовнішні фактори фінансового стану підприємств ресторанного 
господарства в Україні. Виявлені тенденції вказують на необхідність 
проведення аудиту фінансового стану підприємств ресторанного 
господарства в превентивних цілях. 
Ключові слова: аудит, підприємство ресторанного господарства, 
тенденція, розвиток, ринок, фінансовий стан.
Табл.: 5. Бібл.: 15. 
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Омелянчук Т. М. Тенденции развития предприятий ресторанного 
хозяйства как потенциальных заказчиков аудита финансового  

состояния
С целью облегчения принятия управленческих решений собственника-
ми предприятий ресторанного хозяйства в любой стране мира при-
нимаются во внимание результаты аудита финансового состояния 
предприятий ресторанного хозяйства, учитывающий состояние 
развития отрасли. Развитие рынка предприятий ресторанного хо-
зяйства как объектов аудита финансового состояния происходило 
под влиянием факторов внешней среды, в частности политических, 
экономических, социальных, технологических, экологических и право-
вых, о чем свидетельствует динамика изменения показателей коли-
чества предприятий сети ресторанного хозяйства, количества в них 
посадочных мест, а также среднего товарооборота за год в течение 
2005–2016 гг. В статье исследованы тенденции развития и система-
тизированы внешние факторы финансового состояния предприятий 
ресторанного хозяйства в Украине. Выявленные тенденции указыва-
ют на необходимость проведения аудита финансового состояния 
предприятий ресторанного хозяйства в превентивных целях.
Ключевые слова: аудит, предприятие ресторанного хозяйства, тен-
денция, развитие, рынок, финансовое состояние.
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The environment, in particular, the nature and stabil-
ity of the ruling political regime, significantly affects 
the financial condition of the restaurant industry. 

Thus, the loss-making activity of 20% of restaurants in the 
centre of Kyiv was caused by mass protests during the peri-
od of 2013-2014, which resulted in the reduction of number 
of visitors and double fall in the sales of restaurant services. 
Only during the first half of 2014 up to 20% of the restaurant 
industry enterprises in Ukraine were closed, while the profit 
of the operating ones decreased on average by 30%. In con-
nection with the events in the East of Ukraine, the develop-
ment of restaurant industry enterprises received additional 
impetus in the Western Ukraine [3]. It is obvious that while 

auditing the financial condition of the industry, the pecu-
liarities of the development of restaurant industry compa-
nies as the audited entity in the reporting period should be 
taken into account.

The analysis of recent research and publications on 
general trends in operation of restaurant industry compa-
nies principally points at elaborating a number of aspects 
of the marketing component in restaurant industry man-
agement [4, 10, 14, 15]. However, experts and researchers 
regularly consider strategic and innovative development of 
restaurant industry companies at the annual thematic inter-
national scientific conferences [5, 11]. Also, the results of 
major trend monitoring of restaurant facilities in regional 
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and international dimension can be found [3, 5, 6, 8, 13]. 
Some aspects of auditing the financial condition of restau-
rant industry companies are revealed in scientific papers 
devoted to assessing the competitiveness of restaurant com-
panies and problems at the market of restaurant services [2, 
7, 9]. Nevertheless, the research of market development of 
restaurant industry companies as potential customers of the 
financial condition audit is lacking.

The aim of the article is to study the development of 
restaurant industry companies as potential customers of the 
financial condition audit. To achieve this aim the following 
objectives are set:
 to identify trends of modern development of the 

market of restaurant industry companies;
 to clarify the impact of market trends of restaurant 

industry companies on their financial condition.
The main material of the research. In order to facili-

tate management decision-making by owners of restaurant 
industry companies in any country of the world, the results 
of the audit of the financial condition of restaurant indus-
try companies considering the condition of the industry 
develop ment of the company are taken into account.

Before studying the condition of the restaurant indus-
try in Ukraine in 2005–2014, it should be noted that Ukrai-
nian legislation provides the network of official classification 
of restaurants by the type of restaurants; cafes, snack bars, 
buffets (kiosks); bars; as well as canteens and supply of ready 
meals [1]. According to the official classification of restau-
rant industry companies in Ukraine, statistical monitoring 
of the number of entities in restaurant industry network, the 
number of seats, and the average turnover for the year in 
terms of administrative units, etc., is carried out [12].

Thus, the restaurants offer a varied range of dishes, 
beverages, culinary and confectionery products of 
sophisticated cooking methods with the produc-

tion and sale of food on the by-order basis and specialties, 
wine and tobacco with a high level of service and comfort 

combined with the organization of visitors’ leisure time [1]. 
Table 1 shows an obvious increase in the number of restau-
rants by 21.2%, the turnover of which for the analyzed peri-
od increased more than 2 times per one entity (Table 1). Us-
ing the method of least squares for the period of 2014–2016, 
the increase in the number of restaurants by 8.6% and the 
number of seats by 13.0%, as well as the turnover growth of 
one restaurant to 2,115.0 thousand UAH are forecasted.

Whereas, the cafe has production facilities, hall for 
visitors and sells a wide range of food and food 
products of simple cooking method, bakery and 

pastry products, hot and cold drinks, dairy products, pur-
chased products, using the methods of self or waiter service. If 
the snack bar (tavern) does not always have production facili-
ties but produces meals and snacks of simple cooking meth-
od, hot and cold drinks, sells bakery products, confectionery, 
dairy products and purchased products, the buffet (kiosk) 
does not have a kitchen and is designed for quick customer 
service of hot and cold drinks, sandwiches, grilled chicken, 
cold dishes and snacks, cakes and pastries and some hot and 
sweet dishes of simple cooking method [1]. In 2005–2013 the 
number of such restaurant industry companies in Ukraine 
decreased by 41.1%, while their turnover increased almost 5 
times (Table 2). In 2014–2016 the preservation of changing 
trends in comparable development indicators of cafes, snack 
bars and buffets (kiosks) in Ukraine is forecasted.

In its turn, the bar as a restaurant industry company 
sells a wide range of mixed alcoholic drinks, snacks, des-
serts, pastry and bakery products with the sale of food 
on a buy-order basis and specialties, purchased products 
through the bar combined with organization of leisure time 
and entertainment (Table 3) [1].

As it is obvious, 2,146 bars with an average turnover 
of 380.2 thousand UAH operated on 1 January 2014. Ac-
cording to the forecast based on using the method of least 
squares during 2014-2016, the reduction in the number of 
such companies in the restaurant industry by 11.0% and the 

Table 1

The development of restaurant industry companies in Ukraine in 2005–2016 years

№ Period, year Number of restaurants Number of seats, 
thousands

Turnover of one restaurant, 
thousands, UAH

1 2005 1,215 123.9 639.1

2 2006 1,247 127.1 822.0

3 2007 1,259 131.5 1062.7

4 2008 1,278 138.8 1099.0

5 2009 1,315 146.7 1243.0

6 2010 1,408 155.4 1232.8

7 2011 1,460 161.1 1470.3

8 2012 1,453 169.5 1640.6

9 2013 1,472 170.3 1718.2

10 2014 (forecast) 1,527 179.5 1857.6

11 2015 (forecast) 1,563 186.0 1986.3

12 2016 (forecast) 1,599 192.5 2115.0

Source: compiled and calculated by the author based on [12].
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Table 2

The development of cafes, snack bars and buffets (kiosks) in Ukraine in 2005–2016

№ Period, year Number of entities Number of seats, 
thousands

Turnover of one entity, 
thousands, UAH

1 2005 12,626 478.1 173.0

2 2006 12,042 461.1 227.0

3 2007 11,423 452.4 314.9

4 2008 10,760 447.8 412.5

5 2009 9,825 417.9 425.9

6 2010 9,454 411.8 494.5

7 2011 9,049 406.3 615.9

8 2012 8,108 378.5 746.5

9 2013 7,434 343.6 810.1

10 2014 (forecast) 6,861 345.8 868.2

11 2015 (forecast) 6,218 330.5 948.0

12 2016 (forecast) 5,574 315.3 1027.9

Source: compiled and calculated by the author based on [12].

Table 3

The development of bars in Ukraine in 2005–2016 

№ Period, year Number of bars Number of seats, 
thousands

Turnover of one bar, 
thousands, UAH

1 2005 2,882 111.7 113.1

2 2006 2,790 109.0 141.7

3 2007 2,799 114.3 200.6

4 2008 2,703 112.6 240.5

5 2009 2,437 113.3 265.5

6 2010 2,453 112.5 283.2

7 2011 2,448 111.8 325.0

8 2012 2,266 102.7 352.8

9 2013 2,146 99.8 380.2

10 2014 (forecast) 2,091 103.8 421.9

11 2015 (forecast) 2,000 102.6 455.2

12 2016 (forecast) 1,909 101.4 488.4

Source: compiled and calculated by the author based on [12].

increase in the number of seats by 1.6% , as well as the turn-
over growth for one bar up to 488.4 thousand UAH or by 
28.5% are forecasted.

In turn, the canteen functions in the workplace of con-
sumers selling a diverse range of dishes, usually at discount-
ed prices, there is a hall for consumers, and there are other 
necessary production, storage, administrative and household 
facilities [1]. At the end of 2013 canteens operated by 10.2% 
less than in 2005, but the average turnover during 2005–2013 
doubled in Ukraine (Table 4). During 2014–2016 the preser-
vation of changing trends in comparable number of canteens 
and their dining seats, as well as the expectable increase in 
the turnover for one canteen by 13.3% are forecasted.

There are also restaurant companies supplying ready 
meals cooked centrally for the needs of airlines, rail and wa-
ter transport, for banquets and receptions in Ukraine [1].

As it is seen from Table 5, during the analyzed pe-
riod the number of entities supplying ready meals is largely 
unchanged in Ukraine, despite its decrease by 23.8% during 
2006–2010. The largest number of such restaurant compa-
nies was recorded in 2012 with 127 entities supplying ready 
meals. During 2014–2016 the increase in the number of en-
tities supplying ready meals by 23.5% is forecasted.

It should be noted that the market development of res-
taurant industry companies in Ukraine during 2005–
2014 underwent destructive and positive impact of en-

vironmental factors, including political (political events, de-
cisions, sanctions, stability and democratic character of the 
ruling political regime, corruption and raiding), economic 
(efficiency to ensure stability of the national and foreign 
currencies, the overall business climate; monitoring of res-
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Table 4

The development of canteen network in Ukraine in 2005–2016 

№ Period, year Number of canteens Number of seats, 
thousands

Turnover of one canteen, 
thousands, UAH

1 2005 10,519 975.7 129.5

2 2006 10,597 980.2 154.6

3 2007 10,609 973.9 195.5

4 2008 10,137 934.3 208.6

5 2009 10,391 940.6 175.5

6 2010 9,990 912.9 204.1

7 2011 9,891 889.8 226.1

8 2012 9,665 866.2 258.5

9 2013 9,441 855.1 279.1

10 2014 (forecast) 9,414 840.9 284.1

11 2015 (forecast) 9,269 824.0 300.2

12 2016 (forecast) 9,124 807.1 316.3

Source: compiled and calculated by the author based on [12].

Table 5

Number of entities supplying ready meals in Ukraine in 2005–2016 

Indicators

Period, year

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Forecast

2014 2015 2016 

Number of entities supply-
ing ready meals – 84 69 68 63 64 70 127 85 95 99 105

Source: compiled and calculated by the author based on [12].

taurants), social (public order and public safety, the state of 
demographic situation, professional profile of labor power 
and consumers), technological (development of customer 
service beyond the restaurant industry companies; forma-
tion of international restaurant chains, introduction of new 
information technologies), environmental (climatic condi-
tions of the region, presence of natural resources, level of 
pollution) and legal (imperfect legal framework of economic 
relations; permanency of changes and amendments of na-
tional legislation) development factors of restaurant indus-
try companies [3, 5, 6, 8, 13]. The abovementioned external 
factors analogically make mainly destructive effect on the 
financial condition of restaurant industry companies.

CONCLUSIONS
Market development of restaurant industry compa-

nies as customers of the financial condition audit occurred 
under the influence of political, economic, social, techno-
logical, environmental and legal factors of the environment, 
as evidenced by the downward dynamics of the indicator 
changes in the number of companies of restaurant industry 
network, the number of their seats, medium turnover for 
the year in terms of restaurants, cafes, snack bars, snack bars 
(kiosks), bars and canteens, as well as the supply of ready 
meals in Ukraine in 2005-2014. Taking into account the 
forecast results based on the method of least squares, audit 
of the financial condition of restaurant industry companies 
on a voluntary basis enables to identify destructive factors 

and favorable financial condition of these companies to im-
prove their competitiveness and investment attractiveness 
in today’s conditions.

Prospects for further research are the identification 
and evaluation of the impact of external factors on the finan-
cial condition of restaurant industry companies.                  
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фундаМенТальные ОСнОвы иССледОвания СОциальнОй инфраСТрукТуры 
в кОнТекСТе кОгниТивнО-СеТевОй парадигМы

© 2016 тУЛЬчИнСкая С. а., кИрИчЕнко С. а. 

УДК 338.49:334

тульчинская С. А., Кириченко С. А. Фундаментальные основы исследования социальной инфраструктуры в контексте 
когнитивно-сетевой парадигмы

Целью статьи является определение подходов к изучению социальной инфраструктуры как системы с использованием когнитивно-сетевой 
парадигмы. Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: обоснование и определение парадигмы данного исследования; 
особенностей, свойственных социальной инфраструктуре, общих и специфических признаков системы, внешних факторов и их влияния на со-
циальную инфраструктуру. Исследования базируются на когнитивно-сетевой парадигме, что, в свою очередь, дало возможность прийти к вы-
водам, что социальная инфраструктура должна рассматриваться как система, выполнение основных функций которой связано с обеспечением 
жизнедеятельности и формированием условий для духовного, социального, экономического, интеллектуального развития населения, а также 
деятельностью объектов, связанных между собой соответствующими отношениями различной сложности и степени взаимовлияния, с при-
сущими ей комплексностью, мультиэлементностью и структурой. Обосновано, что совокупность выделенных подсистем социальной инфра-
структуры создают её целостность и единство, находясь в постоянных взаимоотношениях между собой. Доказано, что подсистемы, объеди-
ненные в единую целостность, имеют свойства, несоизмеримые со свойствами каждой из подсистем отдельно. При этом каждая подсистема 
может в то же время рассматриваться и как единое целое. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, система, подсистема, функции, когнитивно-сетевая парадигма.
Рис.: 1. Библ.: 12. 
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дослідження соціальної інфраструктури у контексті когнітивно-
мережевої парадигми

Метою статті є визначення підходів до вивчення соціальної інфра-
структури як системи з використанням когнітивно-мережевої пара-
дигми. Для вирішення поставленої мети сформульовані такі завдання: 
обґрунтування і визначення парадигми даного дослідження; особли-
востей, властивих соціальній інфраструктурі, загальних і специфіч-
них ознак системи, зовнішніх факторів та їхнього впливу на соціальну 
інфраструктуру. Дослідження базуються на когнітивно-мережевий 
парадигмі, що, своєю чергою, дало можливість дійти висновків, що 
соціальна інфраструктура повинна розглядатися як система, вико-
нання основних функцій якої пов’язане із забезпеченням життєдіяль-
ності й формуванням умов для духовного, соціального, економічного, 
інтелектуального розвитку населення, а також діяльністю об’єктів, 
пов’язаних між собою відповідними відносинами різної складності та 
ступеня взаємовпливу, з притаманними їй комплексністю, мультіе-
лементністю і структурою. Обґрунтовано, що сукупність виділених 
підсистем соціальної інфраструктури створює її цілісність і єдність, 
перебуваючи в постійних взаєминах між собою. Доведено, що підсис-
теми, об’єднані в єдину цілісність, мають властивості, непорівнянні 
з властивостями кожної з підсистем окремо. При цьому кожна підсис-
тема може одночасно розглядатися і як єдине ціле.
Ключові слова: соціальна інфраструктура, система, підсистема, 
функції, когнітивно-мережева парадигма.
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Tulchynska S. O., Kyrychenko S. O. Fundamentals of Studying Social 

Infrastructure in the Context of Cognitive-Network Paradigm
The article is aimed at determining approaches to studying social infrastruc-
ture as a system, making use of cognitive-network paradigm. To address 
the aim, following tasks have been formulated: substantiating and defining 
paradigm of the study; the features proper to social infrastructure, general 
and specific signs of system, external factors and their impact on social infra-
structure. Research is based on cognitive-network paradigm, which, in turn, 
helped us to come to conclusions that social infrastructure should be consid-
ered as a system, implementation of the main functions of which are related 
to providing for the vital needs and formation of conditions for the spiritual, 
social, economic and intellectual development of population, as well as activ-
ity of the objects, linked by the appropriate relationships of varying complex-
ity and degree of interaction, with its proper complexity, multielementarity 
and structure. It is substantiated that combination of selected subsystems of 
the social infrastructure creates her integrity and unity, being in permanent 
relationships with each other. It has been proven that the subsystems, united 
in a common integrity, represent properties which are far superior than prop-
erties of each individual subsystem alone. Each subsystem can at the same 
time be considered as a whole entity.
Keywords: social infrastructure, system, subsystem, functions, cognitive-
network paradigm.
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Развитие социальной инфраструктуры в регио-
нах Украины является одним из доминирующих 
факторов обеспечения удовлетворения разнооб-

разных потребностей индивидуума, семей, различных 
социальных групп и человечества в целом. Развитие со-
циальной инфраструктуры обеспечивает доступность 
разноплановых жизненных благ населения, гарантии 
социальной, экологической безопасности, повышение 
уровня и качества жизни населения.

Проблемам развития социальной инфраструктуры 
были посвящены труды таких зарубежных исследовате-
лей: Р. Йохимсена, Х. Зингера, Д. Кларка, А. Маршал-
ла, А. Пезенти, Д. Рея, П. Розенштейна-Родана, Е. Си - 
мониса, П. Самуэльсона, А. Хиршмана, Г. Цехлина, Е. Шот - 
лера, А. Янгсона и других авторов.

Среди отечественных ученых, исследования ко-
торых направлены на решение проблем развития со-
циальной инфраструктуры, необходимо отметить:  
А. Н. Алымова [1], Б. М. Данилишина [4], И. П. Кинаш 
[5], А. А. Мазараки [6], М. К. Орлатого [7], А. Н. Салий 
[8], Д. А. Стеченко [9], Н. М. Тимошенко [10] и др. 

Несмотря на большое количество публикаций, 
посвященных проблемам развития социальной инфра-
структуры, дискуссионным и нерешенным является раз-
работка методологических основ развития социальной 
инфраструктуры. Необходимо подчеркнуть, что в совре-
менных условиях экономической дестабилизации осо-
бое значение для функционирования социальной инфра-
структуры приобретает разработка методологических 
основ, отражающих философско-мировоз зренческий 
взгляд и содержание социальной инфраструктуры.

Целью статьи является определение подходов к 
изучению социальной инфраструктуры как системы с 
использованием когнитивно-сетевой парадигмы. Для 
решения поставленной цели сформулированы следу-
ющие задачи: обоснование и определение парадигмы 
данного исследования, особенностей, свойственных 
социальной инфраструктуре, свойств социальной ин-
фраструктуры как системы, общих и специфических 
признаков системы, внешних факторов и их влияния на 
социальную инфраструктуру.

Разработка методологических основ развития со-
циальной инфраструктуры побуждает к поиску и опре-
делению парадигмы данного исследования. Парадигма 
оказывает содействие научному сообществу в поиске и 
нахождении модели принятия решений на основе гно-
сеологии познания. При определении парадигмы данно-
го исследования, на наш взгляд, нужно учитывать такие 
факторы:
 во-первых, при научном познании важен прин-

цип целостности, то есть когерентности, явля-
ющийся базисом когнитивной парадигмы как 
элемента познания естественных, технических, 
социальных, гуманитарных сфер развития об-
щества, их согласования и взаимосвязи;

 во-вторых, социальная инфраструктура нужда-
ется в осмыслении не как «структура», которая 
может быть описана в статическом состоя-
нии, а прежде всего как «система», в основе 
характеристик которой лежит динамика про-

цесса. В социальной инфраструктуре под вли-
янием эволюционных процессов происходят 
существенные изменения, которые являются 
основополагающим фундаментом других про-
цессов общественного развития. На становле-
ние, развитие и функционирование социальной 
инфраструктуры влияют различные факторы, 
формируя при этом определенный тренд ее раз-
вития, который обосновывает использование 
методологического подхода, учитывает процесс 
как явление и процессное мышление как ско-
ординированную совокупность научного ана-
лиза. На наш взгляд, именно сетевая парадиг-
ма дает возможность раскрыться системному 
мышлению в соотношении частного и целого, 
в трансформации от рассмотрения социальной 
инфраструктуры как структуры в статическом 
состоянии в производную динамического про-
цесса, что раскрывает сущность прогностичес-
кой функции социальной инфраструктуры.

Таким образом, методология научного познания 
когнитивно-сетевой парадигмы учитывает как 
когерентность, так и будущие вызовы постинду-

стриального общественного развития, расширяет воз-
можности постижения научного познания живой и не-
живой материи в рамках единой сети сосуществования.

Когнитивно-сетевая парадигма как основа нашего 
исследования дает возможность определить подходы 
к изучению социальной инфраструктуры, хотя перед 
этим, на наш взгляд, необходимо более подробно рас-
смотреть социальную инфраструктуру как систему.

В семантическом смысле сам термин «инфраструк-
тура» включает в себя слово «структура». «Structura» – 
от лат. строение, расположение и «infra» – под, ниже, 
то есть под инфраструктурой – буквально можно по-
нимать всё, что находится под строением. Но, на наш 
взгляд, при рассмотрении сущности понятий «социаль-
ная инфраструктура» и «инфраструктура» главным яв-
ляется их функциональное назначение, поэтому инфра-
структуру, прежде всего, необходимо рассматривать как 
некую систему высшего порядка, обладающую всеми 
признаками системы и имеющую самостоятельное на-
учное и практическое значение, а социальную инфра-
структуру – как ее подсистему, которая, в свою очередь, 
может рассматриваться как самостоятельная система, 
выполняющая конкретные функции.

Итак, генезис понятия «инфраструктура» заклю-
чается в том, что она рассматривается как определен-
ная система, имеющая свою структуру, комплексность, 
мультиэлементность и функционирование которой свя-
зано с процессом выполнения функций.

Теория систем и само понятие «система» исследо-
валось такими учеными, как Л. Берталанфи, Г. Гегелем, 
И. Кантом, А. Холлом, Р. Фейжином и др. Так, американ-
ский ученый Дж. Ван Гиг – известный исследователь си-
стем и системного подхода – в своей работе «Приклад-
ная общая теория систем» высказывает мнение, что  
«... система является естественным сочетанием сово-
купности отдельных самостоятельно существующих ча-
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стичных элементов, связанных между собой организа-
ционной совокупностью сложных отношений» [3, с. 16]. 
Сегодня учёные [2, с. 16; 11, с. 43] чаще всего трактуют 
систему как некую совокупность и определяют отноше-
ния между подсистемами, объектами, элементами, си-
стемами, взаимодействие которых, в свою очередь, дает 
толчок для возникновения новых качеств, свойств и т. д. 
Главным признаком системы является то, что её новые 
сформированные свойства не является соизмеримыми 
с суммой свойств отдельных ее составляющих.

Поскольку для научного познания нами обоснова-
на когнитивно-сетевая парадигма, актуальным, на наш 
взгляд, является мнение Ю. Черняка, который утверж-
дает, что система – это взаимосвязанный комплекс 
материальных объектов, методов и средств решения 
сложных экономических проблем и подчёркивает, что 
это совокупность объектов и информации об их состоя-
нии, а также комплекс отношений, связей и информа-
ции [12, с. 6–7]. 

Можно отметить такие особенности свойствен-
ные социальной инфраструктуре:
 во-первых, социальная инфраструктура явля-

ется подсистемой экономики, функционируя 
при этом на разных уровнях общественного 
воспроизводства: государства, региона, пред-
приятия. При этом необходимо отметить, что 
комплексное обслуживание населения элемен-
тами социальной инфраструктуры осущест-
вляется непосредственно на региональном и 
муниципальном уровнях, трансформируясь в 
систему развития потенциала населения, его 
жизнеобеспечения и воспроизводства;

 во-вторых, будучи подсистемой регионального 
хозяйственного комплекса – самовоспроизво-
дящейся системы, социальная инфраструктура 
состоит из совокупности отраслей и подотрас-
лей, имеющих вертикальные и горизонтальные 
связи и взаимодействующих в процессе обще-
ственного воспроизводства;

 в-третьих, социальная инфраструктура может 
рассматриваться как относительно самостоя-
тельная подсистема потребительского рынка в 
составе общеэкономического рынка;

 в-четвертых, социальная инфраструктура яв-
ляется подсистемой инфраструктуры в целом, 
которая включает в себя также производствен-
ную инфраструктуру и др.

Итак, социальную инфраструктуру можно рассма-
тривать как переменную, самоорганизующиеся 
подсистему высшего порядка инфраструктуры 

в целом, регионального хозяйственного комплекса, по-
требительского рынка и т. п.

В свою очередь, социальная инфраструктура имеет 
все признаки самостоятельной системы, а именно: целост-
ность и сложность объекта, возможность разделения на 
составные части (подсистемы), вхождение её в качестве 
подсистемы в систему более высокого порядка, а также 
обладания специфическими и общими признаками.

Социальная инфраструктура, как и любая другая 
система, имеет определенную степень неодно-
родности и разнообразия структуры, проявляю-

щиеся через: взаимодействие различных элементов или 
объектов, интегрированных в целостную структуру; 
действие одного или нескольких элементов, использую-
щих определенные ресурсы системы и изменяющих ее 
устойчивость или развитие.

Также доказательством того, что социальная ин-
фраструктура является системой, на наш взгляд, явля-
ется то, что она обладает всеми свойствами, которые 
присущи любой системе:

1) связь с внешней средой – социальная инфра-
структура является взаимозависимой с внешней сре-
дой, при этом она выступает самостоятельной, откры-
той и совместимой системой;

2) целостность помогает осознать то, что целое не 
является простой суммой своих частей, приобретая при 
этом свойства, которых нет ни в одной из подсистем в от-
дельности. Таким образом, целостность дает возможность 
рассматривать социальную инфраструктуру как сложную 
организованную целостность, проявляющу юся в реализа-
ции своих основных функций по обеспечению социально-
экономического развития, воспроизводства потенциала и 
обеспечения жизнедеятельности населения;

3) иерархичность – возможность выделить в си-
стеме разные уровни подсистем по различным призна-
кам, например функциональному признаку, которые,  
в свою очередь, имеют общие и специфические свой-
ства системы; а также рассмотрение социальной инфра-
структуры как системы более высокого порядка или на-
оборот низшего, например, в системе инфраструктуры 
или регионального хозяйственного комплекса;

4) структурируемость позволяет отделять в си-
стеме компоненты, имеющие в пространственно-вре-
менной реализации способность обмениваться между 
собой информацией, в результате чего могут возникать 
относительно автономные подсистемы определенного 
уровня в рамках системы, которые обладают свойства-
ми и признаками системы.

Таким образом, социальная инфраструктура мо-
жет рассматриваться как система, поскольку она име-
ет все свойства и признаки системы, характеризующие 
ее сущность и сложность, а именно: связь с внешней 
средой, первичность целого в системе, иерархичность, 
сложность структуры, а также размерность, надеж-
ность, устойчивость, оптимальность, непрерывность 
функционирования и развития, адаптивность и т. п.

Как уже отмечалось, социальная инфраструктура 
как система имеет общие и специфические признаки си-
стемы. С учетом того, что к социальной инфраструктуре 
относятся многие отрасли и различные виды деятель-
ности, существуют общие признаки, объединяющие их в 
единую систему социальной инфраструктуры, а именно:
 во-первых, функциональная направленность на 

предоставление социальных услуг – при предо-
ставлении социальных услуг главным является 
не воздействие на природу, предмет труда или 
форму вещей, а именно конечное влияние на 
человека, на его социальное, духовное, культур-ховное, культур-
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ное развитие, его жизнедеятельность, воспро-
изводство и т. п.;

 во-вторых, направленность услуг проявляется 
в особенностях управления отраслями соци-
альной инфраструктуры и определения эффек-
тивности их деятельности с учетом социальных 
факторов;

 в-третьих, долговременность проявления ре-
зультатов – результативность функционирова-
ния социальной инфраструктуры чаще всего 
имеет отсроченный характер действия в ожи-
дании результата;

 в-четвертых, неоднородность территориаль-
ного размещения предприятий и учреждений 
социальной инфраструктуры – их близость к 
месту массового потребления услуг;

 в-пятых, диверсификация источников финан-
сирования отраслей, предприятий, учрежде-
ний, организаций социальной инфраструктуры, 
которые, в свою очередь, могут принадлежать 
к государственной, коммунальной и частной 
форме собственности.

Авторское видение социальной инфраструктуры 
как системы представлено на рис. 1. Для функци-
онирования и развития социальной инфраструк-

туры как системы важную роль играет внешнее воздей-
ствие, поскольку система не является изолированной от 
него. Необходимо подчеркнуть роль и содержание функ-
ций, которые выполняет институциональная среда по 
отношению к социальной инфраструктуре, а именно:
 целостно-нормативная – формирование соот-

ветствующего нормативно-законодательного 
по ля, общественных ценностей, социальной 
ответственности бизнеса, параметров взаимо-
действия субъектов социальной инфраструкту-
ры между собой и с муниципальной, региональ-
ной и государственной властью, поведенческих 
стандартов предоставления высокого качества 
услуг населению объектами инфраструктуры 
всех форм собственности;

 мотивационно-стимулирующая – формирова-
ние условий и конкретных стимулов для при-
влечения частного капитала на развитие объ-
ектов социальной инфраструктуры, агрегиро-
вание интересов и потребностей различных 
групп населения позволяет обеспечить эффек-
тивное взаимодействие власти и населения, 
надежность прав собственности, демонополи-
зацию экономики, создание конкурентной сре-
ды, снижение затрат при вхождении на рынок, 
преодоление коррупции, доступность долго-
срочных кредитных ресурсов для социально-
ориентированного бизнеса;

 стабилизационная функция – особенно важна 
в нестабильных условиях отечественной эконо-
мики; её реализация проявляется в деятельности 
политико-правовых институтов, обеспечивая 
различные формы безопасности, логичности и 
соответствии развития социальной инфраструк-

туры общественным потребностям и ожидани-
ям, неприкосновенности личности и частной 
собственности, независимости суда и т. п.

ВыВОДы
Таким образом, выполнение институциональной 

средой своих функций имеет большое влияние на разви-
тие социальной инфраструктуры, позволяя эффективно 
работать ей как единой системе, как единому целому.

Итак, социальная инфраструктура – сфера произ-
водства и потребления различных благ. При этом управ-
ление и развитие социальной инфраструктурой требует 
учета экономических, социокультурных, политических 
тенденций развития общества. Её функционирование,  
с учетом влияния подсистемы общественного воспро-
изводства, подчиняется основным целям и задачам по-
ступательного социально-экономического развития об-
щества – социальной справедливости, всестороннему 
гармоничному развитию личности за счет удовлетворе-
ния бытовых, духовных, интеллектуальных и духовных 
потребностей. Принятие управленческих решений по 
развитию социальной инфраструктуры направлено на 
достижение поставленных перед ней целей, направлен-
ных на создание объективных условий развития обще-
ства, регионов, муниципальных образований и всесто-
роннего развития каждой личности путем удовлетво-
рения её разноплановых потребностей. Эффективность 
социальной инфраструктуры зависит от наличия соот-
ветствующих ресурсов, в том числе финансовых и из-
менений внешней среды.

Проведенное исследование дает возможность сде-
лать следующие выводы:

1) социальная инфраструктура должна рассма-
триваться как система, выполнение основных функций 
связанных с её функционированием – обеспечением 
жизнедеятельности и формированием условий для ду-
ховного, социального, экономического, интеллектуаль-
ного развития населения, а также деятельностью объек-
тов, которые взаимодествуют между собой с различной 
степенью сложности и взаимовлияния, с присущими ей 
комплексностью, мультиэлементностью и структурой;

2) совокупность выделенных подсистем социаль-
ной инфраструктуры создают ее целостность и единство, 
находясь в постоянных взаимоотношениях между собой;

3) подсистемы, объединённые в единую целост-
ность, имеют свойства, не соизмеримые со свойствами 
каждой из подсистем отдельно, при этом каждая подси-
стема может одновременно рассматриваться и как еди-
ное целое;

4) социальная инфраструктура, в свою очередь, 
выступает подсистемой более высокого порядка, напри-
мер, инфраструктуры в целом или регионального хозяй-
ственного комплекса.                    
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Гончарук С. М., приймак С. В., Даниляк Л. Я. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні
У статті розглянуто стан і проблеми фінансування закладів охорони здоров’я, проведено аналіз фінансових витрати з бюджету на систему 
охорони здоров’я в Україні протягом 2010–2014 рр. Визначено основні джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я та напрямки їх ви-
користання. Зазначено, що головним напрямком державної політики вдосконалення організації охорони здоров’я стає забезпечення її цілісності 
за рахунок єдиних підходів до планування, основою якого повинні стати цільові програми розвитку охорони здоров’я. Визначено, що найбільш 
важливою й актуальною проблемою для України є ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмежених бюджетних ресурсів. З огля-
ду на це, першочерговим завданням є реформування існуючої системи державного фінансового контролю як засобу підвищення ефективності 
державного управління.
Ключові слова: фінансове забезпечення, сфера охорони здоров’я, фінанси, бюджетні програми, фінансовий контроль, медичне страхування.
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Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. Современное состояние и 
проблемы финансирования учреждений здравоохранения в Украине

В статье рассмотрены состояние и проблемы финансирования 
учреждений здравоохранения, проведен анализ финансовых расходов 
из бюджета на систему здравоохранения в Украине в 2010–2014 годах. 
Определены основные источники финансового обеспечения здраво-
охранения и направления их использования. Отмечено, что главным 
направлением государственной политики совершенствования орга-
низации здравоохранения становится обеспечение ее целостности 
за счет единых подходов к планированию, основой которого должны 
стать целевые программы развития здравоохранения. Определено, 
что наиболее важной и актуальной проблемой для Украины является 
эффективное использование бюджетных средств в условиях ограни-
ченных бюджетных ресурсов. Учитывая это, первоочередной задачей 
является реформирование существующей системы государственно-
го финансового контроля как средства повышения эффективности 
государственного управления.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, сфера здравоохранения, 
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The article considers the status and problems of financing the health care 
institutions, conducts an analysis of the financial expenditures from the 
budget for the health care system in Ukraine in 2010-2014. The main sources 
of financial securing the health care and direction of their use have been 
identified. It is specified that the main direction of the State policy to improve 
organization of health care is to ensure its integrity at the cost of common 
approaches to planning, which should be based on target programs of health 
care development. It has been determined that the most important and 
urgent problem for Ukraine is the effective use of budget funds within the 
context of limited budgetary resources. With this in mind, the first priority 
is to reform the existing system of the State financial control as a means of 
increasing the efficiency of the State administration.
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Розвиток системи охорони здоров’я є невід’ємною 
складовою рівня та якості життя населення і вико-
нує найважливішу роль в економічному розвитку 

країни, забезпечуючи відтворення та якість трудових ре-
сурсів, що створюють базу для соціально-економічного 

зростання. Проблеми охорони здоров’я населення та 
діяльність, спрямована на збереження та зміцнення 
здоров’я, вимагають постійної уваги з боку держави. 
Охорона здоров’я визнається одним із пріоритетних 
напрямів державної політики та одним із основних 
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факторів національної безпеки країни [1]. Подальше 
ефективне функціонування та розвиток системи охоро-
ни здоров’я в умовах обмеженості фінансових ресурсів 
є найважливішим завданням органів влади всіх рівнів. 
Тому питання оцінки сучасного стану охорони здоров’я 
та виокремлення основних проблем фінансування уста-
нов охорони здоров’я є як ніколи актуальним.

Аналіз стану наукових розробок із вказаної про-
блеми показує, що українськими вченими здійснено ва-
гомий теоретичний доробок щодо вдосконалення сис-
теми охорони здоров’я в умовах трансформаційних пе-
ретворень, що зазнало відображення в наукових працях 
В. Бакуменка, Ю. Вороненка, Л. Жаліло, С. Кондратюка, 
В. Лехан, Л. Пирога, Я. Радиша, Н. Солоненко. Важливе 
місце в розробці цієї проблематики посідають праці за-
хідних науковців: Е. Магуайра, М. Ширмера, Дж. Гендер-
сона, Г. Муні, С. Витер, Т. Енсором та інших.

Водночас аналіз наявних досліджень свідчить про 
відсутність у більшості з них комплексного підходу до 
розробки концептуальної моделі функціонування сис-
теми охорони здоров’я, виокремлення основних про-
блем, виділення пріоритетних напрямів розвитку сфе-
ри охорони здоров’я на довготермінову перспективу. 
Така модель могла б лягти в основу адекватної для умов 
України стратегії реформування галузі. 

Крім того, у вітчизняній економічній літературі ще 
недостатньо розглянуто фінансовий аспект конкурент-
них і соціальних критеріїв розвитку системи охорони 
здоров’я України. Вагомість, актуальність вищезазначе-
ної проблеми, а також науково-теоретична і практична 
цінність її вирішення зумовили вибір теми дослідження.

Мета статті полягає в тому, що на основі прове-
деної оцінки джерел фінансового забезпечення охорони 
здоров’я та виокремлення напрямків їх використання 
проведено аналіз фінансових витрат на систему охоро-
ни здоров’я в Україні та визначено основні проблеми у 
фінансуванні медичних закладів.

Здоров’я кожної людини є складовою частиною 
здоров’я всієї нації, всього суспільства. Держава 
повинна розглядати право на охорону здоров’я як 

одне з важливих і невідкладних. Але сьогодні більшість 
українських спеціалістів-медиків констатує, що сучасна 
ситуація в системі охорони здоров’я досягла критич-
ної межі. Про це свідчить стан здоров’я суспільства і 
медико-демографічні його аспекти. Тому особливої ува-
ги в умовах ринкової економіки заслуговує фінансово-
господарська діяльність медичних закладів. 

В Україні протягом останніх років неодноразово 
робилися цілком оправдані, але поки що безрезультатні 
спроби органів законодавчої та виконавчої влади реор-
ганізувати діючу державну систему охорони здоров’я 
на зразок європейського стандарту. Проте від можно-
владців новітньої України різних рангів уже сьогодні,  
в умовах ринкової економіки, дуже часто лунають заяви 
про те, що щорічне збільшення бюджетних коштів на 
медичне обслуговування населення здатне покращити 
стан здоров’я українських громадян, тоді як про впро-
вадження економічних методів управління в медичну 
галузь говорять значно менше і дуже тихо.

Розглядаючи кошти державного бюджету, бюдже-
тів місцевого та регіонального рівнів як джерело 
фінансових ресурсів медичної галузі, потрібно за-

значити, що бюджетне фінансування забезпечує: мож-
ливості для рівного доступу до медичної допомоги, 
можливість оптимізації системи охорони здоров’я в 
національному масштабі; відносну простоту технологій 
фінансування й оплати праці в цій сфері. 

Джерела фінансового забезпечення охорони здо-
ров’я та напрямки їх використання наведено на рис. 1.

Так, сучасний стан фінансування охорони здоров’я 
України за рахунок бюджету є вкрай недостатнім і не 
створює передумов для виконання якісної медичної до-
помоги в необхідних обсягах, особливо для соціально 
незахищених прошарків населення.

Аналіз демонструє (табл. 1), що реальне бюджет-
не фінансування державної системи охорони здоров’я 
здійснюється лише на 14 %, що ставить її на межу роз-
валу та хаосу.

Протягом останніх п’яти років витрати держа-
ви на охорону здоров’я постійно зростають. Загальне 
фінансування охорони здоров’я зі зведеного бюджету  
у 2013 р. склало 33559,9 млн грн, а у 2014 р. цей показник 
склав 36564,9 млн грн, що на 8 % більше, ніж у поперед-
ньому році.

Слід також відзначити і той факт, що показник 
видатків з бюджету на систему охорони здоров’я щодо 
ВВП країни в динаміці має хвилеподібний характер і 
знаходиться в аналізованому періоді в межах 3,5–4,0 %.

У 2012 р. бюджетне фінансування охорони здоров’я 
становило 3,7 % ВВП. Втім, якщо додати до цієї суми об-
сяг видатків населення на придбання лікарських засо-
бів і виробів медичного призначення (12,4 млрд грн), 
видатки на приватну медицину (1 млрд 353 млн грн), 
фінансування Світового банку й Глобального фонду бо-
ротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом та малярією, то 
цей показник значно зростає, сягаючи 5,76 %. Проте і це 
ще не всі фінансові ресурси галузі: підвищення показ-
ника сукупних видатків ще приблизно на 0,1–0,2 % ВВП 
забезпечують фонди допомоги хворим, діяльність яких 
управляється та фінансується неурядовими організаці-
ями та благодійними фондами. Врешті, цей показник 
значно збільшують неформальні платежі за надання по-
слуг з охорони здоров’я [9].

Оскільки коштів недостатньо, необхідно залучити 
додаткові джерела фінансування шляхом широкого за-
стосування державного медичного страхування, не ви-
ключаючи розвиток добровільного медичного страху-
вання і приватної медицини. Потреба у функціонуванні 
Фонду медичного страхування зумовлена тим, що поря-
док розподілу коштів, які спрямовуються з державного 
бюджету на охорону здоров’я, має в Україні залишковий 
характер, що породжує фінансові негаразди в установах 
цієї сфери. 

Отже, потрібно зменшити кількість джерел фінан-
сування та змінити порядок розподілу ресурсів. За екс-
пертними оцінками, сьогодні в Україні застраховано 
лише близько 10 % ризиків, тоді як у більшості країн 
цей показник становить 90–95%. Частка українського 
страхового ринку в загальноєвропейському обсязі стра-

http://www.business-inform.net


192

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ра
ц

і т
а 

Со
ц

іа
л

ьн
а 

П
о

л
іт

И
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

 

Система охорони здоров’я 

Джерела формування 

Напрямки використання 

Бюджетні
кошти  

Доброчинні
фонди  

Кошти
добровільного

медичного
страхування

 

Інші джерела  

Кошти
підприємств,
організацій 

Утримання
лікарень,

поліклінік та
амбулаторій

 

 

Інші заклади
охорони
здоров’я

Фінансування
державних
і місцевих

програм охорони
здоров’я та

наукових
досліджень

Кошти
обов’язкового

медичного
страхування

 

Утримання
територіальних

медичних
об’єднань

і фельдшерсько-
акушерських

пунктів

 

 
 

 
 

Станції швидкої
та невідкладної
допомоги, СЕС,

станції
переливання

крові

 
  

 

 

Гарантований
рівень медико-

санітарної
допомоги

населенню 
 

Рис. 1. Джерела фінансового забезпечення охорони здоров’я та напрямки їх використання 
Джерело: розробка авторів на основі даних Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень.

таблиця 1

Фінансові витрати з бюджету на систему охорони здоров’я в Україні за 2010–2014 рр. [9]

Рік

Затвер-
джено 

держав-
ним бюд-

жетом 
(млн грн)

Виконано
Зведений 

бюджет 
(млн грн)

ВВп  
(млн грн)

питома вага видатків з бюджету  
на охорону здоров’я щодо

Держав-
ний бюд-

жет  
(млн грн)

Місцеві 
бюджети 
(млн грн)

ВВп (%)

виконання 
державного 

бюджету 
(%)

загальної 
суми 

видатків 
(%)

2010 27316,81 3508,10 11968,40 15476,50 441452,00 3,51 12,84 11,72

2011 31547,22 4099,70 15638,10 19737,70 544153,00 3,63 13,00 14,95

2012 45341,93 6321,00 20396,60 26717,60 720731,00 3,71 13,94 20,23

2013 57800,11 7365,50 26194,40 33559,90 948056,00 3,54 12,74 25,41

2014 59041,96 7535,00 29029,90 36564,90 914720,00 4,00 12,76 27,69

Загальна 
сума 221048,03  x x 132056,60 3569112,00 x  x 100,00

хових послуг дорівнює лише 0,1 %, і це при тому, що в 
Україні проживає 7 % населення Європи [8].

Найбільшим попитом користуються послуги не 
зі страхування здоров’я, а з добровільного страхуван-
ня майна (71 % від загального обсягу страхових послуг). 
Страхування життя як надійне джерело довгострокових 
інвестиційних ресурсів становить в Україні найменшу 
частку на ринку страхових послуг (1 %), хоча в країнах з 
розвинутою економікою – 50–60 %.

Перебудова системи охорони здоров’я, перш за 
все, повинна починатися з укріплення фінансової осно-
ви галузі, зі зміни загальної схеми фінансування, що пе-
редбачає обов’язковий перехід від бюджетної системи 
фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, 
яка фінансується при активній участі підприємств, уста-
нов, організацій різних форм власності з елементами 

добровільного медичного страхування населення. На-
громаджений багаторічний світовий досвід у галузі ме-
дичного страхування свідчить про високу ефективність 
різних моделей і систем медичного страхування [6].

Одним із найсуттєвіших є питання економічних 
розрахунків медичного страхування. У сучасних умовах 
у страховій медицині необхідно сформувати продуману 
державну й регіональну політику цін, оскільки штучне 
стримування їх на послуги охорони здоров’я знижує 
якість медичної допомоги населенню. Але в цілому має 
підтримуватись відповідність між темпами зростання 
доходів населення, показниками стану здоров’я й тем-
пами зростання цін на медичні послуги.

Система медичного страхування повинна склада-
тися з таких частин: перша – це планування мінімаль-
них коштів у бюджеті, через які забезпечується надання 
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мінімальної безоплатної медичної доплати для всіх ка-
тегорій населення, включаючи непрацездатних. З цією 
метою Міністерство охорони здоров’я визначає пере-
лік медичних послуг, які надаються населенню, а також 
хвороб, які лікуються за рахунок бюджетних коштів. 
На нашу думку, за рахунок цих коштів повинно забез-
печуватись надання першої невідкладної допомоги, 
застудних захворювань, а також інфекційних хвороб, 
включаючи СНІД. У рамках цієї програми повинно про-
водитись стаціонарне та амбулаторне лікування і дис-
пансеризація населення. Друга частина страхової меди-
цини повинна бути пов’язана з введенням обов’язкового 
медичного страхування громадян за рахунок коштів 
суб’єктів підприємницької діяльності, а також фізичних 
осіб. Обов’язкове медичне страхування повинно здій-
снюватись виключно на комерційних засадах в страхо-
вих компаніях, які мають на це відповідні ліцензії [7].

Таким самим чином Міністерство охорони здо-
ров’я визначає перелік хвороб, які страхуються за раху-
нок комерційного медичного страхування, у тому числі 
за рахунок коштів роботодавців. За рахунок цієї системи 
страхуванням повинно бути охоплене не менше 1/3 хво-
роб, які зустрічаються періодично в населення залежно 
від вікових категорій. При цьому слід також додати, що 
ця система страхування здійснюється у вигляді нако-
пичувальної системи страхування життя. При цьому на 
кожну особу та її хворобу ведеться обов’язково облік ре-
зервів, і кошти цих резервів можуть бути використані на 
цілі, пов’язані з профілактикою захворювань населення.

Сучасний стан фінансування системи охорони 
здоров’я України за рахунок бюджету є вкрай недостат-
нім і не створює передумов для виконання якісної ме-
дичної допомоги в необхідних об’ємах.

Розглядаючи проблеми сучасного фінансового за-
безпечення, можна зазначити, що у нас замало 
грошей витрачається на охорону здоров’я – при-

близно 4 % від ВВП, тоді як в інших країнах значно біль-
ше. Якщо грошей недостатньо, то розпорошувати їх зов-
сім неприпустимо. Наявні кошти треба використовува-
ти так, щоб отримати кращий результат.

На підтвердження цієї думки наведемо обсяги фі-
нансування охорони здоров’я деяких країн світу. Органі-
зація економічного співробітництва та розвитку (ОECD) 
проаналізувала обсяги фінансування охорони здоров’я 
34 країн світу. Серед них на охорону здоров’я найбіль-
ше витрачають Сполучені Штати Америки (у 2012 р. – 
17,4 % від ВВП), найменше – Мексика (у 2012 р. – 6,4 % 
від ВВП) [6]. 

Поточний стан системи охорони здоров’я України 
характеризується високими показниками захворюва-
ності, смертності та інвалідності, особливо від неінфек-
ційних захворювань (НІЗ), таких як рак, серцево-судинні 
та церебро-васкулярні захворювання, хвороби обміну 
речовин. У поєднанні з міграцією це сприяло формуван-
ню глибокої демографічної кризи в Україні, у результаті 
чого населення скоротилося на 7 мільйонів (з 52 до 45,3 
млн осіб) протягом двох десятиліть [10].

Тривожні цифри показують, що переважна біль-
шість українців:

 перебувають під впливом серйозних факторів 
ризику, таких як паління, надмірне вживання ал-
коголю, неправильне харчування, відсутність фі-
зичної активності, забруднення повітря та води;

 не отримують ефективної та якісної допомоги 
на рівні цивілізованих країн. Крім того, наші 
громадяни залишаються незахищеними від фі-
нансового зубожіння в разі хвороби, незважа-
ючи на те, що Україна витрачає значну кількість 
свого бюджету на медицину.

Основними визначальними причинами такої ситу-
ації є суттєві недоліки, що накопичувалися в національ-
ній СОЗ у результаті тривалої відсутності модернізації, 
нівелювання потреб населення і сучасних міжнародних 
тенденцій щодо зміцнення систем охорони здоров’я, еко-
номічної неефективності та високого рівня корупції [10].

Щорічне збільшення фінансування охорони здо-
ров’я без запровадження інструментів підви-
щення ефективності використання ресурсів 

та мотивації медичних працівників до підвищення яко-
сті послуг, що надаються ними населенню, не дозволяє 
поліпшити якість медичного обслуговування. При пла-
нуванні видатків медичних установ їм необхідно склас-
ти проект кошторису доходів і видатків на наступний 
бюджетний рік. Щоб отримати максимально об’єктивні 
показники щодо майбутніх видатків, треба здійснити 
комплекс організаційних заходів, а саме: своєчасно до-
водити та розробляти граничні обсяги видатків із за-
гального фонду бюджету; ретельно обґрунтовувати про-
ект кошторису. Зазначений вид робіт є завершальним у 
плануванні видатків медичних установ, але, з огляду на 
значні обмеження та чітку регламентацію обсягів бю-
джетних асигнувань, вкрай відповідальним.

Головним напрямком державної політики вдоско-
налення організації охорони здоров’я стає забезпечення 
її цілісності за рахунок єдиних підходів до планування, 
основою якого повинні стати цільові програми розвитку 
охорони здоров’я, що реалізують цілі та завдання дер-
жавної політики на певний період, а також використову-
ють загальну методологію програмно-цільового підходу.

Використання цільових програм як способу інве-
стування сфери охорони здоров’я дає змогу рівномірно 
розподілити кошти державного бюджету між регіонами 
з погляду захворюваності в них і можливостей місцевих 
бюджетів [5].

Цільові програми охорони здоров’я містять програ-
ми державних гарантій щодо забезпечення громадян без-
оплатною медичною допомогою, у яких визначаються [3]: 
 вихідні та цільові показники стану здоров’я 

громадян і показники діяльності установ охо-
рони здоров’я; 

 обсяги фінансування за рахунок коштів бюдже-
ту органів охорони здоров’я та обов’язкового 
медичного страхування, що забезпечують реа-
лізацію державних гарантій; 

 заходи щодо підвищення ефективності роботи 
установ охорони здоров’я та профілактичній 
діяльності. 
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У Бюджетному Кодексі України визначено, що: 
«бюджетна програма – сукупність заходів, спрямова-
них на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного 
результату, визначення і реалізацію яких здійснює роз-
порядник бюджетних коштів відповідно до покладених 
на нього функцій» [2]. Таке ж визначення цьому термі-
ну дано в Концепції застосування програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі [4].

Отже, бюджетна програма є формою реалізації 
програмно-цільового методу в бюджетному процесі, 
метою застосування якого є встановлення безпосеред-
нього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та ре-
зультатами їх використання. Ефективне використання 
бюджетних коштів залишається однією з важливих про-
блем виконання бюджету в більшості країн світу. Особ-
ливо актуальна ця проблема для України, яка здійснює 
бюджетну політику в умовах обмежених бюджетних ре-
сурсів. З огляду на це, першочерговим завданням є ре-
формування існуючої системи фінансового державного 
контролю як засобу підвищення ефективності держав-
ного управління.

ВИСНОВКИ
На основі вищевикладеного можна стверджува-

ти, що сучасний стан фінансування системи охорони 
здоров’я України за рахунок бюджету є вкрай недо-
статнім і не створює передумов для виконання якісної 
медичної допомоги в необхідних об’ємах. Втім, у робо-
ті обґрунтовано необхідність подальшого ефективного 
функціонування та розвиток системи охорони здоров’я 
в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів. Акцен-
товано увагу на визначенні «бюджетної програми» у 
сфері охорони здоров’я, зазначено, що на бюджетні про-
грами у сфері охорони здоров’я покладаються завдання 
фінансування найбільш потрібних і необхідних заходів, 
реформ у зазначеній сфері; обґрунтовано необхідність 
застосування цільових бюджетних програм у систе-
мі охорони здоров’я як інструменту для використання 
бюджетних коштів з кращим результатом і меншими 
витратами згідно з пріоритетами державної політики у 
сфері охорони здоров’я, за такого підходу основна ува-
га зосереджується не на розвитку мережі та збільшенні 
штатів установ, а на результатах виконання програм і, 
зрештою, на підвищення якості надання медичної до-
помоги. Визначено, що найбільш важливою і актуаль-
ною проблемою для України є ефективне використання 
бюджетних кошті в умовах обмежених бюджетних ре-
сурсів. З огляду на це, першочерговим завданням є ре-
формування існуючої системи державного фінансового 
контролю як засобу підвищення ефективності держав-
ного управління.

На думку провідних фахівців у даній сфері та на-
уковців, 2016 р. стане підготовчим для проведення пов-
номасштабної медичної реформи. Реформа фінансового 
забезпечення охорони здоров’я України має відбуватися 
в рамках загальноприйнятих в Європі принципів соці-
альної рівності, справедливості та солідарності під час 
організації і надання послуг з охорони здоров’я, оскільки 
саме такий підхід дав змогу європейським країнам досяг-
ти високих показників стану здоров’я своїх громадян.   
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Свинчук А. А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства
Незважаючи на активізацію останніми роками соціального підприємництва, існує значне коло питань, пов’язаних з діяльністю соціальних під-
приємств, що і досі залишаються практично недослідженими. Наприклад, питання класифікації та управління соціальними підприємствами.  
У даній статті запропонована авторська класифікація соціальних підприємств за ступенем фінансової незалежності (частково самоокупне, 
самоокупне та прибуткове), оскільки переважна більшість СП не є фінансово незалежними і шукають можливості залучати кошти від благодій-
них організацій чи корпорацій та орієнтовані на покриття збитків. Специфічною і водночас ключовою проблемою у сфері управління соціальним 
підприємством є врахування двоїстості його цілеспрямування, а саме – встановлення балансу між досягненням соціальних та бізнес-цілей. Тому 
процес гармонізації соціальних та бізнес-цілей запропоновано здійснювати відповідно до типу соціального підприємства.
Ключові слова: соціальне підприємство, подвійна мета, гармонізацій цілей, управління соціальним підприємством, типи соціальних підприємств.
Рис.: 3. Бібл.: 8. 
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Свинчук А. А. Гармонизация целей деятельности социального  

предприятия
Несмотря на активизацию в последние годы социального предпри-
нимательства, существует значительный круг вопросов, связан-
ных с деятельностью социальных предприятий, которые до сих пор 
остаются практически неисследованными. Например, вопрос клас-
сификации и управления социальными предприятиями. В данной ста-
тье предложена авторская классификация социальных предприятий 
по степени финансовой независимости (частично самоокупаемое, 
самоокупаемое и прибыльное), так как подавляющее большинство 
социальных предприятий не является финансово независимыми и 
ищут возможности привлекать средства от благотворительных 
организаций или корпораций, а также ориентированы на покрытие 
убытков. Специфической и одновременно ключевой проблемой в сфе-
ре управления социальным предприятием является учет двойствен-
ности его целенаправленности, а именно – установление баланса 
между достижением социальных и бизнес-целей. Поэтому процесс 
гармонизации социальных и бизнес-целей предложено осуществлять 
в соответствии с типом социального предприятия.
Ключевые слова: социальное предприятие, двойственная цель, гармо-
низация целей, управление социальным предприятием, типы социаль-
ных предприятий.
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Svynchuk A. A. Harmonization of Social Enterprise's Purposes  

of Activities
Despite an increased activation of social entrepreneurship in recent years, 
there is a significant range of issues related to social enterprises that still are 
practically unexplored. Such is, for example, the issue of classification and 
management of social enterprises. This article proposes an own classification 
of social enterprises by the degree of financial independence (partially self-
sustaining, self-sustaining and profitable), since the vast majority of social 
enterprises are not financially independent and looking for opportunities to 
attract funds from charities or corporations, as well as these are oriented 
towards covering their losses. Specific and at the same time pivotal issue in 
the management of social enterprise is the duality of purpose, namely, estab-
lishing balance between the achievement of its social and its business goals. 
Therefore, it is suggested to implement the process of harmonization of both 
social and business goals in accordance with the type of social enterprise.

Keywords: social enterprise, dual purpose, harmonisation of purposes, mana - 
gement of social enterprise, types of social enterprises.
Fig.: 3. Bibl.: 8. 
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Соціальне підприємство (бізнес-організація, яка 
має подвійну мету діяльності: пріоритетна – ви-
рішення соціальних проблем і забезпечуюча – 

отримання прибутку) є досить популярним інструмен-
том вирішення соціальних проблем у XXI сторіччі. Ство-
рення і активний розвиток таких підприємств сприяли 
підвищенню інтересу до них не лише серед представни-
ків «третього сектора», але й науковців, представників 
бізнес- та державних організацій. Разом з тим, на сьо-
годнішній день не існує єдності думок ні до визначення 
поняття «соціальне підприємство», ні до критеріїв їх 
класифікації. Практично недослідженими залишаються 
і питання особливості управлінням соціальним підпри-
ємством (СП), зокрема процесом гармонізації соціаль-
них та бізнес-цілей його діяльності.

Підходи до класифікації соціальних підприємств 
свого часу були запропоновані зарубіжними науковця-

ми: K. Alter, D. Smallbone, Благовим Ю. Є., Арай Ю. Н., 
M. Maretich, M. Bolton, V. Dawans, L. Miller. Проблема-
тика управління подвійною метою СП знайшла відо-
браження у дослідженнях Laura A. Costanzo, C. Vurro,  
D. Foster, F. Servato, F. Perrini, C. Chou, M. Ritchie.

Відповідно метою даної статті є визначення особ-
ливостей управління соціального підприємства та роз-
робка схеми процесу гармонізації його соціальних та 
бізнес-цілей залежно від типу СП.

У сучасній спеціальній літературі, присвяченій 
проблемам соціального підприємництва, запропонова-
но декілька підходів до класифікації СП, зокрема сту-
пінь інтеграції соціальної програми та бізнес-процесів 
[1]; цілі діяльності та склад стейкхолдерів [2]; місія, 
наявність доходу від основної діяльності та наявність 
інноваційної складової [3]; спосіб утворення [4, 6, 7]; 
специфіка організації бізнес-діяльності [5, 8]. Наявність 
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різних підходів до класифікації СП насамперед обу-
мовлена відсутністю загальноприйнятого визначення 
СП. Незважаючи на те, що в західних країнах створена 
нормативно-правова база для розвитку соціального під-
приємництва, ще й досі на практиці чітко не виокрем-
люють соціальне підприємництво від благодійності, 
корпоративної соціальної відповідальності, волонтер-
ства тощо. Крім того, існує низка соціальних проблем, 
вирішення яких потребує нових методів ведення бізнесу, 
що позначається на виборі тієї або іншої організаційно-
правової форми СП.

Дослідження практики функціонування СП пока-
зує, що переважна більшість СП не є фінансово неза-
лежними і шукає можливості залучати кошти від бла-
годійних організацій чи корпорацій. Не кожне СП на 
початку свого функціонування спроможне прибутково 
організувати свою господарську діяльність, у більшо-
сті випадків новостворені СП орієнтовані на покриття 
збитків. Зазначене стало підґрунтям для авторської кла-
сифікації соціальних підприємств за ступенем фінансо-
вої незалежності (рис. 1).

Особливості частково самоокупних і самоокуп-
них соціальних підприємств полягають у тому, 
що їх бізнес-діяльність прямо і безпосередньо 

спрямована на вирішення певних соціальних проблем. 
Відмінності між ними стосуються їх спроможності част-
ково або повністю відшкодувати витрати на своє функ-
ціонування. Відповідно до типу частково самоокупних 
СП належать, як правило, новостворені та неприбуткові 
організації, які прагнуть стати СП.

Самоокупні СП – це невелика кількість СП, які у 
подальшому залежно від результатів їх бізнес-діяльності 
можуть потрапити до типу частково самоокупних або 
прибуткових. Прибуткові СП – це такі, які ефектив-
но організували свою бізнес-діяльність і спроможні не 
тільки фінансувати її розширення, але й інвестувати у 
вирішення певних соціальних проблем.

Специфічною й одночасно ключовою пробле-
мою у сфері управління соціальним підприємством є 

врахування двоїстості його цілеспрямування, а саме – 
встановлення балансу між досягненням соціальних та 
бізнес-цілей. Якщо соціальне підприємство буде надава-
ти перевагу досягненню бізнес-цілей, то воно перетво-
рюється на традиційне підприємство. Орієнтація ж СП 
на досягнення соціальних цілей зменшує надходження 
зароблених СП коштів на їх реалізацію, і воно поступо-
во перетворюється на неприбуткову організацію. Крім 
того, існує ризик, що реалізація соціальних цілей буде 
відбуватися у спосіб, який не задовольнятиме бенефіці-
арів соціальних послуг.

У результатах діяльності СП зацікавлені не лише спо-
живачі соціальних послуг, а й інші стейкхолдери: 
інвестори, власники, працівники. Тому управління 

соціальним підприємством має враховувати і їх інтереси. 
Процес гармонізації соціальних та бізнес-цілей залежить 
від типу соціального підприємства (частково самоокуп-
не, самоокупне та прибуткове). Запропоновані автором 
схеми гармонізації цілей розвитку СП представлено на 
рис. 2 і рис. 3. Згідно зі схемою (див. рис. 2) процеси роз-
робки стратегій та цілей соціальної та бізнес-діяльності 
у прибуткових СП не можуть відбуватися відокремлено, 
адже це в подальшому може призвести до виникнення 
протиріччя між цілями та ресурсами, які спрямовуються 
на їх досягнення. На етапі планування стратегія соціаль-
ної діяльності визначає стратегію бізнес-діяльності. При 
цьому суттєвий вплив на формування стратегій СП здій-
снюють стейкхолдери, яких часто залучають до процесу 
планування діяльності СП. 

Специфіка діяльності та організаційно-правова 
форма не всіх СП дозволяє залучати їх широке коло, 
тому з метою демократизації управління таким під-
приємством створюються спеціальні органи, до яких 
включають представників різних заінтересованих груп 
(наприклад, Дорадчий комітет (ДК)). Також важливо за-
безпечувати проактивну взаємодію зі стейкхолдерами,  
а саме – розробити стратегії, а також впровадити по-
літику щодо управління взаємовідносинами з кожною 
цільовою групою стейкхолдерів, тобто СП розробляє 

Соціальні підприємства, які спрямовують частину чистого прибутку
на соціальні цілі

Частково самоокупні

Самоокупні

Прибуткові

Соціальні підприємства, доходи яких від бізнес-діяльності, безпосередньо
спрямовані на вирішення соціальних проблем, покривають усі їх витрати
і видатки на виробництво та реалізацію товарів/послуг/робіт

Соціальні підприємства, які здійснюють бізнес-діяльність, безпосередньо
спрямовану на вирішення соціальних проблем, за результатами якої вони
частково покривають свої витрати та які орієнтовані на залучення
зовнішніх джерел фінансування

Рис. 1. Класифікація соціальних підприємств за ступенем фінансової спроможності
Джерело: авторська розробка.
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Визначення соціальних 
цілей 

Стратегія соціальної
діяльності 

Стейкхолдери 

Стратегія бізнес-
діяльності 

ДК 

Чистий прибуток
СП 

Зовнішні джерела
фінансування

 
Внутрішні джерела

фінансування
 

Планові річні обсяги фінансових ресурсів СП (А)
для реалізації бізнес- та соціальних цілей СП 

Благодійні внески

Гранти 

Державна допомога 

Краудфандинг 

Мікрофінансування 

Стипендії 

Банківські кредити 

Планові річні обсяги фінансових ресурсів СП
для реалізації його бізнес-цілей (В)-  

Звітність та оцінка реалізації бізнес та соціальних цілей

Визначення бізнес-цілей (у тому числі обсягів
фінансових ресурсів СП на плановий рік)

-  

 

Амортизація 

Кошти, залучені
від бізнес-організацій

-
 

Інші джерела 

Планові річні обсяги фінансових ресурсів СП
для реалізації його соціальних цілей (С = А – В)-

Реалізація соціальних цілей діяльності СП Реалізація бізнес-цілей діяльності СП

Фінансові ресурси СП, залучені із зовнішніх
джерел для реалізації його соціальних цілей

-  

Рис. 2. Схема гармонізації цілей розвитку прибуткових Сп
Джерело: авторська розробка.

як формальні, так і неформальні підходи до взаємодії 
зі стейкхолдерами. Головне завдання СП – встановити 
баланс інтересів та очікувань різних груп стейкхолде-
рів, відповідно до своїх можливостей задовольнити їх 
та відобразити існуючий позитивний досвід взаємодії зі 
стейкхолдерами у звітності.

Соціальні цілі діяльності СП зазвичай визнача-
ються в їх установчих документах або в рішеннях ко-
лективних органів управління. Щодо визначення бізнес-
цілей, то в даному випадку розуміється їх широкий 
спектр: від отримання прибутку до вдосконалення тех-

нології, покращення мотивації персоналу тощо. Разом 
з тим, ключове місце з-поміж бізнес-цілей у контексті 
їх гармонізації із соціальними посідає визначення об-
сягів фінансових ресурсів СП на плановий рік. Подвій-
на мета діяльності СП означає, що його планові обсяги 
фінансових ресурсів мають бути розподіленні на реа-
лізацію бізнес-цілей та соціальних цілей. Досягнення 
бізнес- цілей прибуткового СП забезпечує одержання 
чистого прибутку, який служить основним внутрішнім 
джерелом фінансування реалізації як бізнес-, так і соці-
альних цілей. Тому першочергово здійснюється фінан-
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Визначення соціальних
цілей 

Стейкхолдери 

ДК

Зовнішні джерела
фінансування Внутрішні джерела

фінансування
 

Планові річні обсяги фінансових ресурсів СП
для реалізації його бізнес- та соціальних цілей

 

Благодійні внески 

Гранти 

Державна допомога 

Краудфандинг 

Мікрофінансування 

Стипендії 

Банківські кредити 

Звітність та оцінка реалізації бізнес- та соціальних цілей 

Визначення бізнес-цілей 

Амортизація 

Кошти, залучені
від бізнес-організацій

-
 

Інші джерела  

Частка фінансових ресурсів на реалізацію
бізнес-цілей 

Реалізація соціальних цілей діяльності СП
 

Реалізація бізнес-цілей діяльності СП 

Фінансові ресурси СП залучені із зовнішніх
джерел для реалізації його соціальних цілей

 

Стратегія діяльності СП як комплексна соціальна та бізнес-стратегія  

Рис. 3. Схема гармонізації цілей розвитку самоокупних та частково самоокупних Сп
Джерело: авторська розробка.

сування реалізації бізнес-цілей СП. Відповідно планові 
річні обсяги фінансових ресурсів СП для реалізації його 
соціальних цілей визначаються як залишок планових 
річних обсягів фінансових ресурсів після відрахувань їх 
відповідної частки на реалізацію бізнес-цілей. Визначені 
на попередньому етапі соціальні цілі коригуються від-
повідно до можливостей їх досягнення за визначеного 
обсягу фінансування.

Основна відмінність у гармонізації бізнес- та со-
ціальних цілей самоокупного та частково самоокупно-
го СП (див. рис. 3) від прибуткового полягає в тому, що 
там розробляється одна стратегія діяльності СП, яка є 

комплексною соціальною та бізнес-стратегією. Окрім 
цього, такі підприємства не отримують чистий прибу-
ток, а отже, їх внутрішні джерела фінансування суттєво 
обмежені. Саме тому для забезпечення функціонування 
їх бізнес-складової вони залучають частину коштів, що 
надходить для фінансування їх соціальної діяльності.

Зовнішні джерела фінансування СП досить варіа-
тивні, хоча їх різноманітність і доступність значною 
мірою залежить від рівня економічного розвитку тієї 
країни, де здійснює свою діяльність СП. Варто зазна-
чити, що залучення того чи іншого зовнішнього дже-
рела фінансування потребує від СП здійснення ряду 
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заходів спрямованих на забезпечення прозорості своєї 
діяльності:
 благодійні внески, кошти залучені від корпо-

рацій – розміщення інформації про результати 
діяльності на офіційному сайті СП, сторінці в 
соціальних мережах; на ресурсних/інформацій-
них порталах, які поширюють інформацію про 
діяльність громадських, благодійних, волон-
терських організацій тощо («Ресурсний центр 
ГУРТ», «Соціальне підприємництво в Україні»); 
участь у семінарах, тренінгах, форумах на теми, 
що пов’язані з діяльністю СП («Форум соціаль-
них підприємців», «X.0 CONFERENCE: Cталий 
розвиток громадських ініціатив у Києві»); ви-
ставках товарів, фестивалях;

 гранти, стипендії – розміщення інформації про 
результати діяльності на офіційному сайті СП; 
сторінці в соціальних мережах; ресурсних/ін-
формаційних порталах, які поширюють інфор-
мацію про діяльність громадських, благодійних, 
волонтерських організацій тощо («Ресурсний 
центр ГУРТ», «Соціальне підприємництво в 
Україні»); надання листів від партнерів, звітів 
щодо результатів діяльності, реєстраційних до-
кументи;

 державна допомога, банківські кредити, мікро-
фінансування – розміщення інформації про 
результати діяльності на офіційному сайті СП; 
сторінці в соціальних мережах; надання реє-
страційних документів, фінансової звітності, 
інформації про майно та власність.

Отже, ефективна система управління СП перед-
бачає участь зацікавлених осіб у заходах (у тому 
числі, і їх представництво в органах управління, 

створеного ДК) для підвищення рівня взаємодії та узго-
дженості їх інтересів із цілями компанії. Окрім цього,  
в основу такої системи управління закладено принципи 
відкритості та прозорості її діяльності (як бізнес-, так і 
соціальної) для широкого кола заінтересованих осіб.  
Прозора та ефективна комунікація СП зі стейкхолдерами 
необхідна для підтримки їх довіри і впевненості в тому, 
що таке підприємство дотримується зазначених цілей. 

Покращення взаємодії СП з існуючими та потен-
ційними стейкхолдерами передбачає:
 розробку та функціонування офіційного сайту 

СП, де розміщується основна інформація про 
його діяльність, структуру, поточні та поперед-
ні звіти, результати оцінки діяльності СП, реко-
мендації ДК, питання стейкхолдерів та відпові-
ді на них;

 створення сторінки у соціальних мережах, де 
напряму можна спілкуватися з основними спо-
живачами та потенційними інвесторами під-
приємства;

 телефонний та електронний зв’язок із зацікав-
леними особами;

 участь у різноманітних тренінгах, семінарах, 
конференціях з тематики дотичної до соціаль-
ного підприємництва.

Результати реалізації соціальних та бізнес-цілей 
відповідно відображаються на стратегіях тако-
го підприємства. Заключним етапом у процесі 

управління СП є звітність та оцінка ступеня досягнення 
встановлених цілей. Періодичність такої діяльності по-
винна визначатися виходячи з особливостей побудови 
бізнес-процесів на підприємстві, адже деякі проекти СП 
можуть реалізовуватися щомісячно, а деякі потребують 
піврічного або навіть більшого часового лагу, тому ча-
сові періоди звітності визначаються керівництвом та-
кого СП з урахуванням думки зацікавлених осіб. Таку 
звітність розміщують у широкому доступі, інформацію 
подають у такій формі, щоб вона була зрозумілою широ-
кому загалу, окрім цього, з метою залучання іноземних 
інвесторів, дублюють її англійською мовою. Керівни-
цтво СП забезпечує формування достовірної інтегро-
ваної звітності, яка містить загальну інформацію про 
компанію, її стратегічні цільові орієнтири (у тому числі, 
соціальні та бізнес-цілі, плани та форми отримання со-
ціальної цінності), організаційну структуру компанії та 
структуру власності, внутрішні нормативні документи, 
вичерпну інформацію щодо фінансового стану, резуль-
татів, продуктивності праці, особливостей гармонізації 
бізнес-та соціальної цілей, взаємодії з ключовими гру-
пами стейкхолдерів, вагомі зміни та відповідає націо-
нальним та міжнародним стандартам. 

Результати проведеного дослідження дозволяють 
зробити такі висновки:

1. Специфіка управління СП головним чином обу-
мовлена необхідністю встановлення та підтримання ба-
лансу між його соціальною та бізнес-діяльністю.

2. Процеси гармонізації цілей діяльності СП зна-
чною мірою залежать від типу соціального підприємства.

3. За критерієм ступеня фінансової незалежності 
соціального підприємства запропоновано класифікува-
ти на частково самоокупні, самоокупні та прибуткові.

4. Визначені на етапі стратегічного планування 
соціальні цілі СП у подальшому коригуються залежно 
від обсягів фінансових ресурсів, які підприємство може 
спрямувати на реалізацію соціальних цілей. Джерелами 
фінансування реалізації соціальних цілей самоокупних 
і частково самоокупних СП є виключно зовнішні дже-
рела, тоді як прибуткові СП використовують для цього 
частину отриманого ними чистого прибутку. Залучення 
зовнішніх джерел фінансування передбачає формування 
СП достовірної, інтегрованої звітності про результати 
його діяльності та її широке оприлюднення.                   
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Сапич В. І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки
Мета статті полягає в дослідженні розвитку оренди земель сільськогосподарського призначення. Орендні відносини розглядаються як один із 
чинників, що обумовлює повноту реалізації відносин власності на землю. Визначено тенденцію зростання питомої ваги орендованих угідь у фер-
мерських господарствах. Домінування натуральної форми у розрахунках за оренду сільськогосподарських угідь свідчить про недостатній рівень 
розвитку ринкових відносин у сфері сучасного землекористування. Встановлення строків оренди, які б забезпечували збереження родючості 
ґрунтів, розглядається ключовою вимогою дотримання інтересів власників землі. Порушення орендарями оптимального співвідношення куль-
тур у сівозмінах вимагає запровадження з боку держави більш дієвого контролю за дотриманням сільськогосподарськими товаровиробниками 
проектів землеустрою. При оренді земель сільськогосподарського призначення майже відсутня конкуренція. Розвитку конкуренції у орендних від-
носинах буде сприяти запровадження агрохімічних паспортів. Подальші дослідження орендних відносин мають бути спрямовані на забезпечення 
достатньої збалансованості економічних інтересів суб’єктів земельних відносин і підвищення ефективності використання земельних ресурсів.
Ключові слова: оренда, орендні відносини, землі сільськогосподарського призначення, відносини власності на землю, орендарі, суб’єкти земельних 
відносин.
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собственности на землю в аграрном секторе экономики
Цель статьи заключается в исследовании развития аренды земель 
сельскохозяйственного назначения. Арендные отношения рассма-
триваются как один из факторов, обусловливающих полноту реали-
зации отношений собственности на землю. Определена тенденция 
роста удельного веса арендованных угодий в фермерских хозяйствах. 
Доминирование натуральной формы в расчетах за аренду сельско-
хозяйственных угодий свидетельствует о недостаточном уровне 
развития рыночных отношений в сфере современного землепользо-
вания. Установление сроков аренды, которые бы обеспечивали со-
хранение плодородия почв, рассматривается ключевым требованием 
соблюдения интересов владельцев земли. Нарушение арендаторами 
оптимального соотношения культур в севооборотах требует со 
стороны государства более действенного контроля над соблюдени-
ем сельскохозяйственными товаропроизводителями проектов зем-
леустройства. При аренде земель сельскохозяйственного назначения 
почти отсутствует конкуренция. Развитию конкуренции в арендных 
отношениях будет способствовать введение агрохимических паспор-
тов. Дальнейшие исследования арендных отношений должны быть 
направлены на обеспечение достаточной сбалансированности эко-
номических интересов субъектов земельных отношений и повышения 
эффективности использования земельных ресурсов.
Ключевые слова: аренда, арендные отношения, земли сельскохозяй-
ственного назначения, отношения собственности на землю, аренда-
торы, субъекты земельных отношений.
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in the Agrarian Sector of Economy
The article is aimed at studying the development of rent of agricultural lands. 
Rental relations are regarded as one of the factors determining the complete-
ness of implementation of the land ownership relations. The trend of growing 
ratio for rented land in farms has been identified. The dominance of natural 
form in calculating the rent of agricultural land testifies to a very low level 
of development of market relations in the sphere of contemporary land use. 
The timing of the rent that would ensure soil conservation, is considered a 
key requirement of compliance with the interests of land owners. Violation 
by tenants the optimum ratio of crops in crop rotations requires on the part 
of the State more effective control over the compliance with the land admin-
istration projects on the part of agricultural commodity producers. There is 
very little competition when renting of agricultural land. Introduction of agro-
chemical passports will contribute to the development of competition in the 
rental relations. Further research of rental relations must be aimed at ensur-
ing sufficient balance of the economic interests of land relations entities and 
improving the efficiency of land use.
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tenants, land relations entities.
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Чинний з 2002 р. Земельний кодекс передбачає 
функціонування в Україні ринку земель сільсько-
господарського призначення. Проте введення у 

дію даної норми постійно відтерміновується. Остання 
редакція Земельного кодексу запровадила мораторій на 
купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення державної та комунальної власно  - 
сті, а також земель, які перебувають у власності грома-
дян та юридичних осіб для ведення товарного сільсько-

господарського виробництва, до 1 січня 2017 р. [1]. За 
таких умов основною формою залучення землі до сіль-
ськогосподарського обороту стали орендні відносини. 
Стан орендних відносин є одним із чинників, що обу-
мовлює повноту реалізації відносин власності на зем-
лю. Значення орендних відносин також полягає в тому, 
що їх характер суттєво впливає на рівень ефективності 
сільськогосподарського виробництва.
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Становленню орендних відносин і визначенню 
напрямів їх удосконалення приділяється значна увага у 
дослідженнях аграрних економістів. Теоретичному об-
ґрунтуванню оренди землі в сільському господарстві 
присвячені роботи П. Т. Саблука, В. Я. Меселя-Веселяка, 
М. М. Федорова та інших вчених [2]. У наукових роз-
робках А. Е. Данкевича, О. В. Шебаніної, П. І. Юхименка 
та багатьох інших дослідників наведено організаційне 
забезпечення оренди земель сільськогосподарського 
призначення [3, 4, 5]. О. В. Шкільов та інші науковці роз-
глядають орендні відносини як чинник ефективного ви-
користання сільськогосподарських угідь, збереження їх 
родючості [6]. А. Г. Андрійчук, Л. В. Молдаван, О. М. Бо - 
родіна, В. В. Юрчишин, Б. Й. Пасхавер, А. Г. Мартин,  
І. Б. Яців та інші автори наголошують на відсутності на-
лежної конкуренції в орендних відносинах і негативних 
наслідках надмірної концентрації земельних ресурсів 
окремими користувачами [7, 8, 9, 10].

Пріоритетним напрямом розвитку орендних від-
носин О. Я. Березівська вважає гармонізацію інтересів 
орендодавців і орендарів шляхом запровадження об-
ґрунтованого розміру орендної плати, термінів орен-
ди, можливості їх продовження [11]. Організаційний 
механізм формування та проведення земельних торгів 
у формі аукціонів при передачі в оренду сільськогоспо-
дарських угідь державної форми власності запропоно-
вано М. В. Коритником [12].

Незважаючи на широкий спектр наукових розро-
бок проблематики оренди сільськогосподарських угідь, 
економісти-аграрники ще недостатньо приділяють 
уваги дослідженню орендних відносин у контексті ре-
алізації права власності селян на землю. Понад 15 років 
сільськогосподарське виробництво в Україні ведеться 
на землях, які перебувають у приватній власності. Од-
нак суттєвого впливу відносин приватної власності на 
зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції та підвищення ефективності використання 
сільськогосподарських угідь не відбулось. Це свідчить 
про незавершеність земельної реформи і необхідність 
розробки та запровадження дієвих інструментів, які б  
повною мірою забезпечили здійснення права власності 
селян на землю, у тому числі через орендні відносини. 

Сільськогосподарські підприємства України у  
2014 р. з 21009,6 тис. га угідь, що були в їх земле-
користуванні, 19516, 4 тис. га, тобто 92,9 % взяли 

в обробіток на умовах оренди [13]. Більша частка зем-
лі, що здається в оренду, належить селянам пенсійного 
віку. У 2014 р. у Сумській області в загальній кількості 
договорів 57,9 % було укладено селянами-пенсіонерами. 
Власники землі віддають у оренду угіддя як господар-
ствам, де ними було отримано земельний пай, або їх 
правонаступникам, так і іншим суб’єктам. При цьому 
має місце стала тенденція збільшення орендованої зем-
лі новими суб’єктами господарювання. Так, у Сумській 
області за 2001–2014 рр. питома вага договорів з ново-
утвореними підприємствами в їх загальній кількості 
зросла з 9,5 до 55,4 %. Дана ситуація свідчить про наяв-
ність певної конкуренції серед товаровиробників сіль-

ськогосподарської продукції, що посилює ринковий ха-
рактер земельних відносин.

Основну частку земель на умовах оренди залу-
чають реформовані на початку 2000-х рр. на засадах 
приватної власності підприємства. У цих землекори-
стувачів орендовані землі у 2014 р. складали від 98,6 % 
у господарських товариствах до 99,0 % у приватних під-
приємствах. Державні підприємства використовували 
на умовах оренди лише 3,5 % земель [13]. Незначні площі 
орендованих угідь у даному секторі є логічними в умо-
вах збереження державної форми власності на землю та 
відповідної функціональної спрямованості державних 
сільськогосподарських підприємств. У фермерських гос-
подарствах питома вага орендованих угідь дещо нижча, 
ніж у сільськогосподарських підприємствах, оскільки 
вони мають у обробітку суттєво менші площі земель у 
розрахунку на одного господарюючого суб’єкта. Проте 
питома вага орендованих угідь у фермерських госпо-
дарствах порівняно з недержавними підприємствами 
інших організаційно-правових форм стало зростає. 
Лише за 2010–2014 рр. даний показник збільшився з 
81,7 до 85,2 % [13]. Така тенденція пояснюється можли-
вістю фермерських господарств, завдяки більш високій 
рентабельності виробництва, пропонувати власникам 
землі кращі умови оренди і, відповідно, збільшувати у 
своєму землекористуванні частку орендованих угідь.

Згідно з чинним законодавством орендна плата 
стягується відносно нормативної грошової оцінки 
землі. У 2000–2002 рр. мінімальна орендна пла-

та була визначена на рівні 1 %, у 2003–2007 рр. – 1,5 % 
і з 2008 р. – 3 % [14, с. 11; 15; 16; 17]. Законодавче збіль-
шення мінімальної орендної плати сприяло зростанню 
фактичних виплат, хоча визначену з 2008 р. законодав-
цями орендну плату, не меншу за 3 %, орендарі в цілому 
по Україні стали забезпечувати лише з 2011 р. (табл. 1). 
Саме в цей період почали  помітно покращуватися ре-
зультати  господарської діяльності та фінансове стано-
вище сільськогосподарських товаровиробників. Так, 
прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції 
з урахуванням бюджетних дотацій і ПДВ на 1 га угідь 
у 2011р. збільшився до 1136,00 грн. проти 592,75 грн. у 
2008 р., тобто на 91,7%. Значно підвищився у порівнянні 
з початком 2000-х рр. і рівень рентабельності виробни-
цтва сільськогосподарської продукції. Зростаючі доходи 
орендарів дозволили суттєво збільшити орендну плату. 
За підсумками 2014 р. її рівень досяг в середньому по 
Україні 655,07 грн. за 1 га сільськогосподарських угідь, 
що в 3,6 рази більше, ніж у 2008 р. (табл. 1). 

Наразі ще зберігаються договори з орендною пла-
тою, нижчою за мінімальну, визначену законодавством, 
хоча їх питома вага поступово зменшується. Зокрема,  
у Сумській області у 2014 р. договори з відсотком оренд-
ної плати до 1,5 % склали 2,3 %, а з відсотком орендної 
плати від 1,5 % до 3,0 % – 9,1 %, тобто законодавчій нормі 
відповідало 88,6 % укладених договорів.

Ст. 22 Закону України «Про оренду землі» перед-
бачено, що орендна плата може справлятися у грошо-
вій формі, а за згодою сторін розрахунки можуть здій-
снюватися у натуральній формі [20]. На практиці ще 
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таблиця 1

Ефективність виробництва і співвідношення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь та орендної 
плати в сільськогосподарських підприємствах України

показник
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Нормативна грошова оцінка, грн за 1 га 
с/г угідь 9293 10707 11339 11339 11339 11339 14162

Орендна плата за земельні частки (паї), 
грн за 1 га с/г угідь 184,57 242,64 271,63 364,54 556,70 566,68 655,07

Відношення орендної плати до норматив-
ної грошової оцінки, % 2,0 2,3 2,4 3,2 4,9 5,0 4,6

Законодавчо визначена мінімальна 
орендна плата, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Прибуток від реалізації с/г продукції  
з урахуванням бюджетних дотацій  
і ПДВ на 1 га с/г угідь, грн

592,75 433,20 869,52 1136,00 1440,63 938,36 2127,50

Рівень рентабельності виробництва с/г 
продукції, % 13,4 13,8 21,1 27,0 20,5 11,2 25,8

Джерело: розраховано автором за даними [13; 18; 19, с. 77].

застосовується і відробіткова форма (надання послуг 
орендодавцю), яку з певною умовністю можна розгля-
дати також як натуральну форму. Грошова форма за 
оренду землі нині ще не отримала широкого викори-
стання, хоча її обсяги поступово зростають. Зокрема, 
якщо у 2008 р. у Сумській області орендарі отримали 
грошима лише 14,0 % орендної плати, то у 2014 р. даний 
показник збільшився до 24,9 %. Домінування виплат за 
оренду сільськогосподарських угідь поза грошового 
обігу (у Сумській області у 2014 р. натуральна і відро-
біткова форми розрахунків склали 75,1 %) свідчить про 
недостатній рівень розвитку ринкових відносин у сфері 
сучасного землекористування. 

Важливе значення у становленні орендних відносин 
з позицій захисту інтересів власників землі та її 
збереження як національного надбання має вста-

новлення строків оренди. Аналіз укладених договорів по-
казує, що збільшується кількість договорів, якими перед-
бачається строк оренди понад 6 років. За 2008–2014 рр.  
у Сумській обл. питома вага договорів оренди на 6–10 
років зросла з 30,0 до 53,1 %, а на понад 10 років – з 18,2 
до 24,3 %, тобто основна частина укладених нині догово-
рів є довгостроковими. Така тенденція створює переду-
мови для дотримання орендарями вимог законодавства 
України щодо збереження родючості ґрунтів. Упрова-
дження передбачених Законом України від 04.06.2009 р. 
№ 1443-VI проектів землеустрою [21], які забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни і реаліза-
цію заходів з охорони земель, можливе саме в умовах 
довгострокової оренди сільськогосподарських угідь. 

Водночас орендарі не завжди дотримуються за-
тверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.02.2010 р. № 164 нормативів оптимального співвід-
ношення культур у сівозмінах в різних природно-сіль-
ськогосподарських регіонах [22]. Найбільші порушення 
сівозмін відбуваються за рахунок допущення значних 
посівних площ технічних культур, насамперед соняш-

нику, а також вкрай недостатніх посівів картоплі, овоче-
баштанних і кормових культур, особливо багаторічних 
трав. Зокрема, у Чернігівській області, яка відноситься 
до Поліського природно-сільськогосподарського регіо-
ну, при нормативі соняшнику у структурі посівів у 0,5 % 
за підсумками 2014 р. його фактична питома вага склала 
11,8 %, а при нормативі кормових культур у 20–60% їх 
було лише 11,7 %. У Харківській області Лісостепового 
регіону соняшник було посіяно на 24,9 % площ при нор-
мативі 5–9 %. Найзначніші відхилення від нормативів 
оптимального співвідношення культур у сівозмінах ма-
ють місце у Степових регіонах. Так, у Північностепо-
вому регіоні при нормативі 10 % по Дніпропетровській 
обла сті посіви соняшнику досягли 28,7 %, Запорізькій – 
35,6 %, Кіровоградській – 32,6 %, а площі кормових куль-
тур при нормативі 10–60 % у цих областях фактично 
були у межах 2,9–3,4 % [розраховано автором на осно-
ві даних: 22, с. 222, 242]. Розширення посівних площ під 
соняшником стимулюється тим, що його виробництво є 
значно більш прибутковим у порівнянні з іншими куль-
турами. Рівень рентабельності виробництва соняшнику 
за підсумками 2014 р. в Україні склав 36,5 % проти 25,8 % 
у цілому по сільськогосподарській продукції і 29,2% – по 
рослинницькій продукції [23, с. 52-53]. 

Причиною порушень сільськогосподарськими то-
ва ровиробниками сівозмін є також відсутність ефек-
тивних законодавчих норм, які б спонукали дотримува-
тися вимог землеустрою. Так, згідно з внесеними у ст. 55 
Кодексу України про адміністративні правопорушення 
змін, відхилення від затверджених в установленому по-
рядку проектів землеустрою тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від п'яти до двадцяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – 
від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян [21]. При отриманні прибутку 
з одного гектара посівів соняшнику, наприклад, у Хар-
ківській області у 2014 р. у 7288,83 грн або у Полтавській 
області в 7625,19 грн [розраховано автором на основі 
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даних: 13; 23, с. 242] така норма не може вважатися до-
статньою. Отже, основними причинами недотримання 
сівозмін є значна різниця в рівнях рентабельності ви-
робництва окремих сільськогосподарських культур і 
відсутність дієвої відповідальності за порушення чин-
ного законодавства.

Нині у орендних відносинах сільськогосподар-
ських земель в Україні ще відсутня конкуренція, котра 
дозволяла б власникам землі повніше реалізувати свої 
інтереси. У кожному регіоні є досить обмежена кількість 
суб’єктів господарської діяльності, які беруть в орен-
ду сільськогосподарські угіддя. У власників земельних 
часток (паїв) досить часто немає вибору, кому здати в 
оренду свою землю. Певною мірою це підтверджується 
тим, що значна частка приватизованих сільськогоспо-
дарських угідь передана в оренду тим господарюючим 
суб’єктам, які мали ці землі в користуванні до їх прива-
тизації. Так, за даними на кінець 2014 р. у Сумській об-
ласті із загальної кількості договорів оренди 35,4 % було 
укладено з господарствами, де отримано земельний пай, 
або їх правонаступниками. Таким чином, оскільки рі-
вень орендної плати та інші умови орендного договору 
фактично встановлює виключно орендар, то сучасний 
стан конкуренції, що сформувалася при оренді сільсько-
господарських земель в Україні, визначається як недо-
сконала конкуренція. 

Одним із підтверджень недостатнього розвитку 
конкурентних засад у орендних відносинах є 
продаж пайовикам у рахунок орендної плати за 

землю сільськогосподарської продукції по значно ви-
щих цінах, ніж іншим (табл. 2). Так, у 2014 р. переви-
щення середньої ціни реалізації сільськогосподарської 
продукції пайовикам у рахунок орендної плати за землю 
у порівнянні з населенням у рахунок оплати праці скла-
ло від 7,0 % по великій рогатій худобі до 32,4 % по насін-
ню соняшнику.

Важливою умовою для розвитку конкуренції в 
орендних відносинах, на нашу думку, є наявність у влас-
ників землі та її орендарів інформації про показники 
якісного стану ґрунту, а також їх зміни в процесі госпо-
дарської діяльності. Таку інформацію містять агрохіміч-

ні паспорти поля, земельної ділянки, порядок ведення 
яких затверджено наказом Міністерства аграрної по-
літики України від 11.10.2011 р. № 536 [25]. Урахування 
кількісно визначених якісних характеристик сільсько-
господарських угідь при укладанні договорів їх оренди 
надасть об’єктивності та прозорості орендним відно-
синам і буде сприяти раціональному використанню зе-
мельних ресурсів, відтворенню їх родючості, збережен-
ню від забруднення. Зазначеним наказом Міністерства 
аграрної політики України передбачено використання 
відомостей агрохімічного паспорта при наданні в орен-
ду земельних ділянок, проте практична реалізація цього 
положення ще залишається проблематичною.

Залучення сільськогосподарських угідь на умовах 
орендних відносин ще недостатньо націлює сільсько-
господарських товаровиробників на більш ефективне 
та раціональне використання земельних ресурсів. Стат-
тя 319 Цивільного кодексу України передбачає, що влас-
ник не може використовувати право власності на шкоду 
правам, свободам та гідності громадян, інтересам су-
спільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні 
якості землі [26]. Водночас, сучасні орендні відносини 
не орієнтують діяльність сільськогосподарських під-
приємств на істотне покращення родючості земельних 
ресурсів. Інакше кажучи, комерційні інтереси сільсько-
господарських товаровиробників, одного із суб’єктів 
земельних відносин, є домінуючими над інтересами ін-
ших суб’єктів – держави і приватних власників землі, що 
порушує базові принципи здійснення права власності. 
Таке становище свідчить про обмежену дієвість чинного 
нормативно-правового забезпечення щодо спрямова-
ності на досягнення збалансованості інтересів суб’єктів 
земельних відносин.

ВИСНОВКИ
1. Орендні відносини стали основною формою за-

лучення землі до сільськогосподарського обороту. Біль-
ша частка землі, що здається в оренду, належить селя-
нам пенсійного віку. З утворенням на селі господарств 
ринкового типу має місце стала тенденція збільшення 
орендованої землі новими суб’єктами господарювання. 
У фермерських господарствах, порівняно з недержав-

таблиця 2

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції в Україні за напрямами у 2014 р., грн / т

показник Населенню в рахунок  
оплати праці

пайовикам у рахунок 
орендної плати за землю

Ціна реалізації пайовикам  
у % до ціни реалізації населенню  

в рахунок оплати праці

Пшениця 1233,4 1390,0 112,7

Жито 1317,8 1454,5 110,4

Кукурудза 1059,4 1195,8 112,9

Насіння соняшнику 2022,2 2677,9 132,4

Цукор 5538,0 6265,6 113,1

Велика рогата худоба 11900,5 12733,7 107,0

Свині 15461,0 18118,0 117,2

Молоко 2969,0 3247,2 109,4

Джерело: розраховано автором за даними [24, с. 8].
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ними підприємствами інших організаційно-правових 
форм, питома вага орендованих угідь зростає більш ви-
сокими темпами, оскільки завдяки більш високій рен-
табельності виробництва фермери пропонують власни-
кам землі кращі умови оренди.

2. Визначену згідно з чинним законодавством з 
2008 р. орендну плату, не меншу за 3 % від норматив-
ної грошової оцінки землі, орендарі в цілому по Україні 
стали забезпечувати лише з 2011 р. Покращення фінан-
сового становища сільськогосподарських товаровироб-
ників у подальший період дозволило суттєво підвищити 
рівень орендної плати. 

3. Грошова форма за оренду землі нині ще не отри-
мала широкого використання, хоча її обсяги поступово 
зростають. Домінування натуральної форми у розрахун-
ках за оренду сільськогосподарських угідь свідчить про 
недостатній рівень розвитку ринкових відносин у сфері 
сучасного землекористування.

4. Важливе значення у становленні орендних від-
носин з позицій захисту інтересів власників землі та її 
збереження як національного надбання має встановлен-
ня строків оренди. За останні роки помітно збільшилася 
кількість довгострокових договорів оренди, які створю-
ють передумови для дотримання орендарями вимог зако-
нодавства України щодо збереження родючості ґрунтів. 
Водночас орендарі не завжди додержуються оптималь-
ного співвідношення культур у сівозмінах, що вимагає за-
провадження з боку держави більш дієвого контролю за 
дотриманням орендарями проектів землеустрою.

5. Недостатній розвиток конкурентних засад у 
орендних відносинах призводить до того, що за таких 
обставин власники землі як орендодавці не завжди 
можуть з достатньою вигідністю реалізувати свої еко-
номічні інтереси, оскільки вимушені погоджуватися з 
тими умовами, які визначаються орендарями. Розвитку 
конкуренції в орендних відносинах буде сприяти запро-
вадження агрохімічних паспортів, які містять для влас-
ників землі та її орендарів інформацію про показники 
якісного стану ґрунту, а також їх зміни в процесі госпо-
дарської діяльності. 

Оскільки сформовані нині в Україні відносини 
оренди земель сільськогосподарського призна-
чення ще є далекими від досконалості, то по-

дальші їх дослідження мають бути спрямовані на забез-
печення достатньої збалансованості економічних інтер-
есів суб’єктів земельних відносин і підвищення ефектив-
ності використання земельних ресурсів.                          
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погріщук Г. Б. Стратегічні засади екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого  
сільськогосподарського виробництва

Метою статті є обґрунтування стратегічних засад екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробни-
цтва та напрямів його вдосконалення як основи забезпечення ефективності функціонування виробничої сфери національного господарського 
комплексу. Розглянуто питання економічного розвитку галузі в контексті вирішення екологічних проблем, зважаючи на природно-кліматичні, 
біологічні та екологічні наслідки господарської діяльності людини. Обґрунтовано доцільність застосування наукового підходу до їх комплексного 
розв’язання з урахуванням міжнародного досвіду. Зосереджено увагу на потребі реалізації інтересів країни шляхом участі у вирішенні глобальних 
і регіональних проблем, усуненні економічних протиріч екологічно безпечного управління виробництвом. Доведено, що вирішення завдань, які 
стоять перед сільським господарством, можливе шляхом екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого виробництва, що сприятиме 
насиченню внутрішнього ринку високоякісною, екологічно чистою вітчизняною продукцією; гарантуватиме продовольчу безпеку держави; роз-
ширить ринки збуту за рахунок здобуття конкурентних переваг вітчизняною сільськогосподарською продукцією на зовнішньому ринку. 
Ключові слова: сільське господарство, стратегія, екологічна безпека, інноваційно-орієнтоване виробництво.
Рис.: 1. Бібл.: 9. 
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Погрищук Г. Б. Стратегические основы экологобезопасного ведения 

инновационно-ориентированного сельскохозяйственного  
производства

Целью статьи является обоснование стратегических принципов эко-
логически безопасного ведения инновационно-ориентированного сель-
скохозяйственного производства и направлений его совершенствова-
ния как основы обеспечения эффективности функционирования про-
изводственной сферы национального хозяйственного комплекса. Рас-
смотрены вопросы экономического развития отрасли в контексте 
решения экологических проблем, учитывая природно-климатические, 
биологические и экологические последствия хозяйственной деятель-
ности человека. Обоснована целесообразность применения научного 
подхода к их комплексному решению с учетом международного опы-
та. Сосредоточено внимание на необходимости реализации инте-
ресов страны путем участия в решении глобальных и региональных 
проблем, устранения экономических противоречий экологически без-
опасного управления производством. Доказано, что решение задач, 
стоящих перед сельским хозяйством, возможно путем экологически 
безопасного ведения инновационно-ориентированного производства. 
Это позволит насытить внутренний рынок высококачественной эко-
логически чистой отечественной продукцией; гарантировать про-
довольственную безопасность страны; расширить рынки сбыта за 
счет получения конкурентных преимуществ отечественной сельско-
хозяйственной продукции на внешнем рынке.
Ключевые слова: сельское хозяйство, стратегия, экологическая безо-
пасность, инновационно-ориентированное производство.
Рис.: 1. Библ.: 9. 
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Pogrischuk G. B. Strategic Framework for Ecologically-Safe Conducting  

the Innovation-Oriented Agricultural Production
The article is aimed at substantiation of the strategic guidelines for ecologi-
cally-safe conducting the innovation-oriented agricultural production and the 
directions of its perfection as a basis for ensuring the efficiency of functioning 
of the productive sector of the national economy. Issues of economic develop-
ment of the sector have been considered in the context of addressing environ-
mental problems, taking account of climatic, biological and ecological effects 
of human activities. The expediency of using a scientific approach to their 
comprehensive solution has been substantiated on the basis of international 
experience. Attention is focused on the necessity to implement the country's 
interests through participation in addressing the global and regional prob-
lems, elimination of the economic contradictions of an environmentally sound 
management of production. It is proved that the challenges facing agricul-
ture is possible to solve through environmentally safe conduct of innovative-
oriented production. This will satiate the inner market with the high-quality 
and environment-friendly domestic products; guarantee the food security of 
the country; expand the sale markets by obtaining competitive advantages 
for domestic agricultural products in the foreign markets.
Keywords: agriculture, strategy, environmental safety, innovation-oriented 
production.
Fig.: 1. Bibl.: 9. 
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Світова проблема екологобезпечного ведення 
сільськогосподарського виробництва є однією 
з головних невирішених проблем людства, яка 

на початку XXI століття набула глобального багатофак-
торного характеру. Нині, в середині другого десятиліття 
XXI століття, інноваційні технології виробництва ста-
ють усе більш реальним інструментом, за допомогою 

якого людство сподівається досягти цілей і вирішити 
проблему екологічної безпеки.

Проблемам екологічної безпеки виробничих сис-
тем в економіці присвячено праці: В. Андрійчука, О. Ба - 
лаць кого, І. Банєвої, В. Борисової, О. Варченко, О. Виш-
невської, В. Гавриша, М. Гладія, В. Галушко, І. Гончаренко, 
О. Гудзинського, А. Даниленко, Б. Данилишина, М. Ка - 
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лінчика, О. Карасьова, А. Ключник, П. Коренюка, Г. Ку-
палової, О. Новікова, М. Талавирі, О. Ульянченко, Ю. Уш - 
каренко, І. Червена, М. Хвесика, О. Шебаніної, В. Яценко 
та ін. У роботах науковці приділяють значну увагу про-
блемі формування та реалізації дієвих механізмів по вирі-
шенню екологічних проблем, науковому обґрунтуванню 
здійснення природоохоронних заходів. Проте нині особ-
ливої актуальності набувають питання соціального роз-
витку, фінансового й продовольчого забезпечення, зва-
жаючи на природно-кліматичні, біологічні та екологічні 
наслідки, передусім через використання нових підходів 
до їх комплексного розв’язання з урахуванням досвіду 
формування інноваційно-орієнтованого виробництва у 
сфері екологобезпечного сільського господарства.

Метою роботи є обґрунтування стратегічних засад 
екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого 
сільськогосподарського виробництва та напрямів його 
вдосконалення як основи забезпечення ефективності 
функціонування виробничої сфери національного гос-
подарського комплексу.

Останнім часом у зв’язку із загостренням про-
тиріч між господарською діяльністю і збере-
женням навколишнього середовища все більш 

актуальними є екологічні проблеми. Погіршення стану 
навколишнього природного середовища, економічні 
втрати внаслідок виникнення природних надзвичай-
них ситуацій і катастроф, низький рівень використання 
ресурсозберігаючих технологій, недостатня екологічна 
культура підприємств зумовили те, що наша країна за 
індексом екологічних досягнень займає лише 87 місце 
серед 163 країн світу [1].

В умовах складної екологічної ситуації в державі, 
пов’язаної з нераціональним використанням природних 
ресурсів, екологічну політику України доцільно спря-
мовувати на збереження і розвиток природоохоронної 
бази, запровадження у практику нових економічних ін-
струментів для вирішення економічних протиріч й еко-
логічно безпечного управління виробництвом.

Негативний вплив на сільське господарство в ча-
стині екобезпеки справляють техногенно-екологічні 
чинники. Підвищення антропогенного навантаження на 
довкілля, зниження загального рівня технічної безпеки, 
прогресуюча спрацьованість основних фондів значно 
підвищують ступінь ризику сільськогосподарського 
виробництва. Загрози техногенного характеру вини-
кають через недбалу господарську діяльність людини, 
недотримання техніки безпеки у виробничому процесі. 
Проте масштаби впливу техногенних явищ часто пере-
вищують поріг системної адаптації, завдаючи великої 
шкоди довкіллю, у тому числі створюючи небезпеку для 
сільського господарства [2].

Відтак, вирішення потребує ряд проблем як галу-
зевого й регіонального, так і загальнодержавного зна-
чення. Основним пріоритетом при цьому є раціональне 
використання та збереження природних ресурсів для 
майбутніх поколінь. Необхідно на державному рівні за-
безпечити умови для сталого розвитку екологобезпеч-
ного сільського господарства та впровадження інно-
ваційних технологій у виробничу діяльність. У даному 

напрямі позитивним є участь нашої держави у світових 
глобалізаційних процесах, зокрема щодо збереження 
навколишнього середовища та врахування досвіду ін-
ших країн у вирішенні проблем екологічної безпеки ви-
робничої діяльності.

Розроблення довгострокових стратегії сталого 
розвитку, програм соціально-економічного зрос-
тання, галузевих і регіональних планів дій має ба-

зуватися на таких основних загальних принципах [3]:
 природні ресурси, які належать народові, ста-

новлять матеріальну основу його існування 
незалежно від форм власності, є обмеженими 
і мають використовуватися з урахуванням по-
треб нинішнього і майбутніх поколінь;

 використання природних ресурсів повинно ба-
зуватися на заощадливому і науковому підході;

 будь-яка антропогенна діяльність має узгоджу-
ватись із законами природи та обмеженнями, 
які з них випливають;

 екологічно орієнтоване виробництво має бути 
економічно ефективним;

 одержаний від господарської діяльності резуль-
тат не може бути меншим від шкоди, заподіяної 
навколишньому природному середовищу;

 усі соціально-економічні перетворення повинні 
спрямовуватися на утвердження засад гуманіз-
му, демократії та цінностей громадянського 
суспільства.

У міжнародному рейтингу екологічних досягнень 
(Environmental performance Index), розрахованому фа-
хівцями Єльського університету (США) за 25 показни-
ками, що характеризують дієвість державної політики 
країн щодо збереження екосистем, Україна посідає лише 
102 позицію серед 132 країн світу. Вирішальне значення 
для більшості регіонів країни продовжують відігравати 
один-два види економічної діяльності, що обумовлює 
специфіку найбільш гострих екологічних проблем. Екс-
тенсивний характер промислового та сільськогосподар-
ського виробництва негативно впливає на показники 
ресурсомісткості, у тому числі енергоємності, водоспо-
живання, особливо в регіонах найбільш масштабного 
розвитку і концентрації виробництва [4]. 

Згідно зі Стратегією державної екологічної політи-
ки України на період до 2020 р. першопричинами еколо-
гічних проблем України є [5]:
 успадкована структура економіки з переважаю-

чою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, 
негативний вплив якої був посилений перехо-
дом до ринкових умов;

 зношеність основних фондів промислової та 
транспортної інфраструктури;

 застаріла система державного управління у 
сфері охорони навколишнього природного се-
редовища, регулювання використання природ-
них ресурсів, відсутність чіткого розмежування 
природоохоронних та господарських функцій;

 недостатня сформованість інститутів грома-
дянського суспільства;
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 недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів 
збереження навколишнього природного середо-
вища та переваг сталого розвитку;

 недотримання природоохоронного законодав-
ства.

У багатьох країнах світу, як і в глобальній систе-
мі природокористування та характері взаємовідносин 
людини з природним середовищем, після Конференції 
ООН у м. Ріо-де-Жанейро, по суті, не відбулося скільки-
небудь помітних позитивних зрушень. До того ж, останні 
нівелюються високими темпами зростання народонасе-
лення і відносно низькими темпами розвитку економіки, 
збільшенням обсягів використання природних ресурсів 
такими способами, методами і техніко-технологічними 
засобами, за яких посилюються негативні антропотех-
ногенні навантаження на земну біосферу та деградацій-
ні процеси в ній.

Як зазначається в доповіді ЮНЕП, що здійснює 
дослідження за проектом «Глобальна екологічна пер-
спектива», сценарій майбутнього на період до 2050 р., 
навіть з урахуванням реалізації заходів, передбачених 
Програмою дій «Порядок денний на XXI століття», най-
імовірніше, буде таким. Населення на планеті збільшить-
ся на 65 %, ВВП зросте приблизно в 4 рази, а підвищення 
доходів на 1 мешканця – у 2,6 разу. Результатом цього 
стануть: катастрофічний брак чистої води (у 2050 р. 
понад 2 млрд осіб відчуватимуть її гострий дефіцит); 
збільшення викидів вуглекислого газу майже у 2,4 разу, 
а токсичних і небезпечних відходів виробничої та неви-
робничої діяльності – у 3 рази [6].

Варто також враховувати досвід розвинутих країн сві-
ту з ринковою економікою, де стратегічні галузі на-
ціонального господарства або знаходяться у підпо-

рядкуванні держави, або держава здійснює своє втручання 
через відповідні механізми впливу. З цією метою в най-
ближчі роки слід прийняти пакет нормативно-правових 
актів щодо забезпечення ефективного функціонування 
стратегічно важливих секторів для економіки країни. 

Зважаючи на задекларований євроорієнтаційний 
вектор розвитку аграрної сфери, перед Україною постає 
необхідність досягти відповідності цілям та пріорите-
там Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 рр. 
Стратегічні орієнтири САП ЄС передбачають досягнен-
ня трьох цілей протягом зазначеного періоду [7]:

1) підвищення конкурентоспроможності сільсь-
ко го господарства (за рахунок модернізації аграрно-
го виробництва, інноваційного розвитку агробізнесу, 
впровадження інформаційних технологій, підтримки 
виробництва нових видів агропродовольчої продукції, 
підтримки кооперації агротоваровиробників);

2) забезпечення екологічного ведення сільсько-
го господарства та захист природного навколишньо-
го середовища (завдяки державній підтримці процесу 
впровадження енергозберігаючих технологій, збере-
ження водних, земельних і лісових ресурсів, мінімізація 
шкідливого впливу агробізнесу на природно-кліматичні 
умови, розвиток альтернативних джерел енергії);

3) посилення багатофункціональної ролі сільсько-
го господарства, стимулювання несільськогосподарської 

зайнятості та забезпечення добробуту населення на сіль-
ських територіях (через державну підтримку малого і 
середнього бізнесу, розвиток туризму, збереження ланд-
шафтів, інфраструктурне забезпечення бізнесу тощо).

Більшість економічно розвинених країн визнали 
пріоритетною високопродуктивну ресурсоощад-
ну економічну діяльність, яка створює достатні 

умови для вирішення складних соціально-економічних 
і екологічних завдань. Наприклад, Японія розпочала ак-
тивне впровадження екологічної політики, досягнувши 
ВВП на душу населення на рівні 1600 дол. на рік, а Тай-
вань – на рівні 5500 дол. Відповідно група економічно 
розвинених країн, лідерів сучасного світового прогресу, 
ідею зрівноваженого розвитку звела, виходячи з влас-
них інтересів, у безальтернативний варіант соціально-
економічного розвитку [8].

Дієва екологічна політика на державному і регіо-
нальному рівнях формує основу для збереження і від-
новлення природно-ресурсного потенціалу, забезпечує 
екологічну безпеку країни та її регіонів, що формує умо-
ви для гарантування економічної безпеки та повномасш-
табного виходу вітчизняної продукції на світові ринки.

Нині місткість світового ринку екологічно чи-
стої продукції, за різними оцінками, становить близько  
50 млрд дол. США. Потенційно можлива участь Украї ни 
3,5–4,5 млрд дол. США за перспективою розширення. 
Згідно з прогнозами, щороку приріст чистої продукції 
становить 10–20 %. Вартість продуктів екологічного ви-
робництва перевищує вартість неекологічних продуктів 
мінімум на 10–30 % [9]. 

Сільське господарство України є стратегічною 
га луззю економіки України, а його інноваційно-орієн-
товане ведення спроможне забезпечити екологобезпеч-
не виробництво. 

Формування і реалізація стратегії інноваційно-
орі  єн тованого ведення екологобезпечного сільськогос-
подарського виробництва та державна політика по від-
ношенню до природної системі, повинні бути взаємо-
пов’язані, оскільки збереження біосфери та соціально-
екологічне благополуччя населення перебувають у не-
розривній єдності.

Стратегія інноваційно-орієнтованого ведення еко-
логобезпечного сільськогосподарського виробництва 
визначає цілі, напрями, завдання і принципи проведен-
ня єдиної державної політики в галузі раціонального 
природокористування; систему підтримки, регулюван-
ня та організації виробничих процесів на довгостроко-
вий період (рис. 1). Відтак, основне завдання формуван-
ня стратегії передбачає розробку плану дій або наміче-
них заходів стратегії та їх адаптування до середовища, 
що змінюється. Оскільки саме стратегія та системність 
її впровадження, як узагальнена модель дій, необхідна 
для досягнення поставлених цілей шляхом координації 
і поширення ресурсів.

Розробка стратегічних орієнтирів ведення еколого-
безпечного сільськогосподарського виробництва потре-
бує послідовного вирішення взаємопов’язаних завдань, 
що передбачають:
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1. Забезпечення сталого природокористування 
через невиснажувальне використання поновлюваних і 
раціональне використання невідновлюваних природних 
ресурсів.

2. Спрямованість державної політики на збережен-
ня природних систем і зниження забруднення навколиш-
нього середовища, а також на ресурсозбереження.

3. Формування регіональної політики щодо еко-
логічно обґрунтованого розміщення об’єктів природо-
користування, на основі максимального використання 
можливостей та врахування специфіки суб’єктів госпо-
дарювання в певному регіоні для його інноваційно-
орієнтованого розвитку.

4. Визначення екологічних пріоритетів охорони 
здоров’я як системи підтримки трудових ресурсів у сіль-
ському господарстві та запобігання й зниження еколо-
гічних наслідків надзвичайних ситуацій.

5. Застосування в процесі господарської діяльно-
сті інноваційних технологій виробництва та відтворен-
ня природних ресурсів.

6. Організація контролю за ввезенням, викори-
станням і поширенням на території країни чужорідних 
і генетично змінених організмів. 

7. Проінформованість державних і муніципальних 
органів, юридичних осіб і населення щодо стану при-
родних ресурсів та навколишнього середовища. 
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8. Наукове забезпечення у сфері екологічної безпе-
ки, що передбачає розвиток наукових знань про еколо-
гічні засади розвитку, виявлення нових екологічних ри-
зиків, зумовлених як розвитком суспільства, так і при-
родними процесами.

ВИСНОВКИ
Вирішення завдань, які стоять перед сільським 

господарством, його перехід до якісно нового рівня роз-
витку, можливий шляхом екологобезпечного ведення 
інноваційно-орієнтованого виробництва, що дасть змо-
гу розв’язати завдання наповнення внутрішнього ринку 
високоякісною екологічно чистою вітчизняною продук-
цією, гарантувати продовольчу безпеку держави, розши-
рити ринки збуту за рахунок здобуття конкурентних пе-
реваг вітчизняною сільськогосподарською продукцією 
на зовнішньому ринку. 

Покращення екологічної ситуації може відбутися 
шляхом переорієнтації економічного розвитку виробни-
чих систем у напрямку забезпечення пріоритетів збере-
ження навколишнього середовища, формування нових 
цінностей на основі раціоналізації споживчого підходу 
до використання природних ресурсів. При цьому необ-
хідно провести розробку комплексу заходів з урахуван-
ням міжнародного досвіду у сфері екологобезпечного 
ведення сільськогосподарського виробництва.

Побудова загальної моделі економічного розви-
тку аграрного сектора на перспективу та вибір можли-
вих стратегій повинні базуватися на використанні пози-
тивного досвіду інших країн та враховувати вітчизняні 
соціально-економічні й природні особливості, забезпечу-
ючи при цьому основи національної безпеки держави.   
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ткаченко С. А. Удосконалення методології підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах 
стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери

Дослідження економічних праць учених-науковців і досвіду проектування та впровадження функції моніторингу в системах стратегічного регу-
лювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери надало можливість констатувати факт, що 
вирішення проблеми вдосконалення методології підсистеми економічного моніторингу, виходячи із сучасних вимог розвитку національної еконо-
міки, багатогранне та повинне включати в себе цілий ряд напрямків розвитку. Це обумовило потребу креативного підходу до створення мето-
дології функції моніторингу, до побудови схеми її проведення на різних рівнях регулювання. Удосконалення методології економічного моніторингу 
при створенні та функціонуванні територіально-виробничих систем за усіма напрямками розвитку істотно полегшує вироблення проектних рі-
шень по підсистемі моніторингу та значно підвищує їх ефективність і якість. Розроблення, затвердження і передача методологічних матеріалів 
з моніторингу повинні передувати проведенню проектних робіт із інших видів забезпечення підсистеми. Серед перспектив подальших розвідок 
у даному напрямку особливою актуальністю відрізняються питання, спрямовані на застосування універсальних методів створення підсистеми 
економічного моніторингу, підготовку кадрів фахівців, які забезпечують систематичний контроль, та цілий ряд інших важливих складових.
Ключові слова: економічний моніторинг, методологія, підсистема, регіональна структура, система стратегічного регулювання, суб’єкт агро-
продовольчої сфери, територіальна організація, удосконалення.
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Ткаченко С. А. Вопросы совершенствования методологии 

подсистемы экономического мониторинга в функционально 
развитых системах стратегического регулирования региональной 

структуры и территориальной организации субъектов  
агропродовольственной сферы

Исследование экономических трудов учёных и опыта проектирования 
и внедрения функции мониторинга в системах стратегического регу-
лирования региональной структуры и территориальной организации 
субъектов агропродовольственной сферы позволило констатировать 
факт, что решение проблемы совершенствования методологии под-
системы экономического мониторинга, исходя из современных тре-
бований развития национальной экономики, многогранно и должно 
включать в себя целый ряд направлений развития. Это обусловило не-
обходимость креативного подхода к созданию методологии функции 
мониторинга, к построению схемы её проведения на различных уров-
нях регулирования. Совершенствование методологии экономического 
мониторинга при создании и функционировании территориально-
производственных систем по всем направлениям развития суще-
ственно облегчает выработку проектных решений по подсистеме мо-
ниторинга и значительно повышает их эффективность и качество. 
Разработка, утверждение и передача методологических материалов 
по мониторингу должны предшествовать проведению проектных 
работ по другим видам обеспечения подсистемы. Среди перспектив 
дальнейших исследований в данном направлении особой актуально-
стью отличаются вопросы, направленные на применение универсаль-
ных методов создания подсистемы экономического мониторинга, 
подготовку кадров специалистов, обеспечивающих систематический 
контроль, и целый ряд других важных составляющих.
Ключевые слова: экономический мониторинг, методология, подси-
стема, региональная структура, система стратегического регули-
рования, субъект агропродовольственной сферы, территориальная 
организация, усовершенствование.
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Tkachenko S. A. The Issues of Improving the Methodology of Subsystem 

for Economic Monitoring in the Functionally Developed Systems  
for Strategic Regulation of Regional Structure and Territorial Organization 

of the Actors of Agrifood Sphere
Research of both economic publications by scholars and the experience of 
projecting and implementation of monitoring function in the systems for 
strategic regulation of regional structures and territorial organization of 
the actors of agrifood sphere has led to the concluding that a solution to 
the problem of improving the methodology of the subsystem for economic 
monitoring, based on the current requirements towards development of the 
national economy, is multi-faceted and should include a number of directions 
for development. This has determined the necessity for a creative approach 
to the establishment of a methodology for monitoring function, to building 
schemes for its carrying out at different levels of regulation. Improvement 
of the methodology for economic monitoring in the establishment and op-
eration of territorial-productive systems in all directions of development suf-
ficiently facilitates the formulation of project decisions on the subsystem for 
monitoring and increases their efficiency and quality significantly. Elabora-
tion, approval and transfer of methodological materials on monitoring should 
precede the implementation of project works on other types of subsystem 
provision. Among the prospects for further research in this area of particular 
relevance are questions about use of generic methods of creating subsystems 
for economic monitoring, training of specialists, which will provide systematic 
control, and a number of other important constituents.
Keywords: economic monitoring, methodology, subsystem, regional struc-
ture, system of strategic management, actor of agrifood sphere, territorial 
organization, improvement.
Fig.: 1. Bibl.: 14. 
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В епоху бурхливого розвитку продуктивних сил 
пост індустріального суспільства, який виступає 
результатом дії науково-технічного прогресу, 

методи регулювання територіально-виробничими си-
стемами повинні постійно вдосконалюватися та відпові-
дати новим вимогам економічного і соціального життя. 
Сказане повною мірою стосується і методології підсис-
теми економічного моніторингу в системах стратегічно-
го регулювання регіональної структури та територіаль-
ної організації агропродовольчої сфери, яка відіграє роль 
робочого інструменту у висвітленні та виявленні резер-
вів зростання ефективності територіально-виробничих 
систем і покращення якості готової продукції. Мова йде 
про те, щоб методологія функції економічного моніто-
рингу виходила з найважливіших принципів сучасного 
інформаційно-орієнтованого процесу виробництва, і, 
перш за все, порівняння витрат і результатів діяльності 
для наступної оцінки.

Дослідження економічних праць провідних уче них-
науковців за визначеною тематикою, таких як О. О. Бє - 
лова [1], Н. С. Безкоровайна [2], Б. К. Бісултанов [3], 
К. К. Давлатов [4], Н. О. Кулагіна [5], М. К. Купова [6], 
Н. М. Степаненкова [7], О. Ф. Ханджиєв [8] та інших і 
досвіду проектування та впровадження функції моні-
торингу в системах стратегічного регулювання регіо-
нальної структури і територіальної організації знакових 
суб’єктів агропродовольчої сфери, надало можливість 
із впевненістю констатувати той беззаперечний факт, 
що вирішення проблеми вдосконалення методології 
підсистеми економічного моніторингу, виходячи із су-
часних вимог розвитку національної економіки, багато-
гранне та повинне включати в себе цілий ряд напрямків 
розвитку: підвищення комплексності моніторингу; ак-
центування уваги на найбільш важливих із точки зору 
інтересів територіально-виробничої системи питаннях; 
посилення оперативності функції моніторингу; пра-
вильне застосування методологічних положень функції 
моніторингу, які забезпечують глибину висвітлення і до-
слідження виробничо-господарської діяльності, інші.

Це обумовлює потребу креативного підходу до 
створення методології функції економічного моніто-
рингу, до побудови схеми її проведення на різних рівнях 
регулювання ін.

Характерна особливість сьогоденного етапу розви-
тку економіки виступає в тому, що в процесі стратегічного 
регулювання регіональної структури і територіальної ор-
ганізації суб’єктів агропродовольчої сфери доводиться од-
ночасно вирішувати не окремі завдання, а взаємопов’язані 
комплекси складних економічних, технічних та соціаль-
них задач. У цих умовах величезного значення набуває 
фактор комплексності підсистеми моніторингу.

Моніторинг – це насамперед фундаментальне, 
повне відстеження і дослідження усіх без виключення 
сторін та показників системи стратегічного регулюван-
ня регіональної структури і територіальної організації 
суб’єктів агропродовольчої сфери. Однак тільки повно-
та та всебічність не вичерпують принцип комплексно-
сті моніторингу; дуже важливу роль відіграє вивчення 
діяльності, подій, напрямків розвитку і факторів під-
вищення ефективності на різних рівнях регулюван-

ня територіально-виробничих систем в їх взаємному 
зв’язку та взаємній обумовленості. Необхідно підкрес-
лити, що для того, щоб дійсно знати предмет, потрібно 
охопити, вивчити усі його сторони, зв’язки і опосеред-
кування. Навіть найвеличезна група показників системи 
стратегічного регулювання регіональної структури та 
територіальної організації суб’єктів агропродовольчої 
сфери, які розглядаються поза їх глибинних зв’язків, не 
може надати повного уявлення про дійсну ефективність 
територіально-виробничих систем. І, зрештою, підси-
стема моніторингу передбачає безперервне висвітлення 
та вивчення процесів виробничо-господарської діяль-
ності, яке означає, що моніторинг повинен бути опера-
тивним, ретроспективним і перспективним та ін.

Якісні зміни в економіці нашої країни настійно 
вимагають по-новому підходити до методоло-
гії моніторингу і до критеріїв оцінки ефектив-

ності систем стратегічного регулювання регіональної 
структури та територіальної організації суб’єктів агро-
продовольчої сфери. Увага в методології, насамперед, 
повинна бути звернена на головні аспекти розвитку 
територіально-виробничих систем, які мають у сучас-
них умовах першочергове значення для підвищення їх 
ефективності. Нами неодноразово наводилася думка 
про те, що з усього комплексу питань із регулювання 
територіально-виробничих систем потрібно вміти відо-
кремити практично найважливіше. У сучасній практиці 
на перше місце висувається не просто аналіз виконан-
ня показників, передбачених планом, як це мало місце 
у порівняно недалекому минулому, а вивчення наукової 
обґрунтованості та напруги планових завдань; дослі-
дження динаміки зростання економічної ефективно сті 
територіально-виробничих систем у результаті вико-
ристання досягнень науково-технічного прогресу; по-
кращення якісних характеристик і технічних параметрів 
готової продукції; найбільш повного використання усіх 
наявних внутрішньовиробничих резервів.

Найважливішим принципом економічної політи-
ки, який лежить в основі регулювання нашою еконо-
мікою, виступає принцип планомірності. Саме плану-
вання було і залишається центральною ланкою системи 
регулювання. Цей факт висуває відповідні вимоги до 
методології підсистеми економічного моніторингу у 
функціонально розвинутих системах стратегічного ре-
гулювання регіональної структури і територіальної ор-
ганізації агропродовольчої сфери.

У зв’язку з розширенням масштабів та прискорен-
ням темпів науково-технічного прогресу одним із акту-
альних завдань підсистеми моніторингу постає визна-
чення її ролі в підвищенні економічної ефективності при 
створенні та функціонуванні територіально-виробничих 
систем. Поряд зі збільшенням ефекту від впровадження 
заходів із науки та техніки в системах регулювання ре-
гіональної структури і територіальної організації агро-
продовольчої сфери з’явилася тенденція до виникнення 
якісно нової групи виробничо-господарських втрат, що 
проявляється у зменшенні отриманого ефекту в резуль-
таті недостатнього використання останніх досягнень 
науково-технічного прогресу.
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Такому положенню неабиякою мірою сприяє та 
обставина, що на практиці за рядом причин планування 
результатів науково-технічного прогресу не забезпече-
не відповідною системою спостереження і дослідження 
(контролю). Наприклад, зі звітних даних територіально-
виробничих систем неможливо отримати інформацію 
про зростання показників ефективності виробництва 
під впливом науково-технічного прогресу. У цих умовах 
особливо зростає роль методології підсистеми моніто-
рингу в системах стратегічного регулювання регіональ-
ної структури та територіальної організації агропродо-
вольчої сфери, яка повинна забезпечувати встановлення 
в економічних показниках частки економічного ефекту 
за рахунок результатів дії науково-технічного прогресу; 
швидкість окупності капітальних інвестицій, пов’язаних 
з проведенням заходів із технічного вдосконалення ви-
робництва; визначення втрат від недостатнього вико-
ристання досягнень науки і техніки, а також виявлення 
наявних у цієї області резервів підвищення ефективно-
сті виробництва. Саме на цьому питанні передбачають 
зараз акцентувати свою увагу в методології моніторингу 
багато вчених-економістів та працівників практичного 
сектора економіки країни та ін.

Найважливішими критеріями при оцінці ефек-
тивності роботи систем стратегічного регулю-
вання регіональної структури і територіальної 

організації суб’єктів агропродовольчої сфери виступа-
ють показники покращення якості готової продукції та 
роботи. Із усією впевненістю можна сказати, що про-
блема якості користується недостатньою увагою з боку 
фахівців. Навпаки, практично можливо відзначити той 
беззаперечний факт, що існує незначна кількість науко-
вих робіт з економічного моніторингу, в яких автори 
тією чи іншою мірою підіймали би питання, пов’язані 
з економічним моніторингом якісних характеристик і 
технічних периметрів видів готової продукції (товарів, 
робіт, послуг) агропромислового комплексу країни. Од-
нак, як нами неодноразово відзначалося, якщо узагаль-
нити все написане про це, тоді можливо зробити ви-
сновок, що рівень розроблення методології підсистеми 
економічного моніторингу якості продукції ще далеко 
не відповідає сучасним вимогам.

Тому методологія моніторингу повинна сприяти 
виявленню резервів покращення якості та дозволяти оці-
нити роботу кожного колективу, кожного виконавця із 
урахуванням того вкладу, який внесено ними в підвищен-
ня якості кінцевої готової продукції, а також тієї дії, яку 
зроблено ними на покращення результатів роботи інших 
учасників територіально-виробничих систем та інше.

Ще одним об’єктом дослідження, на який потріб-
но звернути увагу в методології функції економічного 
моніторингу, – внутрішньовиробничі резерви. Всебіч-
ний моніторинг резервів, наявних у системах стратегіч-
ного регулювання регіональної структури та територі-
альної організації агропродовольчої сфери, допомагає 
сформулювати ключові напрямки розвитку у вирішен-
ні технічних, економічних та соціальних завдань і на-
уково обґрунтувати шляхи підвищення ефективності 
територіально-виробничих систем. Методологія мо-

ніторингу повинна утримувати в собі систему виявле-
них резервів підвищення ефективності виробництва за 
рівнями регулювання, за різними напрямками розвитку 
господарської діяльності та окремим елементам вироб-
ничого процесу надавати апарат для їх подальшого уза-
гальнення і комплексної оцінки.

Дуже важливе значення при моніторингу вну-
трішньовиробничих резервів має проблема їх пріорите-
тів з точки зору національних господарських інтересів.  
У цьому зв’язку методологія підсистеми економічного 
моніторингу повинна орієнтувати на пошук таких ре-
зервів, які забезпечують розвиток територіально-ви-
робничої системи за рахунок всемірного підвищення 
її інтенсифікації, тобто випереджаючого зростання ре-
зультатів виробництва по відношенню до витрат.

Динамічність виробничо-господарських проце-
сів у системах стратегічного регулювання регіональної 
структури і територіальної організації суб’єктів агропро-
довольчої сфери, часта зміна умов, в яких вони протіка-
ють, потребують посилення оперативності керування з 
метою вироблення своєчасних керуючих впливів, необ-
хідних для їх регулювання та оптимізації. Потрібна для 
цього інформація може бути отримана тільки з функції 
оперативного моніторингу. Переважна більшість фа-
хівців із підсистеми економічного моніторингу вважає 
оперативним щоденний моніторинг, який проводиться 
в межах робочого дня або зміни і слідує безпосередньо 
за ходом здійснення процесів виробничо-господарської 
діяльності тощо. Така точка зору більше усього харак-
теризує зміст оперативного моніторингу, відображаючи 
його найголовніший принцип – негайна реакція на від-
хилення від завданого рівня економічних, технічних та 
соціальних параметрів виробничого процесу суб’єктів 
агропродовольчої сфери.

Природно, що об’єктами оперативного моніторин-
гу повинні бути не усі відхилення, а в основ ному 
такі, неусунення яких може призвести до зривів 

у досягненні цілей, які встановлені перед тим або іншим 
внутрішнім виробничим структурним підрозділом. Це 
визначає якісно інший зміст методології оперативного 
моніторингу в порівнянні з методологією ретроспек-
тивного (щомісячного, щоквартального, щорічного) і 
перспективного моніторингу, в якої однозначно та чітко 
повинні бути вирішені питання про склад об’єктів опера-
тивного моніторингу на різних рівнях регулювання ви-
робництвом, склад початкової інформації, час і способи 
отримання тих або інших показників, характер викорис-
тання оперативної обліково-економічної та аналітичної 
інформації. Особливу увагу в методології потрібно звер-
нути на своєчасність формування даних оперативного 
моніторингу. З точки зору оперативного моніторингу 
важливіше мати своєчасну інформацію про тенденції 
розвитку виробничо-господарських процесів, аніж абсо-
лютно точні дані, які отримують із запізненням, за межа-
ми часового циклу оперативного регулювання системи.

До найважливіших напрямків розвитку вдоскона-
лення методології підсистеми економічного моніторин-
гу в системах стратегічного регулювання регіональної 
структури і територіальної організації суб’єктів агро-
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продовольчої сфери належить також і правильне за-
стосування методологічних положень моніторингу та 
наявних в його арсеналі різних методів, способів і при-
йомів, які забезпечують потрібну глибину висвітлення 
та дослідження виробничо-господарських процесів і 
виявлення впливу на кінцеві результати територіально-
виробничих систем первинних факторів. Цей напрямок 
розвитку повинен зайняти одне з провідних місць у до-
слідженнях вчених-економістів. Так, зокрема, в одній зі 
своїх робіт нами відзначено, що вирішення проблеми 
вдосконалення методології економічного моніторингу 
з точки зору його впливу на ефективність регулювання 
територіально-виробничих систем передбачає правиль-
не та вичерпне сполучення і дотримання методологіч-
них положень моніторингу, які забезпечують глибоке 
дослідження економічних явищ та інше.

Підсистема економічного моніторингу в системах 
стратегічного регулювання регіональної струк-
тури та територіальної організації суб’єктів 

агропродовольчої сфери – це, насамперед, факторний 
моніторинг, тому що в процесі дослідження постійно 
виникає необхідність у визначенні меж зміни того або 
іншого економічного показника, які утворюються в ре-
зультаті зміни різних зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу. Між тим, у окремих авторів наукових статей та 
дослідницьких робіт із моніторингу передбачувані ме-
тоди обліково-економічних та аналітичних розрахун-
ків не приводять до дійсного виявлення впливу окре-
мих факторів підвищення ефективності на результати 
територіально-виробничих систем тощо. Це відбува-
ється, як правило, внаслідок заміни первинних факто-
рів факторами вторинними, заміни одних синтетичних 
показників іншими. Наприклад, досить часто при моні-
торингу зміни обсягу виробництва одним з первинних 
факторів впливу на розмір цієї зміни приймається се-
редньочасовий виробіток одного працівника, який, по 
суті, виступає вторинним фактором, який залежить від 
зміни цілого ряду факторів, пов’язаних із технічним рів-
нем виробництва, організацією виробництва, умовами 
праці та ін. Схожі випадки часто-густо зустрічаються в 
підсистемі моніторингу собівартості готової продукції, 
у моніторингу чистого прибутку, рентабельності (ефек-
тивності) та інших синтетичних показників тощо.

Із зазначеного можливо відзначити таке: первин-
ні фактори заміняти вторинними факторами не можна.  
У період, коли основним шляхом розвитку терито рі-
ально-виробничих систем були екстенсивні фактори 
їх зростання, таке змішення не відігравало істотної 
ролі, оскільки частка ефекту в покращенні техніко-еко-
номічних показників була незначною. Тепер, при вирі-
шальному впливі науково-технічного прогресу на підви-
щення економічної ефективності функціонально розви-
нутих систем стратегічного регулювання регіональної 
структури і територіальної організації суб’єктів агро-
продовольчої сфери, подібна нечіткість може призвести 
до небажаних наслідків. Підмінюючи фактори показни-
ками, визначаючи покращення одного показника інши-
ми показниками, можна не лише не розкрити, за рахунок 
чого забезпечена відмінна робота, які конкретні заходи 

науково-технічного процесу ефективні, що зроблено в 
цій сфері, але і приховати підвищення ефективності за 
рахунок структури кон’юнктурних джерел.

Ще одна причина того, що економічний моніто-
ринг проводиться досить поверхнево – недо-
статнє обґрунтування застосування тих або 

інших методів, способів та прийомів при вирішенні кон-
кретних обліково-економічних і аналітичних завдань 
(практика свідчить, що застосування різних методів 
при вирішенні однієї і тієї самої задачі в ряді випадків 
веде до отримання неоднакових за глибиною та точні-
стю результатних даних), а також недостатнє викори-
стання економіко-математичних методів, які найбільше 
відповідають вимогам глибини та широти обліково-еко-
номічних та аналітичних розрахунків.

Доцільність застосування економіко-матема тич-
них методів у підсистемі економічного моніторингу при 
створенні та функціонуванні територіально-виробничих 
систем вперше була обґрунтована ще всередині минуло-
го століття. Подальший розвиток означеного питання 
знайшов висвітлення в роботах таких дослідників, як 
А. В. Масленникова [9], В. О. Орлов [10], О. І. Орлов 
[11] та багатьох інших. Однак у сфері застосування 
економіко-математичних методів наявні недоліки і не-
вирішені питання: запропоновані до використання в 
підсистемі моніторингу методи часто носять загально-
економічний характер та не спрямовані на вирішення 
у функціонально розвинутих системах стратегічного 
регулювання регіональної структури та територіальної 
організації суб’єктів агропродовольчої сфери конкрет-
них специфічних завдань економічного моніторингу; 
при використанні економіко-математичних методів 
не орієнтуються на можливість застосування машин 
електронних цифрових і стандартних програм для ви-
конання трудомістких розрахунків; рівень підготовки 
економічних кадрів територіально-виробничих систем 
ще не повністю задовольняє вимогам застосування в 
підсистемі моніторингу економіко-математичних мето-
дів. Саме названі обставини стримують подальше впро-
вадження цих методів у сферу економічного моніторин-
гу виробничо-господарської діяльності країни. І цілком 
резонно з цього приводу відзначити, що без оволодіння 
та застосування економетричних методів неможливо 
підняти на більш високий ступінь підсистему моніто-
рингу системи регулювання.

Рамки цієї роботи не дозволяють торкнутися 
навіть у загальних рисах інших питань удосконален-
ня методології підсистеми економічного моніторингу 
в системах стратегічного регулювання регіональної 
структури і територіальної організації суб’єктів агро-
продовольчої сфери. Над вирішенням цих питань зараз 
працюють багато центральних науково-дослідних ін-
ститутів, проблемних лабораторій та кафедр вищих на-
вчальних закладів, а також галузевих науково-дослідних 
організацій, підприємств і установ. Наприклад, створені 
та успішно застосовуються теоретико-методологічні та 
практичні матеріали з моніторингу в радіоелектронній 
і електронній [12], машинобудівній [13], автомобільній 
[14] та інших галузях промисловості. Однак підняті по-
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всякденною практикою нові складні завдання вимага-
ють поглиблення і продовження наукового пошуку.

У цьому зв’язку уявляється доцільним зупинити-
ся на розгляді тільки деякого кола питань удосконален-
ня методології підсистеми економічного моніторингу  
у функціонально розвинутих системах стратегічного ре-
гулювання регіональної структури та територіальної 
організації агропродовольчої сфери, які були, зокрема, 
успішно вирішені в агропромисловому комплексі країни.

Агропромисловий комплекс (АПК) виступає скла-
довою частиною економіки, що поєднує в собі 
виробництво сільськогосподарської продукції, її 

сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне 
обслуговування села. Він об’єднує галузі, що виготовляють 
засоби виробництва та обслуговування комплексу, а також 
галузі зі збереження, переробки і реалізації сільськогоспо-
дарської продукції. В агропромисловий комплекс входять 
три великі сфери галузей. Так, перша сфера агропромис-
лового комплексу включає в себе: тракторне та сільсько-
господарське машинобудування; машинобудування для 
харчової промисловості; агрохімія (виробництво міне-
ральних добрив і мікробіологічна промисловість); комбі-
кормова промисловість; система матеріально-технічного 
обслуговування сільського господарства; меліоративне 
та сільське будівництво. Друга сфера складається з рос-
линництва, тваринництва, рибальства. Третя сфера агро-
промислового комплексу містить такі складові величини: 
харчова промисловість; холодильне, складське, спеціа-
лізоване транспортне господарство; торговельні та інші 
підприємства та організації, що займаються доведенням 
кінцевого продукту до споживача, включаючи оптові рин-
ки, роздрібну торгівлю і суспільне харчування. До кожної 
сфери варто також віднести відповідні галузі освіти, науки 
та підготовку кадрів. 

АПК являє собою багатогалузеву територіально-
виробничу систему, в якій певна галузь виконує свою 
специфічну функцію. Він відзначається складним харак-
тером виготовлюваної продукції та складною органі-
зацією господарювання та регулювання. Кожна зі сфер 
галузей характеризується своїми особливостями плану-
вання і регулювання ходом виробничо-господарського 
процесу, але найбільш складними серед них із точки 
зору процесів регулювання та моніторингу є суб’єкти аг-
ропродовольчої сфери. Тому вдосконалення методології 
підсистеми економічного моніторингу у функціонально 
розвинутих системах стратегічного регулювання регіо-
нальної структури та територіальної організації суб’єктів 
агропродовольчої сфери базувалося, насамперед, на вра-
хуванні наявних галузевих особливостей. А у зв’язку із 
тим, що в складі територіально-виробничих систем на-
явні ще й і суб’єкти агропродовольчої сфери, однією із 
вимог, яка висувається до методології, була максимізація 
можливого врахування особливостей кожної із вказаних 
груп підприємств.

Велику увагу при розробленні методології під-
системи економічного моніторингу було приділено 
принципу комплексності за рахунок охоплення усіх 
сторін системи стратегічного регулювання регіональної 
структури та територіальної організації суб’єктів агро-

продовольчої сфери. З цією метою був заново розробле-
ний і включений до методології ряд розділів підсистеми 
економічного моніторингу при створенні та функціо-
нуванні територіально-виробничих систем суб’єктів 
агропродовольчої сфери. Зокрема, це стосується моні-
торингу техніко-організаційного рівня процесу вироб-
ництва суб’єкта агропродовольчої сфери, моніторингу 
стану норм і нормативів, моніторингу якісних характе-
ристик готової продукції та роботи і деяких інших роз-
ділів. Структурну схему методології ретроспективного 
(наступного) моніторингу показників стратегічного 
регулювання регіональної структури та територіальної 
організації суб’єктів агропродовольчої сфери із ураху-
ванням включення до неї нових обліково-економічних 
і аналітичних розділів надано на рис. 1.

Наведений перелік із 14 розділів методології до-
зволяє при її використанні на практиці провести все-
бічне та вичерпне відстеження і дослідження в функціо-
нально розвинутих системах стратегічного регулюван-
ня регіональної структури та територіальної організації 
агропродовольчої сфери, виявити потенційні резерви 
підвищення економічної ефективності виробничого 
процесу, отримати комплексну оцінку результатів гос-
подарської діяльності та ін.

Звісно, що при переході на більш низький рівень 
регулювання об’єктами моніторингу та скорочен-
ні періодичності його проведення потрібна комп-

лексність висвітлення, і дослідження виробничо-гос-
подарської діяльності може бути забезпечене і меншою 
кількістю розділів, які включаються в методологію під-
системи економічного моніторингу. Так, наприклад, ме-
тодологія оперативного моніторингу роботи внутрішніх 
структурних підрозділів основного та допоміжного ви-
робництва на суб’єкті агропродовольчої сфери включає 
в себе тільки шість розділів: моніторинг забезпеченості 
виробництва робочою силою та її використання; моні-
торинг забезпеченості виробництва матеріальними ре-
сурсами та їх використання; моніторинг забезпеченості 
виробництва основними засобами та їх використання; 
моніторинг обсягу виробництва готової продукції; моні-
торинг якості готової продукції та робіт; моніторинг ви-
трат на виробництво і собівартості продукції.

До того ж, комплексність методології підсистеми 
економічного моніторингу була істотно підвищена за 
рахунок доробки та доповнення раніше існуючих тра-
диційних розділів моніторингу (моніторингу обсягу ви-
робництва і реалізації готової продукції, моніторингу 
праці та заробітної плати, моніторингу собівартості, мо-
ніторингу фінансового стану територіально-виробничої 
системи і інше). У цьому зв’язку, наприклад, у методоло-
гії моніторингу обсягу виробництва та реалізації гото-
вої продукції була вдосконалена традиційна методоло-
гія моніторингу готової та реалізованої продукції. Особ-
лива увага була звернена на оцінку обґрунтованості та 
напруженості планових завдань, і, головне, був розро-
блений ряд теоретико-методологічних положень із еко-
номічного моніторингу основної номенклатури готової 
продукції, товарного випуску, недосконалих процесів 
виробництва та ін.
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Моніторинг техніко-
організаційного рівня

територіально-
виробничої системи  

Моніторинг стану норм
і нормативів

 
 

Моніторинг праці
та заробітної плати

  
 

Моніторинг використання
основних засобів

  
 

Моніторинг матеріально-
технічного постачання

і використання
матеріальних ресурсів

 

 

Моніторинг утворення
і використання фондів

економічного
стимулювання  

Моніторинг ефективності
процесів виробництва   

Комплексне висвітлення та оцінка
результатів діяльності

територіально-виробничої системи  

Моніторинг обсягу
виробництва і реалізації

готової продукції  

Моніторинг якості
продукції та роботи  

Моніторинг фінансової
діяльності та фінансового

стану суб’єкта  

Моніторинг виконання
плану соціального розвитку

колективу суб’єкта  

Моніторинг прибутку
та рентабельності

 
 

Моніторинг собівартості
готової продукції  

Рис. 1. Структурна схема методології ретроспективного (наступного) моніторингу показників системи стратегічного 
регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери

Ще одним напрямком удосконалення методо-
логії підсистеми економічного моніторингу у 
системі стратегічного регулювання регіональ-

ної структури та територіальної організації суб’єктів 
агропродовольчої сфери, який підвищує його комплек-
сність, стало подальше поглиблення факторного мо-
ніторингу. Так, при моніторингу обсягу виробництва, 
продуктивності праці, собівартості, фонду заробітної 
плати та інших найважливіших якісних показників та 
характеристик системи стратегічного регулювання регі-
ональної структури і територіальної організації суб’єктів 
агропродовольчої сфери в методології з цією метою було 
передбачено економіко-математичний апарат, який до-
зволяє встановити величину зміни вказаних показни-
ків під впливом факторів: а) пов’язаних із підвищенням 
технічного рівня виробничо-господарської діяльності 
(впровадженням прогресивної технології; автоматиза-
цією та механізацією фізичної праці на допоміжних ро-
ботах; модернізацією оснащення, інструмента та ін.); 
б) пов’язаних із покращенням організації виробничо-
господарської діяльності та праці (зміною спеціалізації 
виробництва, яке не пов’язане із впровадженням нової 
техніки; укрупненням партії продукції; розвитком стан-

дартизації і уніфікації; впровадженням заходів із науко-
вої організації праці; скороченням втрат від браку; ско-
роченням відхилень від нормальних умов праці та ін.); 
в) пов’язаних зі зміною структури виробництва готової 
продукції (зміною питомої ваги видів готової продукції із 
різною трудомісткістю; зміною питомої ваги кооперова-
них постачань та ін.). Для отримання об’єктивної оцінки 
наявних у системах стратегічного регулювання регіо-
нальної структури і територіальної організації суб’єктів 
агропродовольчої сфери резервів підвищення ефектив-
ності виробничо-господарської діяльності в методології 
передбачена диференціація факторів на інтенсивні та 
екстенсивні, які залежать і не залежать від діяльності 
територіально-виробничих систем.

ВИСНОВКИ
Удосконалення методології економічного моніто-

рингу при створенні та функціонуванні територіально-
виробничих систем за усіма розглянутими вище напрям-
ками істотно полегшує вироблення у функціонально 
розвинених системах стратегічного регулювання ре гіо-
нальної структури і територіальної організації суб’єктів 
агропродовольчої сфери проектних рішень по підсистемі 
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моніторингу та значно підвищує їх ефективність і якість, 
внаслідок чого методологія представляє найважливіший 
забезпечуючий елемент підсистеми моніторингу, який 
багато в чому визначає ідеологію підсистеми та характер 
проектних рішень за іншими забезпечуючими елемента-
ми. Тому розроблення, затвердження і передача методоло-
гічних матеріалів з моніторингу організаціям, які проекту-
ють у функціонально розвинутих системах стратегічного 
регулювання регіональної структури та територіальної 
організації суб’єктів агропродовольчої сфери підсистему 
моніторингу, повинні передувати проведенню проектних 
робіт із інших видів забезпечення підсистеми. Серед пер-
спектив подальших розвідок у даному напрямку особли-
вою актуальністю відрізняються питання, спрямовані на 
застосування універсальних методів створення підсис-
теми моніторингу у функціонально розвинутих системах 
стратегічного регулювання регіональної структури і тери-
торіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери, 
підготовку кадрів фахівців, які забезпечують систематич-
ний контроль, та цілий ряд інших важливих складових, ви-
рішення яких є не менш необхідним.                    
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економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання
Метою статті є розроблення напрямків інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання машинобудівного комплексу, що здатні гарантувати 
суб’єктам малого (середнього) підприємництва збереження або досягнення платоспроможності, фінансової стійкості та фінансової рівноваги у 
коротко- та довгостроковій перспективі, зберігаючи при цьому їх незалежний статус. Обґрунтовано можливість інтеграційної взаємодії суб’єктів 
промислового підприємництва та державних органів виконавчої влади, що надає змогу державі виступати суб’єктом інтеграційних відносин, за-
безпечуючи тим самим можливість оздоровлення неплатоспроможних підприємств машинобудівного комплексу України. Запропоновано систему 
управління інтеграційними процесами, що передбачає цілісний комплекс заходів та охоплює засоби управління, які включають оцінку підприємниць-
кого середовища і вибір методу інтеграції. Визначено поняття «управління інтеграційними процесами машинобудівного комплексу України» як 
системи управління внутрішніми та зовнішніми ресурсами його суб’єктів господарювання з моменту юридичного оформлення виду інтеграційної 
взаємодії, враховуючи застосування методів управління визначеною при цьому частиною ресурсів інтегрованого суб’єкта. Розроблено методи інте-
граційної взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності, які ґрунтуються на засадах збереження самостійності інтегрованих структур. 
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ительного предпринимательства в условиях интернационализации 

экономической деятельности отечественных субъектов хозяйствования
Целью статьи является разработка направлений интеграционного взаи-
модействия субъектов хозяйствования машиностроительного комплекса, 
которые способны гарантировать субъектам малого (среднего) предприни-
мательства сохранение или достижение платежеспособности, финансовой 
стойкости и финансового равновесия в коротко- и долгосрочной перспекти-
ве, сохраняя при этом их независимый статус. Обосновано интеграционное 
взаимодействие субъектов промышленного предпринимательства и государ-
ственных органов исполнительной власти, что предоставляет возможность 
государству выступать субъектом интеграционных отношений, обеспечивая 
тем самым возможность оздоровления неплатежеспособных предприятий 
машиностроительного комплекса Украины. Предложена система управле-
ния интеграционными процессами, которая предусматривает целостный 
комплекс мероприятий и охватывает средства управления, включая оценку 
предпринимательской среды и выбор метода интеграции. Определено поня-
тие «управление интеграционными процессами машиностроительного ком-
плекса Украины» как система управления внутренними и внешними ресурсами 
его субъектов хозяйствования с момента юридического оформления вида ин-
теграционного взаимодействия, учитывая применение методов управления 
частью ресурсов интегрированного субъекта. Разработаны методы интегра-
ционного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с 
учетом сохранения самостоятельности интегрированных структур. 
Ключевые слова: национальное хозяйство, предпринимательство, стимули-
рование, интернационализация.
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Entrepreneurship in Conditions of Internationalization  
of Economic Activities by the Domestic Economic Entities

The article is concerned with developing directions of integration cooperation by 
economic entities of machine-building complex, which can guarantee the actors 
of small (medium-size) entrepreneurship keeping or achieving solvency, financial 
stability and financial equilibrium in the short and long-term perspective, while 
preserving their independent status. The article substantiates the integrating 
interaction of the actors of industrial entrepreneurship and the State executive 
bodies, thus allowing the State to act as a subject of the integration relationships, 
thereby providing an opportunity of sanitation of insolvent enterprises in the 
machine-building complex of Ukraine. A system for management of integration 
processes is offered, which provides a coherent set of measures and covers the 
management tools, including assessment of business environment and the choice 
of an integration method. The concept of «management of the integration pro-
cesses of the machine-building complex of Ukraine» has been defined as a system 
for management of the internal and external resources belonging to its economic 
entities since the legal registration of the type of integrating cooperation, bearing 
in mind application of the methods of management of the resources in terms of 
an integrated entity. Methods for integrating cooperation of actors of entrepre-
neurial activity, taking into account preservation of the autonomy of integrated 
structures, have been elaborated.
Keywords: national economy, entrepreneurship, stimulation, internationalization.
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промислового підприємництва та державних органів виконавчої влади, що надає змогу державі виступати суб’єктом інтеграційних відносин, за-
безпечуючи тим самим можливість оздоровлення неплатоспроможних підприємств машинобудівного комплексу України. Запропоновано систему 
управління інтеграційними процесами, що передбачає цілісний комплекс заходів та охоплює засоби управління, які включають оцінку підприємниць-
кого середовища і вибір методу інтеграції. Визначено поняття «управління інтеграційними процесами машинобудівного комплексу України» як 
системи управління внутрішніми та зовнішніми ресурсами його суб’єктів господарювання з моменту юридичного оформлення виду інтеграційної 
взаємодії, враховуючи застосування методів управління визначеною при цьому частиною ресурсів інтегрованого суб’єкта. Розроблено методи інте-
граційної взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності, які ґрунтуються на засадах збереження самостійності інтегрованих структур. 
Ключові слова: національне господарство, підприємництво, стимулювання, інтернаціоналізація.
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ительного предпринимательства в условиях интернационализации 

экономической деятельности отечественных субъектов хозяйствования
Целью статьи является разработка направлений интеграционного взаи-
модействия субъектов хозяйствования машиностроительного комплекса, 
которые способны гарантировать субъектам малого (среднего) предприни-
мательства сохранение или достижение платежеспособности, финансовой 
стойкости и финансового равновесия в коротко- и долгосрочной перспекти-
ве, сохраняя при этом их независимый статус. Обосновано интеграционное 
взаимодействие субъектов промышленного предпринимательства и государ-
ственных органов исполнительной власти, что предоставляет возможность 
государству выступать субъектом интеграционных отношений, обеспечивая 
тем самым возможность оздоровления неплатежеспособных предприятий 
машиностроительного комплекса Украины. Предложена система управле-
ния интеграционными процессами, которая предусматривает целостный 
комплекс мероприятий и охватывает средства управления, включая оценку 
предпринимательской среды и выбор метода интеграции. Определено поня-
тие «управление интеграционными процессами машиностроительного ком-
плекса Украины» как система управления внутренними и внешними ресурсами 
его субъектов хозяйствования с момента юридического оформления вида ин-
теграционного взаимодействия, учитывая применение методов управления 
частью ресурсов интегрированного субъекта. Разработаны методы интегра-
ционного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с 
учетом сохранения самостоятельности интегрированных структур. 
Ключевые слова: национальное хозяйство, предпринимательство, стимули-
рование, интернационализация.
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Watamanyuk-Zelinska U. Z. Stimulating the Development of Machine-Building 

Entrepreneurship in Conditions of Internationalization  
of Economic Activities by the Domestic Economic Entities

The article is concerned with developing directions of integration cooperation by 
economic entities of machine-building complex, which can guarantee the actors 
of small (medium-size) entrepreneurship keeping or achieving solvency, financial 
stability and financial equilibrium in the short and long-term perspective, while 
preserving their independent status. The article substantiates the integrating 
interaction of the actors of industrial entrepreneurship and the State executive 
bodies, thus allowing the State to act as a subject of the integration relationships, 
thereby providing an opportunity of sanitation of insolvent enterprises in the 
machine-building complex of Ukraine. A system for management of integration 
processes is offered, which provides a coherent set of measures and covers the 
management tools, including assessment of business environment and the choice 
of an integration method. The concept of «management of the integration pro-
cesses of the machine-building complex of Ukraine» has been defined as a system 
for management of the internal and external resources belonging to its economic 
entities since the legal registration of the type of integrating cooperation, bearing 
in mind application of the methods of management of the resources in terms of 
an integrated entity. Methods for integrating cooperation of actors of entrepre-
neurial activity, taking into account preservation of the autonomy of integrated 
structures, have been elaborated.
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Інтеграційні процеси, що відбуваються чи будуть від-
буватися в національній економіці будь-якої країни, 
є основною рисою і передумовою глобалізаційних 

процесів, які зараз набувають світового масштабу. Та-
ким чином виробляють і встановлюють міжнародні 
стандарти у виробництві, продукуванні та наданні по-
слуг, способах функціонування інтеграційних об’єднань, 
МСП і державних інститутів. За умови вилучення нега-
тивних чинників (корупційних явищ, тінізації економі-
ки, напруженої ситуації в країні і т. ін.) – ця ефективна 
модель реалізації економічних відносин була б прийнят-
ною у суспільстві. Проте сьогодні чітко не сформовано 
міжнародних стандартів, які б стосувалися усіх галузей 
та видів діяльності промислових підприємств, зокрема 
МБП – починаючи від ведення облікових операцій, за-
кінчуючи однаковою вартістю та якістю продукції та по-
слуг на всій території країни. Важливим кроком у цьому 
напрямку має бути приведення норм і нормативів щодо 
виготовлення продукції до єдиних стандартів міжна-
родного зразка, із урахуванням особливостей та специ-
фіки кожної галузі промислового комплексу машинобу-
дування, а наступним – поширення якісної продукції із 
покращеними характеристиками.

Дослідження проблем формування інтеграційних 
структур бізнесу представлені в роботах багатьох на-
уковців. Серед них найбільш значимими є праці таких 
вітчизняних вчених, як В. Геєць, В. Голіков, Л. Абалкін та 
ін. Започатковано дослідження інтеграційних процесів у 
економіці зарубіжних країн, підтвердженням чого є нау-
кові праці таких авторів, як Б. Гаррте, П. Дюссож, М. Пор- 
тер, П. Лоран, Г. Патрік, Д. Гейм та ін. 

В умовах сьогоднішньої економічної та політичної 
ситуації, яка склалася в Україні, виникає потреба в по-
дальшому науковому дослідженні процесів інтеграції 
фінансового та промислового капіталу з метою стиму-
лювання підприємництва, а також визначенні для цього 
істотних переваг і результативності розвитку машино-
будування як однієї з найбільш перспективних галузей 
національного господарства України.

Метою статті є розроблення напрямків інтегра-
ційної взаємодії суб’єктів господарювання машинобу-
дівного комплексу, що здатні гарантувати суб’єктам 
малого (середнього) підприємництва збереження або 
досягнення платоспроможності, фінансової стійкості та 
фінансової рівноваги у коротко- та довгостроковій пер-
спективі, зберігаючи при цьому їх незалежний статус.

У регулюванні процесів інтеграційної взаємодії 
суб’єктів підприємництва машинобудівного комплек-
су України важливою є роль органів державної влади, 
реалізація завдань державної промислової економічної 
політики і вироблення однотипних законодавчих про-
цедур стосовно організації та провадження підпри-
ємницької діяльності. Так, наприклад, Договором про 
функціонування Європейського Союзу зазначено, що 
Європейський Союз забезпечує надання послуг згідно з 
Директивою про послуги Європейського Парламенту і 
Ради Single market for services, низкою рішень суду ЄС, 
Хартією Основних прав та іншими актами вторинного 
законодавства. Положення ст. 49 Договору скасовують 
будь-які обмеження на вільне надання послуг у межах 

Союзу стосовно громадян як держав-членів, які кори-
стуються своїм правом на заснування та підприємниць-
ку діяльність в іншій державі-члені, ніж та, громадянину 
якої надають послуги. Як послуги трактують діяльність 
промислового, комерційного характеру; ремісничу та 
професійну діяльність. Спільна політика щодо юри-
дичного регулювання окремих секторів сфери послуг 
здійснюється на основі окремих нормативних актів. 
Необхідною умовою для того, щоб обмін послугами під-
пав під юрисдикцію Союзу, є існування факту перетину 
кордону держави – члена Європейського Союзу [1].

Таким чином, стабілізація розвитку України мож-
лива завдяки підвищенню конкурентоспроможності 
економіки держави, визначеній орієнтацією на процеси 
світової інтеграції. Одним і засобів досягнення цієї мети, 
з уникненням негативних факторів суб’єктивізму, є роз-
робка єдиних стандартів і дотримання стандартів міжна-
родного характеру щодо процесу формування і функціо-
нування машинобудівних промислових інтеграційних 
об’єднань із збереженням характерних рис, притаман-
них національному підприємництву, у т. ч. сектору МСБ. 

Напрямки інтеграційної взаємодії промисло-
вого і фінансового капіталу мають визначати 
ті її форми, які передбачають взаємовідноси-

ни СПД у рамках інтеграційного об’єднання (ІО). При 
цьому суб’єктам ІО потрібно мати незалежну позицію у 
здійсненні власної виробничо-господарської політики. 
Переваги інтеграційної взаємодії мають визначатися 
самостійно кожним партнером інтеграційного МБ-
об’єднання. Це відбуватиметься на підставі результатів 
проведення суб’єктами ІВ моніторингу та оцінки кіль-
кісних і якісних показників виробничо-господарської 
діяльності до та після участі у інтеграційній взаємодії. 
Доцільно оцінити рівень досягнення мети і виконання 
завдань за результатами господарської діяльності під-
приємства: рівень прибутковості, оподаткування, ціно-
утворення, обсяги виробництва, кількість працівників, 
рівень їх вивільнення, суму заробітної плати та рівень 
залежності від великого суб’єкта ІВ щодо прийняття 
власних управлінських рішень. 

Вихід підприємств промислового сектора МБК 
України на міжнародну арену у вигляді великих інте-
граційних комплексів із збереженими традиціями на-
ціонального виробника сприятиме самоутвердженню 
нашої держави в категорії високорозвинених країн сві-
ту. Необхідно зазначити, що за інтеграційної взаємодії –  
держава в особі органів виконавчої влади має змогу ви-
ступати суб’єктом таких відносин, що забезпечує мож-
ливість оздоровлення неплатоспроможних підприємств 
МБК України. 

Функціонування інтеграційного об’єднання в од-
ній галузі МБК створює можливість її монополізації. 
Проте зосередження інтеграційних об’єднань у галузях 
МБ-промисловості із низькою рентабельністю зумов-
лює потребу державної фінансової підтримки цих під-
приємств, зменшуючи тим самим їх економічні ризики. 
Малий і середній бізнес є невід’ємним інтеграційним ре-
сурсом МБ-об’єднань різних типів. І спосіб проваджен-
ня ними підприємницької діяльності має передбачати 
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взаємовигідні умови для всіх суб’єктів інтеграційної 
взаємодії. Тому МСП із найвищими темпами економіч-
ного зростання в межах різних держав, формують вели-
комасштабні регіональні комплекси, що сприяє глобалі-
зації у світовій економіці. А вимоги Євросоюзу перед-
бачають наявність і розвиток малого підприємництва у 
країнах – членах ЄС.

Сьогодні інтеграційні процеси в машинобудуванні 
стрімко розвиваються. Однак у цьому розвиткові 
присутні тенденції, які характеризують ці проце-

си двояко. Так, перспектива глобалізації передбачатиме 
концентрацію МБ-виробництва (як і будь-якого іншого) 
у світовому масштабі, але це також створює залежність 
вітчизняного машинобудування спершу від впливу ін-
ших країн (регіональний рівень), а згодом – від світових 
лідерів (глобальний рівень). Проте участь вітчизняних 
ІО МБК у глобалізаційних процесах сприятиме розвит-
ку економіки України за рахунок:
 зростання експорту МБ-продукції, що розши-

рить масштаби і підніме технічний рівень її ви-
робництва, забезпечить додаткову зайнятість;

 створення спільних з іншими державами під-
приємств в окремих галузях МБК, які спеціалі-
зуватимуться на виготовленні товарів широкого 
вжитку (наприклад, виробництво комп’ютерів, 
електронної та оптичної продукції, радіоелек-
тронної апаратури, годинників);

 спільної інноваційної діяльності (наприклад,  
у пріоритетних галузях МБК, ракетно-космічній 
галузі, галузях авіаційної промисловості).

У машинобудуванні, внаслідок територіального 
поділу праці, існують різні види спеціалізації: предметна 
спеціалізація (випуск кінцевих продуктів); технологічна 
(спеціалізація на випуск напівфабрикатів – литва, за-
готовок) і подетальна (випуск деталей, вузлів, агрегатів 
для комплектування машин та устатковання) [2], поде-
тальні виробники територіально віддалені від предмет-
них. Сьогодні посилення ролі малого бізнесу зумовлює 
розвиток подетальної спеціалізації серед його суб’єктів. 
Не є винятком МБ-галузі, наприклад, 55 % малих підпри-
ємств Японії машинобудівної промисловості працюють 
як учасники технологічних ланцюгів, що обслуговують 
великий бізнес. Великі компанії визначають вигоду від 
створення власних виробничих потужностей та від пере-
дачі трудомістких процесів субпідрядним організаціям. 
Головне завдання економічного розвитку Японії – сти-
мулювання інноваційного високотехнологічного вироб-
ництва у малому та середньому бізнесі. Крім того, мак-
симально спрощено законодавчі процедури відкриття 
МСП, процедури їх банкротства, надається безкоштовна 
державна інформаційна та юридична підтримка [3].

За результатами досліджень П. Рейнольда, які по-
в’язані із впливом різних форм інтернаціоналізації на 
рівень конкурентоспроможності підприємств малого 
та середнього бізнесу різних розмірів [4], найбільший 
ефект від інтернаціоналізації діяльності отримують саме 
середні підприємства, причому участь у міжнародних 
альянсах, мережах, зокрема неформальному співробіт-
ництві з іноземними партнерами, має більший вплив на 

конкурентоспроможність підприємств, ніж здійснення 
експортно-імпортних операцій. Окремі дослідження цієї 
групи присвячені оцінці ефекту, який отримують підпри-
ємства малого та середнього бізнесу від взаємодії з ТНК 
[5, 6, 7]. Хоча основні вигоди для малих і середніх під-
приємств стосуються можливостей щодо вдосконален-
ня їхньої організаційної структури, покращення техніко-
технологічної бази, отримання фінансової, технічної та 
консультативної допомоги з боку ТНК, обсяги та форми 
вигод значно відрізняються, залежно від розміру і країни 
походження ТНК, розмірів і країни базування підпри-
ємств малого та середнього бізнесу [8, 9], віку та галузе-
вої належності підприємств МСБ [7].

Ефективність промислового МБ-виробництва сьо-
годні можна значно підвищити внаслідок інтегру-
вання СПД МБК на основі договірних відносин. 

Це сприяє раціональному використанню наявних ви-
робничих потужностей та економії виробничих ресур-
сів. Тоді інтеграція стосується економічних зв’язків 
підприємств, що є представниками малого і середнього 
бізнесу, а також великих підприємств та держави. Ши-
роко використовують таку систему відносин у Японії, 
Італії, Німеччині та Франції. Започаткована у 60–70-х 
роках ХІХ ст., вона пов’язувалася зі змінами в одній з 
ключових галузей економіки – машинобудуванні (у т. ч. 
в автомобілебудуванні, виробництві устаткування для 
залізничного транспорту, верстатобудуванні, радіоелек-
тронній і електротехнічній промисловості). 

При цьому, контракторами звичайно виступають 
підприємства, що виготовляють верстати, інструменти, 
транспортні засоби тощо, для остаточного зібрання яких 
потрібна велика кількість деталей і комплектуючих. За-
звичай, ці підприємства зберігають за собою такі еле-
менти виробничого циклу, як НДР і ДКР, промисловий 
дизайн, маркетинг, кінцеву зборку, наладку, упаковуван-
ня і лише окремі виробництва, що несуть у собі ключові 
ноу-хау. Це різко скорочує терміни впровадження у ви-
робництво нових виробів, полегшує процес їхньої сер-
тифікації, скорочує запаси комплектуючих на складах і 
багаторазово пришвидшує оборотність коштів у вироб-
ництві. Субконтракторами, як правило, виступають під-
приємства малого та середнього бізнесу. Високий рівень 
спеціалізації на окремих виробничих процесах і опера-
ціях дає змогу цим підприємствам поставляти якісні 
товари на економічно вигідних умовах у строгій від-
повідності з технічними вимогами контракторів. Нові 
вигоди для вітчизняних МСП сфери машинобудування 
може створити досвід Японії, де за сприяння Агенції 
малих і середніх підприємств ММТП була створена та 
підтримується електронна інформаційна система обмі-
ну виробничими замовленнями, яка містить в собі базу 
даних замовлень та базу даних постачальників. Обидві 
бази даних об’єднані єдиною системою спільного пошу-
ку. Вся інформація є відкритою, зокрема й інформація 
про замовників. Ефективність використання цієї інфор-
маційної системи достатньо висока [9]. 

Тепер адаптація СПД великого та малого бізнесу 
до глобалізаційних процесів в економіці держави має пе-
редбачати поєднання капіталів СПД із обов’язковим ви-
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значенням ступеня самостійності інтегрованих суб’єк-
тів. Заходи стимулятивного впливу держави на розвиток 
МСБ склалися історично (рис. 1), проте необхідність 
самостійного розвитку МСБ МБК сьогодні потребує 
нормативного обґрунтування і залежить, насамперед, 
від цих суб’єктів.

У сучасних умовах господарювання актуальним 
завданням МБ-підприємництва є процес від-
новлення коопераційних зв’язків, що також є 

одним із способів реалізації однієї з форм інтеграції. 
Формування господарських зв’язків між промислови-
ми суб’єктами МБК за умов інтеграційної взаємодії між 
ними демонструє табл. 1.

Таким чином, різні форми коопераційної взаємодії 
між підприємствами МБК трансформуються, виходячи 
за межі традиційних умов співпраці, долучають відноси-
ни участі в капіталі та різні способи державного регулю-
вання і поширюються у формі інтеграційної взаємодії за 
межами регіонів ержави, досягаючи міжконтиненталь-
ного масштабу.

ВИСНОВКИ
Урахувавши специфіку інтеграційних процесів, 

зазначимо, що управління ними передбачає цілісний 
комплекс заходів та охоплює засоби управління, які 
включають оцінку підприємницького середовища і ви-
бір методу інтеграції. Тоді управління інтеграційними 

 

2. Заборона горизонтального та вертикального злиття
(Закон Селлера)  

 

 

Заборона злиття, сприяння розвиткові
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1. Обмеження діяльності монополій (закон Шермана, США) 

  

Розвиток венчурних фондів, створених
державними урядовими і недержавними

організаціями та великими компаніями з метою
підтримки інноваційної діяльності  

 
Рис. 1. Заходи стимулятивного впливу держави на розвиток МСБ

Джерело: розроблено автором.

таблиця 1

Можливі способи організація взаємодії СпД у МБК

Стадія Рівень Взаємодія поширення Реалізація функції 
управління

Виникнення  
господарських зв’язків

Підприємство – 
підприємство

  ВП              МСП  
  МСП             МСП 

ВП               ВП

У межах територій 
регіонів країни ОМС, держава

ЗЕД Підприємство – 
підприємство

  ВП             МСП 
МСП             МСП 

ВП              ВП
За кордоном Україна, інші держави

Регіоналізація
Інтеграційна стуктура – ІС

ІО              ІО Регіони в межах 
країн світу

Держави, міждержавні 
організаційні комітети

Глобалізація   ІО               ІО Міжнародний 
рівень взаємодії

Країни – лідери світового 
масштабу

Джерело: розроблено автором.
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процесами машинобудівного комплексу України – це 
система управління внутрішніми та зовнішніми ресур-
сами його суб’єктів господарювання з моменту юридич-
ного оформлення виду інтеграційної взаємодії до за-
стосування методів управління визначеною при цьому 
частиною ресурсів інтегрованого суб’єкта. Реалізація 
методів інтеграційної взаємодії може відбуватися на за-
садах збереження самостійності інтегрованих структур. 
Для цього є необхідним:
 оцінка потреби в інтеграційній взаємодії;
 визначення основних факторів, які обумовлю-

ють інтеграцію, а саме: зовнішніх, таких як яви-
ща у підприємницькому середовищі, та внутріш-
ніх, наприклад, таких, як брак власних ре сурсно-
виробничих, збутових та інших можливостей 
економічного розвитку СПД МБК;

 визначення напрямку інтеграційної взаємодії;
 встановлення видів та обсягу ресурсів для ін-

теграційної взаємодії, враховуючи реалізацію 
принципу самостійності СПД МСБ;

 розробка програм та стратегії інтеграційної 
взаємодії.

Такі напрямки є навзаєм прийнятними для МСП 
і ВП МБК. За цієї умови реалізація можливо стей 
інтеграційної взаємодії повинна гарантувати 

МСП МБК збереження або досягнення платоспромож-
ності, фінансової стійкості та фінансової рівноваги у 
коротко- та довгостроковій перспективі. Проте інтегра-
ційна взаємодія СПД у МБК, за переважаючого впливу 
ВП-материнської компанії, допускає припинення госпо-
дарських зв’язків між ВП і МСП МБК за ініціативи ВП, 
якщо вони компенсуються забезпеченням платоспро-
можності інтеграційного об’єднання без інтегрованого 
МСП. Інтеграційну взаємодію з боку великого МБП 
також може бути припинено шляхом надання перева-
ги у ІВ з іншим МСП, яке демонструє кращі показники 
виробничо-господарської діяльності в аналогічній сфе-
рі МБ-виробництва або послуг.                   
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ОцІнка ефекТивнОСТІ ЗаСТОСування бюдЖеТних ваЖелІв СТиМулювання 
рОЗвиТку МалОгО пІдприєМницТва
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УДК 336.531:334

Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва
Проаналізовано виконання заходів регіональних програм розвитку і підтримки малого підприємництва за видатками. Дано оцінку ефективності 
застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва шляхом аналізу зв’язку між загальним обсягом фінансування 
регіональних програм і показниками розвитку малого підприємництва: часткою реалізованої малими підприємствами продукції, рівнем зайня-
тості у малому підприємництві та часткою підприємств, що впроваджували інновації. Вплив означених бюджетних важелів на розвиток малого 
підприємництва виявився незначним. В аналізований період мало місце скорочення бюджетних видатків на фінансування регіональних програм, 
отже, державна підтримка малого підприємництва була зміщена у бік застосування податкових важелів, які і стали детермінантою стимулю-
вання підприємницької активності.
Ключові слова: мале підприємництво (МП), бюджетні і податкові важелі стимулювання розвитку, регіональні програми розвитку і підтримки 
малого підприємництва, кореляційно-регресійний аналіз.
Рис.: 2. Табл.: 4. Формул: 1. Бібл.: 9. 
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Григораш О. В. Оценка эффективности применения бюджетных 

рычагов стимулирования развития малого предпринимательства
Проанализировано выполнение мероприятий региональных программ 
развития и поддержки малого предпринимательства по расходам. 
Дана оценка эффективности применения бюджетных рычагов сти-
мулирования развития малого предпринимательства путем анализа 
связи между общим объемом финансирования региональных программ 
и показателями развития малого предпринимательства: долей реа-
лизованной малыми предприятиями продукции, уровнем занятости в 
малом предпринимательстве и долей предприятий, которые внедря-
ли инновации. Влияние указанных бюджетных рычагов на развитие 
малого предпринимательства оказалось незначительным. В рассма-
триваемый период имело место сокращение бюджетных расходов 
на финансирование региональных программ, следовательно, государ-
ственная поддержка малого предпринимательства была смещена в 
сторону применения налоговых рычагов, которые и стали детерми-
нантой стимулирования предпринимательской активности.
Ключевые слова: малое предпринимательство (МП), бюджетные 
и налоговые рычаги стимулирования развития, региональные про-
граммы развития и поддержки малого предпринимательства, корре-
ляционно-регрессионный анализ.
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Implementation of activities according to the regional programs for develop-
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implementing budgetary levers to stimulate small entrepreneurship develop-
ment has been estimated by means of an analysis of the relationship between 
the general volume of funding regional programs and the indicators of small 
entrepreneurship development: share of products sold by small enterprises, 
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Державна підтримка і розвиток малого підприєм-
ництва має місце в усіх провідних країнах світу 
та представлена в різних формах. У ринкових 

умовах господарювання необхідність стимулювання ма-
лого підприємництва як чинника створення ВВП, забез-
печення населення робочими місцями та двигуна інно-
ваційного розвитку в Україні залишається актуальним 
питанням. Несистемне здійснення бюджетної підтрим-
ки знижує її ефективність, а невиконання регіональних 
програм за видатками унеможливлює вплив держави на 
розвиток підприємництва.

Бюджетному фінансуванню і стимулюванню роз-
витку економіки в цілому присвячено публікації бага-
тьох вітчизняних науковців, серед яких О. Барановський, 

В. Г. Боронос, О. О. Булана, Т. Г. Затонацька, Л. В. Ли- 
сяк, Л. Л. Тарангул, Н. І. Рубан, І. І. Чуницька, Н. А. Ши- 
кіна. Безпосередньо питання аналізу ефективності фі-
нансування регіональних програм підтримки малого 
підприємництва розглянуто у працях К. В. Васьківської 
[1], О. В. Квасниці [2], О. Ф. Лимаря [3], О. І. Тимченко 
[4]. Спільною рисою досліджень є відзначення недостат-
ності та неритмічності бюджетного фінансування захо-
дів регіональних програм, відсутність дієвого механізму 
планування видатків та контролю за їх використанням 
суб’єктами підприємництва. 

У зарубіжній практиці [5] бюджетні важелі сти-
мулювання підприємницької активності демонструють 
високу ефективність.
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Об’єктом дослідження є мале підприємництво як 
елемент соціально-економічного розвитку країни, ме-
тою статті є оцінка впливу бюджетних важелів на роз-
виток малого підприємництва в Україні.

Досягнення поставленої мети передбачає вико-
нання таких завдань:

1. Проаналізувати виконання заходів регіональ-
них програм розвитку і підтримки малого підприємни-
цтва за видатками.

2. Дати оцінку впливу загального обсягу фінан-
сування регіональних програм на показники розвитку 
малого підприємництва.

3. Дати оцінку впливу фінансування на поворот-
ній основі та компенсації відсотків за банківськими кре-
дитами на розвиток малого підприємництва.

Дослідження впливу бюджетних важелів на показ-
ники розвитку малого підприємництва будемо здійсню-
вати за допомогою методу кореляційно-регресійного 
аналізу.

Якщо використання податкових важелів стимулю-
вання розвитку підприємництва пов’язано з отри-
манням (або втратою) певного рівня бюджетних 

надходжень, то застосування бюджетних важелів перед-
бачає здійснення бюджетних видатків. 

У попередніх дослідженнях [6] обґрунтовано по-
діл бюджетних важелів на прямі (фінансування на по-
воротній основі, пільгове кредитування; компенсація 
відсотків за банківськими кредитами; підтримка фінан-
сових установ з метою фінансування реального сектора, 
державні замовлення) та непрямі (державні гарантії за 
кредитами, інфраструктура підтримки бізнесу, створен-
ня спеціальних інституцій).

Слід зазначити, що реалізація бюджетних важелів 
можлива за умови цільового використання бюджетних 
ресурсів. Основним інструментом координації під-
тримки підприємництва є регіональні програми, реа-
лізація яких має відбуватися на основі використання 
програмно-цільового методу. Обсяги затвердженого та 
фактичного фінансування регіональних програм під-

тримки малого та середнього підприємництва в Україні 
представлено на рис. 1.

На рис. 1 показано, що фінансування регіональних 
програм протягом 2006–2013 рр. здійснювалося неста-
більно. Зокрема, у 2006 р. з бюджетів різних рівнів фак-
тично виділилося більше коштів, ніж було затверджено. 
Рівень виконання видатків становив 102,1 %. У подальші 
роки обсяг фактичного фінансування не відповідає за-
твердженому показнику в бік зменшення. 

Так, у 2007 р. з бюджетів було виділено 93,5 % за-
тверджених коштів. У кризовий 2008 р. виді-
лено 78,2 %, а у 2009 р. – взагалі чверть (27,4 %).  

У 2011–2013 рр. рівень фінансування видатків на реалі-
зацію заходів регіональних програм не досягнув навіть 
половини затверджених регіональними програмами об-
сягів. Інформація щодо фактичного обсягу фінансуван-
ня регіональних програм розвитку і підтримки малого і 
середнього підприємництва у 2014–2015 рр. на разі не 
опублікована.

Для оцінки результативності впливу бюджетних 
важелів на розвиток малого підприємництва необхідно 
проаналізувати рівень зв’язку між показником затрат 
(обсягом фактичного фінансування заходів програм за 
рахунок бюджетних коштів) та показниками якісного 
розвитку малого підприємництва. Показниками, що де-
монструють результативність (рівень досягнення мети 
програми), будемо вважати такі: частка реалізованої 
малими підприємствами продукції в загальному обсязі, 
рівень зайнятості в малому підприємництві та частка 
підприємств, що впроваджували інновації.

Вихідні дані щодо обсягів фінансування регіональ-
них програм розвитку малого та середнього підприєм-
ництва в Україні та результативних показників розвитку 
малого підприємництва представлено в табл. 1.

Застосовуючи стандартну функцію ЛИНЕЙН 
електронної системи Excel, побудуємо моделі зв’язку 
обсягу фінансування регіональних програм з показни-
ками розвитку. Результати оцінки параметрів занесемо 
в табл. 2.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Затверджено, млн грн 65,3 50,9 45,9 72,2 40,8 39,1 30,7 53,6

Фактично 
профінансовано, млн грн 66,7 47,6 35,9 19,8 28,3 18,7 14,9 21,7

Відсоток виконання, % 102,1 93,5 78,2 27,4 69,4 47,8 48,5 40,5
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Рис. 1. Фінансування регіональних програм підтримки малого та середнього підприємництва в Україні
Джерело: cкладено автором на основі [2, 7–9].
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таблиця 1

Фінансування регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні у 2006–2013 рр.

показник
Рік

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Фактично профінансовано, млн грн, у т. ч.: 66,7 53,1 36 17,9 18,6 18,7 14,9 21,7

Фінансування на поворотній основі, пільгове креди-
тування інвест. проектів, млн грн – 3,6 3,5 9,6 8,3 1,8 4,2 6,2

Компенсація % за банк, кредитами, млн грн – 34,5 25,1 5,4 14,4 14,2 4,6 0,2

Частка реалізованої МП продукції (A), % 18,8 18,1 16,5 16,8 14,4 13,1 16,0 16,6

Рівень зайнятості на МП (B), % 24,7 25,1 25,6 26,7 27,2 26,9 26,7 27,1

Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації (С), % 11,2 14,2 13 12,8 13,8 16,2 17,4 16,8

Джерело: cкладено автором на основі [2, 7–9].

таблиця 2

Оцінка параметрів моделей зв’язку фактичного обсягу фінансування регіональних програм  
з результативними показниками

частка реалізованої Мп  
продукції A, % питома вага зайнятих у Мп B, % питома вага підприємств,  

що впроваджували інновації D, %

a1 = 0,0732 a0 = 13,9659 b1 = –0,0493 b0 = 27,8115 d1 = –0,0899 d0 = 17,275

Sa1 = 0,030 Sa0 = 1,079 Sb1 = 0,01 Sb0 = 0,35 Sd1 = 0,034 Sd0 = 1,221

R2 = 0,4956 S = 1,4148 R2 = 0,8087 S = 0,4587 R2 = 0,5363 S = 1,601

Fa = 5,895 df = 6 Fb = 25,368 df = 6 Fс = 6,939 df = 6

ta1 = 2,43 ta0 = 12,94 tb1 = –5,04 tb0 = 79,49 tс1 = –2,63 tс0 = 14,15

Джерело: розраховано автором.

Рівняння регресії матимуть вигляд:
Ya = a1 ∙ xa + a0; Yb = b1 ∙ xb + b0; Yc = c1 ∙ xc + c0,      (1)

де      xa, xb, xc – незалежні змінні;
a1, a0, b1, b0, c1, c0 – параметри регресій.

Графічно прямі, що описують зв’язок обсягу фі-
нансування з показниками розвитку малого підприєм-
ництва, представлено на рис. 2.

На основі даних табл. 2 робимо висновок, що між 
загальним обсягом фінансування регіональних програм 

Ya = 0,0732x + 13,966
R² = 0,4956

Yb = –0,0493x + 27,811 
R² = 0,8087

Yc = –0,0899x + 17,275 
R² = 0,5363
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Рис. 2. Лінія регресії результативних показників розвитку малого підприємництва від обсягу фактичного фінансування 
регіональних програм 

Джерело: розраховано автором. 
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України та часткою реалізованої малими підприємства-
ми продукції існує прямий помірний зв’язок (Ra = 0,704). 
Коефіцієнт детермінації для даної моделі становить  
R2 = 0,4956. Іншими словами, модель на 49,56 % пояснює 
зміни величин частки реалізації за рахунок зміни обсягу 
фінансування; решта 50,44 % зумовлена чинниками, що ле-
жать поза межами моделі. Зайнятість у малому підприєм-
ництві обернено пропорційно пов’язана з обсягом фінан-
сування (Rb = –0,899), що є досить нелогічним: бюджетні 
видатки скорочуються, а зайнятість зростає. Незважаю-
чи на досить високий коефіцієнт детермінації, бюджетні 
видатки на фінансування заходів регіональних програм 
не обумовлюють зайнятість. Навпаки, на стимулюван-
ня занятості у малому підприємництві у 2011–2013 рр. 
здійснювали вплив податкові важелі, на застосування 
яких було зміщено акцент державної підтримки: рефор-
мування спрощеної системи оподаткування, пов’язане з 
поглибленням диференціації груп і розширенням умов 
перебування на спрощеній системі; надання ряду галузе-
вих пільг з податку на прибуток; звільнення від оподат-
кування суб’єктів малого підприємництва, у яких чистий 
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
даними фінансової звітності за останній річний звітний 
період не перевищує 3 млн грн.

Має місце також тісний зворотний зв’язок між 
загальним обсягом фінансування регіональних 
програм і часткою підприємств, що впрова-

джували інновації. Тобто загальний рівень бюджетного 
фінансування заходів регіональних програм не виступає 
важелем стимулювання інноваційної активності. Статис-
тика [9] фіксує, що 85 % інновацій фінансується власними 
коштами підприємств, 1,8 % оплачують інвестори, за ра-
хунок коштів державного бюджету здійснювалося лише 
4,5 % інноваційної діяльності. Дані сформовані на базі ін-
формації про всі суб’єкти господарської діяльності, а у ма-
лому підприємництві можливість фінансування іннова-
ційних розробок за рахунок власних коштів мінімальна.

Адекватність моделей перевірено за допомогою 
критерію Фішера. Табличне значення критерію при зада-
ному рівні значущості 0,1 становить 3,78, що менше зна-
чень, отриманих емпіричним шляхом. Тобто нерівності

Fa = 5,895, Fb = 25,368, Fс = 6,939 > F(0,1; 1; 6) = 3,78
демонструють адекватність моделей відносно даних 
спо стережень.

Значущість параметрів регресії перевірена за до-
помогою критерію Стьюдента. Табличне значення кри-
терію при заданому рівні значущості 0,1 становить 1,94, 
що менше значень, отриманих емпіричним шляхом. 
Тобто нерівності

ta1 = 2,43, tb1 = |–5,04|, tс1 = |–2,63| > t(0,1; 6) = 1,94,
ta0 = 12,94, tb0 =79,49, tс0 =14,15 > t(0,1; 6) = 1,94

засвідчують відмінність параметрів регресії від нуля.
Виникає необхідність провести більш детальний 

аналіз впливу бюджетних видатків у розрізі видів під-
тримки на показники розвитку малого підприємництва.

Розглянемо вплив прямого бюджетного важеля 
«фінансування бізнес-проектів на поворотній основі 
та пільгове кредитування» на результативні показники 
(табл. 3).

За даними табл. 3 можна зробити такі висновки. 
Зв’язок між обсягом прямого бюджетного фінансуван-
ня бізнес-проектів та обсягом реалізованої продукції  
(R2 = 0,0290) занадто малий, його значенням можна зне-
хтувати. Має місце наявність прямого помірного зв’язку 
між фінансуванням та рівнем зайнятості в малому під-
приємництві (R2 = 0,1879).

Викликає занепокоєння і слабкий від’ємний зв’язок 
між обсягом прямого фінансування та часткою підпри-
ємств, що впроваджували інновації (коефіцієнт регресії 
c1= –0,2799, R2 = 0,1753), що підтверджує висунуту тезу 
про неточковий характер інвестування: сума кредитів, 
що видаються під реалізацію інноваційних проектів, на-
стільки незначна (або обмежена кількість отримувачів), 
що фінансування на поворотній основі не виступає ін-
струментом впливу держави на інноваційну активність.

Характерною рисою проаналізованих моделей 
зв’яз ку є їх неадекватність даним спостережень (пере-
вищення табличного значення F-критерію над розра-
хунковим): Fa = 0,15, Fb = 1,157, Fс = 1,06 < F(0,1; 1; 5) = 4,06 
та незначущість параметрів рівнянь.

Розглянемо вплив прямого бюджетного важеля 
«компенсація відсотків за банківськими кредитами» на 
результативні показники (табл. 4).

Бюджетні витрати на компенсацію відсотків за 
банківськими кредитами також не здійснюють значно-
го впливу на результативні показники розвитку малого 
підприємництва. Найвищий рівень зв’язку (зворотний) 
спостерігається між сумою витрат на компенсацію від-
сотків з рівнем зайнятості в малому підприємництві:  

таблиця 3

Оцінка параметрів моделей зв’язку фінансування бізнес-проектів на поворотній основі та пільгового кредитування  
з результативними показниками

частка реалізованої  
Мп продукції (A), % питома вага зайнятих у Мп (B), % питома вага підприємств, що впро-

ваджували інновації (С), %

a1 = 0,1005 a0 = 15,3960 b1 = 0,12 b0 = 25,82 c1 = –0,2799 c0 = 16,3691

Sa1 = 0,260 Sa0 = 1,537 Sb1 = 0,115 Sb0 = 0,677 Sc1 = 0,272 Sc0 = 1,604

R2 = 0,0290 S = 1,7952 R2 = 0,1879 S = 0,791 R2 = 0,1753 S = 1,8730

F = 0,15 df = 5 F = 1,157 df = 5 F = 1,06 df = 5

ta1 = 0,39 ta0 = 10,02 tb1 = 1,08 tb0 = 38,11 tc1 = –1,03 tc0 =10,21

Джерело: розраховано автором.
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R2 = 0,7291. Це також засвідчує позитивний розвиток ма-
лого підприємництва як чинника забезпечення населення 
робочими місцями навіть при скороченні обсягів бюджет-
них видатків на компенсацію відсотків за банківськими 
кредитами. Зв’язок фінансування з питомою вагою інно-
ваційних підприємств хоч і незначний, але від’ємний.

ВИСНОВКИ
Аналіз фінансування регіональних програм розвит-

ку і підтримки малого підприємництва засвідчує систе-
матичне невиконання програм за видатками, починаючи 
з 2007 р., що є одним із факторів зниження ефективності 
бюджетних важелів стимулювання на розвиток підпри-
ємницької активності.

Бюджетні видатки на фінансування заходів регіо-
нальних програм на 50 % обумовлюють зростання частки 
реалізованої малими підприємствами продукції. При цьо-
му при скороченні загального обсягу видатків має місце 
зростання рівня зайнятості в малому підприємництві та 
частки підприємств, що впроваджували інновації.

Така суперечлива тенденція пояснюється низькою 
ефективністю бюджетних важелів у порівнянні з подат-
ковими у період 2010–2013 рр., на застосування яких 
була спрямована державна підтримка і які можна вва-
жати ефективними. Можна зробити припущення про те, 
що застосування податкових і бюджетних важелів сти-
мулювання одночасно здійснило б позитивний вплив на 
розвиток малого підприємництва. Обсяги бюджетних 
видатків, спрямовані на кредитування інвестиційних 
проектів та компенсацію відсотків за кредитами, були 
настільки незначними і несистематичними, що ефек-
тивність таких бюджетних важелів стимулювання роз-
витку малого підприємництва протягом аналізованого 
періоду можна вважати низькою.                   
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таблиця 4

Оцінка параметрів моделей зв’язку витрат на компенсацію відсотків за банківськими кредитами з результативними 
показниками

частка реалізованої  
Мп продукції (A), % питома вага зайнятих у Мп (B), % питома вага підприємств, що впро-

ваджували інновації (С), %
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ta1 = 0,61 ta0 = 14,57 tb1 = –3,67 tb0 = 99,00 tc1 = –1,24 tc0 =14,67

Джерело: розраховано автором.
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Левіна М. В. Організація та методика внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємствах  

готельного господарства
Метою статті є розробка організаційно-методичних засад внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного госпо-
дарства. Організацію внутрішнього контролю визначено як цілісну систему взаємопов’язаних способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь 
комплекс контрольних процедур. Основними елементами організації системи внутрішнього контролю трансакційних витрат на готельному 
підприємстві запропоновано вважати: розробку та затвердження положення про відділ внутрішнього контролю та посадових інструкцій 
штатних працівників відділу; обґрунтування принципів, на яких має базуватися внутрішній контроль трансакційних витрат; визначення ета-
пів, інформаційної бази та порядку проведення контрольних перевірок, ураховуючи специфічні особливості трансакційних витрат; формулюван-
ня завдань та визначення методів перевірки; розробку форм робочої документації, оформлення результатів перевірки; розробку форм звітів про 
результати перевірки; розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат. 
Розроблено методичний інструментарій внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного господарства для основних 
етапів його проведення – організаційного, методичного та результативного.
Ключові слова: внутрішній контроль, трансакційні витрати, організація контролю, методичні прийоми контролю, підприємства готельного 
господарства.
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Левина М. В. Организация и методика внутреннего контроля 

трансакционных издержек на предприятиях гостиничного хозяйства
Целью статьи является разработка организационно-методических 
основ внутреннего контроля трансакционных расходов предприятий 
гостиничного хозяйства. Организация внутреннего контроля опреде-
лена как целостная система взаимосвязанных способов, приемов и ме-
тодов, которые охватывают весь комплекс контрольных процедур. 
Предложены основные элементы организации системы внутреннего 
контроля трансакционных издержек на гостиничном предприятии: 
разработка и утверждение положения об отделе внутреннего кон-
троля и должностных инструкций штатных работников отдела; 
обоснование принципов, на которых должен базироваться внутренний 
контроль трансакционных издержек; определение этапов, информа-
ционной базы и порядка проведения контрольных проверок, учитывая 
специфические особенности трансакционных издержек; формулиров-
ка задач и определение методов проверки; разработка форм рабо-
чей документации, оформление результатов проверки; разработка 
форм отчетов о результатах проверки; разработка мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений в учете, анализе 
и контроле трансакционных издержек. Разработан методический 
инструментарий внутреннего контроля трансакционных издержек 
предприятий гостиничного хозяйства для основных этапов его прове-
дения – организационного, методического и результативного.
Ключевые слова: внутренний контроль, трансакционные издержки, 
организация контроля, методические приемы контроля, предприятия 
гостиничного хозяйства.
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Levina M. V. Organization and Methods of Internal Control in Terms  

of Transaction Costs in the Enterprises of Hospitality Industry
The article is aimed at developing organizational-methodical foundations of 
internal control of transaction costs for enterprises of hospitality industry. Or-
ganization of internal control is defined as a system of interrelated means, 
techniques and methods that cover the entire range of control procedures. The 
article proposes the main elements of organization of the system for internal 
control of transaction costs at hospitality enterprise: development and ap-
proval of regulations on internal control department and job descriptions for 
the staff of the department; substantiation of the principles on which internal 
control of transaction costs should be based; determining the stages, informa-
tion base and order of implementing control examinations, taking into account 
specific features of transaction costs; formulation of objectives and determin-
ing the examination methods; development of working documentation forms, 
execution of examination results; development of forms of reports on exami-
nation results; development of measures on elimination of the revealed defi-
ciencies and irregularities in accounting, analysis and control of transaction 
costs. A methodical instrumentarium for internal control of transaction costs 
in enterprises of hospitality industry has been developed for the main stages of 
its implementation – organizational, methodical and efficient.
Keywords: internal control, transaction costs, control organization, methodi-
cal techniques of control, enterprises of hospitality industry.
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Левіна М. В. Організація та методика внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємствах  

готельного господарства
Метою статті є розробка організаційно-методичних засад внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного госпо-
дарства. Організацію внутрішнього контролю визначено як цілісну систему взаємопов’язаних способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь 
комплекс контрольних процедур. Основними елементами організації системи внутрішнього контролю трансакційних витрат на готельному 
підприємстві запропоновано вважати: розробку та затвердження положення про відділ внутрішнього контролю та посадових інструкцій 
штатних працівників відділу; обґрунтування принципів, на яких має базуватися внутрішній контроль трансакційних витрат; визначення ета-
пів, інформаційної бази та порядку проведення контрольних перевірок, ураховуючи специфічні особливості трансакційних витрат; формулюван-
ня завдань та визначення методів перевірки; розробку форм робочої документації, оформлення результатів перевірки; розробку форм звітів про 
результати перевірки; розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат. 
Розроблено методичний інструментарій внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного господарства для основних 
етапів його проведення – організаційного, методичного та результативного.
Ключові слова: внутрішній контроль, трансакційні витрати, організація контролю, методичні прийоми контролю, підприємства готельного 
господарства.
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Левина М. В. Организация и методика внутреннего контроля 

трансакционных издержек на предприятиях гостиничного хозяйства
Целью статьи является разработка организационно-методических 
основ внутреннего контроля трансакционных расходов предприятий 
гостиничного хозяйства. Организация внутреннего контроля опреде-
лена как целостная система взаимосвязанных способов, приемов и ме-
тодов, которые охватывают весь комплекс контрольных процедур. 
Предложены основные элементы организации системы внутреннего 
контроля трансакционных издержек на гостиничном предприятии: 
разработка и утверждение положения об отделе внутреннего кон-
троля и должностных инструкций штатных работников отдела; 
обоснование принципов, на которых должен базироваться внутренний 
контроль трансакционных издержек; определение этапов, информа-
ционной базы и порядка проведения контрольных проверок, учитывая 
специфические особенности трансакционных издержек; формулиров-
ка задач и определение методов проверки; разработка форм рабо-
чей документации, оформление результатов проверки; разработка 
форм отчетов о результатах проверки; разработка мероприятий по 
устранению выявленных недостатков и нарушений в учете, анализе 
и контроле трансакционных издержек. Разработан методический 
инструментарий внутреннего контроля трансакционных издержек 
предприятий гостиничного хозяйства для основных этапов его прове-
дения – организационного, методического и результативного.
Ключевые слова: внутренний контроль, трансакционные издержки, 
организация контроля, методические приемы контроля, предприятия 
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of Transaction Costs in the Enterprises of Hospitality Industry
The article is aimed at developing organizational-methodical foundations of 
internal control of transaction costs for enterprises of hospitality industry. Or-
ganization of internal control is defined as a system of interrelated means, 
techniques and methods that cover the entire range of control procedures. The 
article proposes the main elements of organization of the system for internal 
control of transaction costs at hospitality enterprise: development and ap-
proval of regulations on internal control department and job descriptions for 
the staff of the department; substantiation of the principles on which internal 
control of transaction costs should be based; determining the stages, informa-
tion base and order of implementing control examinations, taking into account 
specific features of transaction costs; formulation of objectives and determin-
ing the examination methods; development of working documentation forms, 
execution of examination results; development of forms of reports on exami-
nation results; development of measures on elimination of the revealed defi-
ciencies and irregularities in accounting, analysis and control of transaction 
costs. A methodical instrumentarium for internal control of transaction costs 
in enterprises of hospitality industry has been developed for the main stages of 
its implementation – organizational, methodical and efficient.
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Контроль є важливою функцією управління,  
а оскільки трансакційні витрати мають тісний 
діалектичний зв’язок із менеджментом, існує по-

треба детального контролю реальності й ефективності 
витрачання ресурсів на здійснення трансакцій [1]. Тому 
одним із напрямків удосконалення управління витрата-
ми підприємства готельного господарства, у тому числі 
трансакційними, є проведення постійного внутрішньо-
го контролю за їх цільовою направленістю, розміром, 
відхиленням фактичного рівня від планового, що надає 
можливість виявити незаконні та нецілеспрямовані ви-
трати, визначити їх оптимальний рівень та постійно 
його підтримувати. Необхідність удосконалення орга-
нізації внутрішнього контролю на підприємствах під-
тверджують і результати досліджень міжнародних кон-
салтингових компаній, за якими на підприємствах країн 
Центральної та Східної Європи у 20 % випадків зловжи-
вання фінансового характеру виникали через неефек-
тивну організацію внутрішнього контролю, що є достат-
ньо високим показником серед причин організаційного 
характеру [2, с. 11]. Подальший розвиток внутрішнього 
контролю витрат підприємств готельного господарства 
вимагає вирішення питань, пов’язаних з подальшим 
його вдосконаленням на законодавчому рівні та органі-
заційних питань, пов’язаних з його проведенням.

Вагомий внесок у розробку методології внутріш-
нього контролю витрат внесли дослідження зарубіжних 
і вітчизняних вчених, серед яких можна відзначити ро - 
боти: П. Апчерча, К. Друрі, Е. Ріса, Б. І. Валуєва, І. В. Авер- 
чева, М. А. Вахрушина, Т. П. Карпової, В. Ф. Палія, Ф. Ф. Бу- 
тинця, Н. Г. Виговської, С. Ф. Голова, Л. В. Нападовської, 
Н. М. Малюги, М. С. Пушкаря, В. В. Сопко, М. Г. Чума-
ченко, Н. І. Петренко та ін. 

Окремі питання контролю трансакційних витрат 
були об’єктом досліджень Н. О. Гончарова, М. С. Дань- 
ко, І. В. Макалюк, О. Л. Матвєєва, С. І. Мельник, І. Г. Па- 
женської, М. М. Шигун, Ж. М. Ющак. 

Аналізуючи науковий внесок учених, необхідно 
зазначити недостатню розробленість організаційно-ме-
то дичних аспектів саме внутрішнього контролю тран-
сакційних витрат, а дослідження практичних аспектів 
діяльності підприємств готельного господарства вза-
галі свідчить про відсутність такого напряму в їх функ-
ціонуванні, що унеможливлює отримання достовірної 
оцінки ефективності їх здійснення, розробки напрямів 
оптимізації та призводить до зниження прибутку під-
приємств готельного господарства. Необхідність про-
ведення досліджень на основі систематизації вже існую-
чих наукових і практичних напрацювань з внутрішнього 
контролю витрат суб’єктів господарювання та розробки 
сучасних моделей внутрішнього контролю трансакцій-
них витрат з урахуванням специфіки діяльності підпри-
ємств готельного господарства є достатньо актуальними 
та вимагають вирішення. Вітчизняна економіка залиша-
ється неконкурентоспроможною у зв’язку з відсутністю 
заходів щодо наукової розробки системи внутрішнього 
контролю та наданням методичних рекомендацій щодо 
їх організації [3, с. 10]. 

Зростаючий рівень трансакційних витрат у соці-
ально-економічній дійяльності домогосподарств, під-

приємств і національних економік спонукає дослідників 
розробляти інструменти, які б дозволили якщо не зни-
зити трансакційні витрати в абсолютному вимірі, то хоча 
б зменшити питому вагу трансакційних витрат у зрос-
таючому обсягу трансакцій, покликаних зміною техно-
логічного устрою та наслідками глобалізації [4, с. 172].  
За таких обставин недостатня розробленість методики 
внутрішнього контролю трансакційних витрат спричи-
няє проблеми в управлінні підприємствами готельного 
господарства, затримує розвиток галузі та обумовлює 
зростання порушень в економіці держави. Тому метою 
статті визначено розробку організаційно-методичних 
засад внутрішнього контролю трансакційних витрат 
підприємств готельного господарства.

Особливістю внутрішнього контролю на будь-
якому суб’єкті господарювання є те, що його іні-
ціатором виступає управлінський персонал під-

приємства, на відміну від зовнішнього, який ініціюють 
контрольно-ревізійні підрозділи міністерств, відомств, 
органів державного управління тощо. Як зазначає  
В. С. Литвиненко, основну роль у здійсненні внутрішньо-
го контролю трансакційних витрат повинні відігравати 
керівники підприємства та структурних підрозділів, 
оскільки вони несуть відповідальність за ефективність 
понесених витрат на здійснення трансакцій, і пропонує 
функцію оперативного контролю трансакційних витрат 
підприємства покласти на бухгалтерську службу [1]. На 
нашу думку, система внутрішнього контролю є проміж-
ною ланкою між системою бухгалтерського обліку та 
управлінським персоналом, тому функції зі здійснення 
контролю витрат, у тому числі трансакційних, мають ви-
конуватися спеціалізованим підрозділом підприємства – 
відділом внутрішнього контролю (ВВК). Особливо це 
актуально для великих за обсягом діяльності та но-
мерним фондом підприємств готельного господарства 
та готельних кластерів. Пропонуємо під внутрішнім 
контролем трансакційних витрат розуміти систему 
безупинного спостереження, ініційовану керівництвом 
підприємства готельного господарства, за розміром, 
структурою та спрямованістю фактичних трансакцій-
них витрат і виявлення відхилень від встановленого 
планового рівня з використанням сукупності організа-
ційних, методичних, технічних прийомів та процедур,  
з метою отримання достовірної інформації й оцінки 
дій керівників всіх рівнів управління підприємства го-
тельного господарства та його структурних підрозділів,  
у яких вони виникають, і попередження, виправлення чи 
внесення коректив до необґрунтованих управлінських 
рішень, які мають вплив на трансакційні витрати.

Основною метою внутрішнього контролю транс-
акційних витрат готелю є надання керівництву об’єк-
тивної інформації про правильність ідентифікації та 
оцінки трансакційних витрат, згідно з обраним в обліко-
вій політиці функціональним підходом за видами діяль-
ності підприємства. Відповідно до визначеної мети осно-
вними завданнями внутрішнього контролю трансакцій-
них витрат на підприємствах готельного господарства 
слід вважати: систематичне спостереження за явними, 
неявними та абсолютними трансакційними витратами 
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підприємства, а також за факторами, що призводять до 
зміни їх обсягу; перевірка дотримання обраної облікової 
політики щодо обліку трансакційних витрат; визначен-
ня обґрунтованості формування витрат, правильності 
відображення в бухгалтерських та управлінських доку-
ментах та ідентифікації в обліковій системі; виявлення 
відхилень від встановлених нормативів трансакційних 
витратза їх видами за періодами та трансакціями; роз-
робка заходів для оптимізації трансакційних витрат; 
попередження протизаконних дій посадових осіб, про-
тизаконних та економічно недоцільних господарських 
операцій, які призводять до збільшення трансакційних 
витрат; розробка і подання пропозицій щодо усунення 
виявлених недоліків і пропозицій з підвищення ефектив-
ності управління трансакційними витратами тощо.

Внутрішній контроль трансакційних витрат можна 
вважати ефективним тільки в тому випадку, коли 
його результати дозволяють попередити виник-

нення незапрограмованих і небажаних ситуацій в діяль-
ності підприємства готельного господарства, а також 
з випередженням виявити відхилення до того часу, як 
вони могли спровокувати виникнення чи підвищення 
фінансових ризиків [5]. Разом з тим, організація систе-
ми внутрішнього контролю на підприємстві готельного 
господарства призведе до виникнення додаткових ви-
трат, у тому числі трансакційних, що повинні розподі-
лятися між видами послуг чи робіт. 

Зокрема, найбільший обсяг будуть мати координа-
ційні трансакційні витрати – на налагодження взаємо-
зв’яз ків між відділом внутрішнього контролю та інши-
ми підрозділами підприємства готельного господарства 
чи в межах готельного кластера між його учасниками, 
на розробку плану перевірок та їх узгодження з управ-

лінським персоналом. Також зростуть мотиваційні 
трансакційні витрати, що пов’язані з розробкою про-
грам зацікавленості персоналу готелю у наданні пов-
ної, правильної та обґрунтованої інформації відділу 
внутрішнього контролю в найоптимальніші терміни, 
попередження опортуністичної поведінки як штатних 
працівників самого відділу внутрішнього контролю, так 
і між структурними підрозділами. Також можуть бути 
відчутними організаційні трансакційні витрати, оскіль-
ки у відділі внутрішнього контролю повинен працюва-
ти висококваліфікований штатний персонал, що має у 
своєму розпорядженні відповідне технічне і програмне 
забезпечення. Водночас, якщо витрати на створення та 
функціонування відділу внутрішнього контролю пере-
вищують вигоди від його здійснення, то на підприємстві 
готельного господарства доцільно переглянути його 
структурно-функціональну форму у вигляді розробки 
комплексу внутрішніх документів, що регламентують 
порядок взаємозв’язку підрозділів та їх керівників з усіх 
етапів здійснення внутрішнього контролю не спеціалі-
зованим відділом, а управлінським персоналом.

Одним із базових елементів та фундаментом вну-
трішнього контролю трансакційних витрат слід 
вважати його принципи. Як зазначають Т. О. Ко - 

ломоєць та П. С. Лю тіков: «принципи контролю – це ви-
хідні, керівні, основоположні ідеї, що концентрують у со-
бі досягнення науки та практики, виражають соціальні 
ідеї, виконують функцію загальнонормативного орієнти-
ра здійснення контрольної діяльності спрямовані на вдо-
сконалення та ефективність такої діяльності» [6, с. 69]. 
Враховуючи специфіку трансакційних витрат, пропонує-
мо для забезпечення ефективності внутрішнього контр-
олю використовувати принципи, наведені в табл. 1.

таблиця 1

принципи внутрішнього контролю трансакційних витрат

№ Назва принципу характеристика

1 2 3

1 Системність
Побудова стратегічного й оперативного планування, обліку, контролю та аналізу трансакцій-
них витрат як єдиної системи за рахунок комплексного використання всіх видів економічної 
та іншої інформації

2 Ефективність Витрати на організацію внутрішнього контролю трансакційних витрат повинні бути менши-
ми, ніж отримані в ході здійснення перевірки результати

3 Об’єктивність
Неупереджене виявлення порушень обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат  
за місцями їх виникнення, незалежно від того, яким особам виявиться вигідною отримана  
в результаті перевірки інформація

4 Конфіденційність
Дані, виявлені в процесі перевірки трансакційних витрат, повинні мати суто внутрішнє при-
значення і за межі готельного підприємства можуть виходити лише в ролі конфіденційної 
інформації з дозволу керівництва

5 Безперервність Постійний пошук, передача, нагромадження, обробка та аналіз інформації про трансакційні 
витрати для потреб управління підприємством готельного господарства

6 Незалежність Самостійне визначення форм та документації внутрішнього контролю трансакційних витрат 
для забезпечення керівників підприємства необхідною інформацією

7 Превентивність дій Попередження та запобігання трансакцій, які можуть призвести до упущеної вигоди, ніж за-
безпечення нейтралізації їх негативних наслідків

8 Терміновість  
реагування Своєчасне реагування на зміни обсягу непродуктивних трансакційних витрат
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Зміст внутрішнього контролю трансакційних витрат 
слід розглядати через сукупність стадій його про-
ведення, що об’єднують впорядковані в часі взаємо-

пов’язані процедури, виконання яких є необхідним для 
досягнення поставленої мети контролю [3, с. 149]. Для 
проведення ефективної перевірки необхідно чітко ви-
значити етапи внутрішнього контролю трансакційних 
витрат з розподілом контрольних процедур за кожним 
з них. Дослідження наукових праць з питань організації 
внутрішнього контролю показало, що одні автори про-
понують проводити його за трьома етапами, а саме – 
попереднім, поточним і наступним [7], інші до етапів 
внутрішнього контролю відносять організаційний, мето-
дичний, технологічний, результативний [8] чи організа-
ційний, основний та завершальний [9]. Як показують до-
слідження, для підвищення практичної цінності та ефек-
тивності внутрішнього контролю трансакційних витрат 
при визначенні його етапів доцільно їх відразу поєднува-
ти з методичними прийомами внутрішнього контролю, 
які необхідно використовувати на кожному з них.

До основних етапів внутрішнього контролю транс - 
акційних витрат пропонуємо відносити організаційний, 
методичний та результативний (рис. 1). На організацій-
ному етапі внутрішнього контролю трансакційних ви-
трат використовують такі методичні прийоми: правові – 
для встановлення законності здійснення трансакцій, 
дотримання законодавчих актів при відображенні тран-
сакційних витрат в обліку; логічні – при дослідженні 
фактів перекручування, зловживання персоналом ін-
формацією про трансакційні витрати шляхом зіставлен-
ня відповідей на запитання і з’ясування їх логічної узго-
дженості; класифікаційні – при визначенні правиль-
ності дотримання обраної класифікації трансакційних 
витрат на готельному підприємстві для відображення 
їх в обліку; аналітичні – виявлення загального стану 
трансакційних витрат, виявлення факторів, що спричи-
нити негативний вплив на результати діяльності, фор-
мування інформаційної бази перевірки трансакційних 
витрат; нормативно-планові – для визначення норма-
тивів трансакційних витрат для їх перевірки на базі пла-

нових показників діяльності підприємства готельного 
господарства.

Методичний етап внутрішньої перевірки тран-
сакційних витрат є найбільш важливим і тривалим, бо 
саме на ньому здійснюється перевірка з використанням 
методичних прийомів: документаційних – перевірка 
бухгалтерських документів обліку трансакційних витрат 
у розрізі їх видів та трансакцій, дотримання хронології 
записів, недопущення помилок та виправлень; інвента-
ризаційних – полягають в перевірці наявного залишку 
на рахунку 87 «Трансакційні витрати» на відповідність 
ознакам трансакційних витрат; експертних – виявлення 
підробок і зловживань при формуванні, затвердженні, 
узагальненні та групуванні документів обліку та контр-
олю трансакційних витрат; арифметичних – перевірка 
правильності нарахування та вчасність списання ви-
трат, які обліковуються на рахунку 87 «Трансакційні ви-
трати» на відповідні групи витрат 9-го класу; оціночні – 
перевірка правильності оцінювання явних і неявних 
трансакційних витрат; юридичних – застосовується за 
необхідності обґрунтування доказами суми заподія-
ного збитку або встановлення відповідальності осіб, 
які допустили порушення в документуванні, обліку та 
контролі трансакційних витрат; фактичних – перевірка 
дотримання трудової дисципліни і використання робо-
чого часу персоналом, попередження опортунізму, ви-
значення обґрунтованості мотиваційних трансакційних 
витрат; статистичні – розраховують рівень трансак-
ційних витрат за функціональними видами, трансакція-
ми, обсягом прибутку за декілька звітних періодів.

На останньому, результативному етапі внут-
рішнього контролю трансакційних витрат відбувається 
підготовка та складання висновку за даними внутрішнього 
контролю трансакційних витрат. Цьому етапу притаман-
ні такі методичні прийоми: узагальнення – групування ін-
формації про результати перевірки трансакційних витрат 
у необхідних розрізах відповідно до плану та програми 
перевірки, систематизація однорідних за ознаками від-
хилень та недоліків, формування фактографічної інфор-
мації як інформаційного забезпечення наступної пере-

Закінчення табл. 1

1 2 3

9 Партисипативність Масова участь персоналу підприємства готельного господарства в процедурах виявлення, 
врахування, обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат

10 Єдність та універ-
сальність

Створення баз даних за результатами перевірки трансакційних витрат багатофункціональ-
ного призначення

11 Законність Організація та функціонування внутрішнього контролю трансакційних витрат здійснюється 
на базі чинних норм законодавства

12 Спеціалізація Визначення чіткого кола питань внутрішнього контролю трансакційних витрат

13 Дієвість
Необхідність не лише виявлення порушень і зловживань обліку трансакційних витрат, але й 
вживання конкретних дій та заходів з метою покарання винних та недопущення повторення 
таких явищ в майбутньому

14 Науковість Використання в процесі внутрішнього контролю трансакційних витрат сучасної техніки, 
інноваційних технологій задля досягнення ефективного результату

15 Професіоналізм
Здійснення внутрішнього контролю трансакційних витрат особами з високим рівнем фахо вої 
спеціальної освіти, що і дозволяє уникнути можливих зловживань, поверхового підходу до 
контролю, створює умови для досягнення позитивного результату контрольної діяльності
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вірки трансакційних витрат; оформлення результатів – 
групування типових порушень в обліку трансакційних 
витрат та відображення інформації, зібраної в процесі 
перевірки в типових (розроблених самостійно) звітних 
документах системи внутрішнього контролю; розроб-
ка рекомендацій – на основі опрацювання результатів 
контрольних заходів оформлення обґрунтованих реко-
мендацій з комплексною оцінкою їх впливу на трансак-
ційні витрати та пропозицій щодо усунення виявлених 
порушень; оцінка ефективності системи внутрішнього 
контролю – дотримання правил запису про результати 
перевірки трансакційних витрат в робочих та звітних до-
кументах внутрішнього контролера, оцінка повноти збо-
ру інформації, її достатності для висновків.

ВИСНОВКИ
Внутрішній контроль трансакційних витрат на го-

тельному підприємстві являє собою цілісну систему вза-
ємопов’язаних способів, прийомів і методів, які охоплю-
ють увесь комплекс контрольних процедур, починаючи 
з формування інформаційної бази перевірки за напря-
мами виникнення, додержанням оптимальних розмірів 
трансакційних витрат, проведення контрольних дій та 
закінчуючи узагальненням результатів контролю для 
забезпечення об’єктивності, правдивості, неупередже-
ності, якості висновків і пропозицій, що приймаються 
за результатами контрольних перевірок трансакційних 
витрат. У результаті дослідження визначено, що основ-
ними елементами системи внутрішнього контролю 
трансакційних витрат на готельному підприємстві є: 

розробка та затвердження положення про відділ вну-
трішнього контролю та посадових інструкцій штатних 
працівників відділу; обґрунтування принципів, на яких 
має базуватися внутрішній контроль трансакційних ви-
трат; визначення етапів, інформаційної бази та поряд-
ку проведення контрольних перевірок до специфічних 
особливостей трансакційних витрат, складання планів, 
програм і тестів перевірки трансакційних витрат; фор-
мулювання завдань та визначення методів перевір-
ки; розробка форм робочої документації, документів 
оформлення результатів перевірки; розробка форм зві-
тів про результати перевірки; розроблення заходів щодо 
усунення виявлених недоліків і порушень обліку, аналізу 
та контролю трансакційних витрат. Методичний інстру-
ментарій внутрішнього контролю трансакційних витрат 
підприємств готельного господарства розроблено для 
основних етапів його проведення – організаційного, ме-
тодичного та результативного.                   
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Рис. 1. Етапи та методичні прийоми внутрішнього контролю трансакційних витрат
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дІагнОСТика бІЗнеС-СередОвища пІдприєМСТва І рОль неурядОвих ОрганІЗацІй 
щОдО ЗапОбІгання Та прОТидІї кОрупцІї у СферІ ОпОдаТкування
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УДК 65.01

Візняк Ю. Я., Скриньковський Р. М., процюк т. Б. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових 
організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування

У статті розкрито сутність діагностики бізнес-середовища підприємства, під якою слід розуміти процес оцінювання стану бізнес-середовища 
на основі встановлення впливу його факторів на діяльність підприємства, визначення тенденцій зміни цього стану під впливом зміни факторів 
та окреслення майбутніх перспектив з метою прийняття результативних та ефективних управлінських рішень у системі економіки та управ-
ління підприємством. Сформовано систему діагностики бізнес-середовища підприємства. Встановлено, що ключовими індикаторами діагности-
ки бізнес-середовища підприємства є індикатори рівня взаємовідносин із: споживачами; конкурентами; постачальниками; посередниками; кон-
тактними аудиторіями. З’ясовано, що неурядові організації як один із підвидів контактних аудиторій (як ключового фактора бізнес-середовища 
підприємства) виконують важливу роль щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування.
Ключові слова: підприємство, бізнес-середовище, діагностика, індикатори, неурядові організації, корупція у сфері оподаткування.
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Визняк Ю. Я., Скрыньковский Р. Н., Процюк Т. Б. Диагностика  

бизнес-среды предприятия и роль неправительственных  
организаций по предотвращению и противодействию коррупции  

в сфере налогообложения
В статье раскрыта сущность диагностики бизнес-среды предприя-
тия, под которой следует понимать процесс оценки состояния бизнес-
среды на основе установления влияния ее факторов на деятельность 
предприятия; определение тенденций изменения этого состояния под 
влиянием изменения факторов и определение будущих перспектив с 
целью принятия результативных и эффективных управленческих ре-
шений в системе экономики и управления предприятием. Сформиро-
вана система диагностики бизнес-среды предприятия. Установлено, 
что ключевыми индикаторами диагностики бизнес-среды предприя-
тия являются индикаторы уровня взаимоотношений с: потребителя-
ми; конкурентами; поставщиками; посредниками; контактными ауди-
ториями. Выяснено, что неправительственные организации как один 
из подвидов контактных аудиторий (как ключевого фактора бизнес-
среды предприятия) выполняют важную роль по предотвращению и 
противодействию коррупции в сфере налогообложения.
Ключевые слова: предприятие, бизнес-среда, диагностика, индикато-
ры, неправительственные организации, коррупция в сфере налого-
обложения.
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Vizniak Yu. Ya., Skrynkovskyy R. M., Protsiuk T. B. Diagnostics  

of Business Environment of Enterprise and the Role of Non-Governmental 
Organizations for the Prevention and Countering Corruption  

in the Field of Taxation
The article discloses the substance of diagnostics of business environment of 
enterprise, which is understood as the process of assessing the status of busi-
ness environment by establishing the influence of its factors on the activity 
of the enterprise; identification of trends in this status under the influence 
of change of the factors, and determining the future prospects with a view 
to the adoption of efficient and effective managerial decisions in the system 
of both economy and administration of enterprise. A system for diagnostics 
of the business environment of enterprise has been developed. It has been 
determined that key indicators for the diagnostics of business environment 
of enterprise are the level indicators of relationships with: consumers; com-
petitors; suppliers; mediators; contact audiences. It is found that non-govern-
mental organizations as one of the subtypes of contact audiences (as a key 
factor of the business environment of enterprise) play an important role in 
preventing and countering corruption in the field of taxation.
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У даний час нестабільна економічна ситуація в 
Україні, особливо через рівень корупції в україн-
ському державному секторі, негативно впливає 

на діяльність багатьох підприємств. «Корупція в Україні 
є не меншою загрозою, ніж військова агресія з боку Ро-
сійської Федерації», – заявив віце-президент США Джо 
Байден (Joe Biden), виступаючи 08.12.2015 р. у Верховній 
Раді України.

У контексті цього виникає гостра потреба у прове-
денні ґрунтовного оцінювання середовища функціону-
вання підприємства з метою виявлення та попереджен-
ня негативних наслідків діяльності. Усе це обумовило 
вибір теми, мету та актуальність наукової роботи.

Дослідження економічних і правових загально-
теоретичних і практичних аспектів середовища функ-
ціонування підприємства відображено у працях таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як Демиденко С. Л., 
Дзюби С. Г., Котлера Ф., Кузьміна О. Є., Мандражи З. Р., 
Мельник М. І., Портера М., Сененко І. А., Щепак В. В., 
Серебренникова Г. Г., Фроленко О. М., Янковської Л. А. 
та ін. [1–10].

Водночас, як свідчить аналіз наукових праць [1–10] 
та діючої практики функціонування підприємств, не 
до кінця вивченими залишаються питання щодо фор-
мування (побудови) системи діагностики бізнес-сере-
довища підприємства.

Мета статті полягає у вирішенні таких завдань:
1) представлення взаємозв’язку факторів бізнес-

середовища підприємства (Візняк Ю. Я., Скриньков-
ський Р. М.);

2) формування системи діагностики бізнес-сере-
довища підприємства на засадах індикаторів (Скринь-
ковський Р. М.);

3) визначення ролі неурядових організацій щодо 
запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування 
(Процюк Т. Б., Візняк Ю. Я.).

У контексті цього ґрунтовний аналіз наукових 
праць як зарубіжних, так і вітчизняних учених-еконо-
містів показав, що на сьогодні не сформовано чіткого та 
комплексного підходу до тлумачення сутності діагнос-
тики бізнес-середовища підприємства.

Так, з позиції Мельник М. І. [1], бізнес-середовище 
тлумачиться як цілісна сукупність самостійних суб’єктів 
економіки, їх взаємозв’язків та взаємовідносин із фак-
торами зовнішнього середовища, які створюють на 
них суттєвий вплив [1, с. 63]. Своєю чергою, проф. Ви-
щої школи менеджменту Дж. Л. Келлога при Північно-
Західному університеті (Kellogg School of Management, 
Northwestern University) Ф. Котлер (Philip Kotler) [2] 
стверджує, що бізнес-середовище повсякчас розвива-
ється за рахунок появи нових конкурентів, а також їх то-
варів, виникнення все нових і нових потреб споживачів, 
впровадження новітніх технологій, розширення ринко-
вих можливостей та настання різноманітних загроз [2].

Що стосується аналізу середовища підприємства, 
то він являє собою процес визначення головних скла-
дових зовнішнього (макро- і мікросередовища) та вну-
трішнього середовища, які становлять значний вплив на 
досягнення мети підприємства [3]. У монографії [1] за-
значено, що діяльність підприємства взаємопов’язана із 

факторами зовнішнього і внутрішнього середовищ, од-
нак внутрішнє середовище підприємства тісно залежить 
від впливу зовнішнього, як визначального [1, с. 63].

Стосовно класифікації, то середовище підприєм-
ства поділяється на внутрішнє середовище та зовніш-
нє бізнес-середовище. Своєю чергою, зовнішнє бізнес-
середовище формується з мікро- та макросередовища 
[4, с. 1158].

Натомість науковець Мельник М. І. [1] класифікує 
бізнес-середовище за рівнем агрегації, який позначає 
рівень діяльності підприємства, на мікросередовище чи 
внутрішнє бізнес-середовище [1, с. 72].

З огляду на зазначене, у зовнішньому середовищі під-
приємства функціонують суб’єкти, що знаходяться 
поза межами підприємства, зокрема ті, з якими 

встановлено безпосередній зв’язок (споживачі, конку-
ренти, постачальники, партнери та ринок робочої сили), 
а також ті, які несуть непряму дію на діяльність підпри-
ємства (економічні, соціальні, ринкові, політичні, міжна-
родні та технологічні фактори). Водночас внутрішнє се-
редовище підприємства характеризується фінансовими, 
виробничими, маркетинговими, кадровими факторами, 
а також факторами організаційної культури [3].

Як стверджує проф. Дзюба С. Г. [5], основними еле-
ментами мікросередовища підприємства, які його фор-
мують, є суб’єкти ринкових відносин, а саме: споживачі, 
постачальники, посередники, конкуренти та контактні 
аудиторії. Водночас факторами формування макросе-
редовища підприємства виступають економічні, демо-
графічні, соціально-культурні, природно-гео графічні, 
екологічні, міжнародні, політико-правові та нау ково-
технологічні фактори [5, с. 148].

Автор наукової праці [6] також поділяє середо-
вище функціонування підприємства на внутрішнє та 
зовнішнє [6, с. 253]. Однак до факторів внутрішнього 
середовища підприємства належать виробничі, фінан-
сові, кадрові, маркетингові та організаційні фактори [6, 
с. 255]. А серед факторів зовнішнього середовища виді-
лено постачальників, маркетингових посередників, спо-
живачів, конкурентів, контактні аудиторії та законодав-
ство у сфері податкової політики і зовнішньоекономіч-
ної діяльності [6, с. 254].

У джерелі [7] представлено взаємозв’язок різних 
середовищ, які впливають на діяльність підприємства. 
Водночас саме до факторів бізнес-середовища науковці 
Сененко І. А. та Щепак В. В. [7] відносять інвесторів, по-
стачальників, посередників, конкурентів та споживачів 
[7, с. 268].

На противагу цьому, у науковому дослідженні [8] за-
значено, що факторами бізнес-середовища підприємства 
виступають економічні, політичні, технологічні, соціально-
демографічні, екологічні та культурні фактори [8].

У процесі оцінювання бізнес-середовища підпри-
ємства слід дотримуватись такої послідовності [8]:

1) визначити кореляційні коефіцієнти вагомості 
кожної із груп факторів;

2) визначити коефіцієнти вагомості кожного чин-
ника, що входить у конкретну групу факторів;

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ід
П

рИ
єм

Ст
Ва

237БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

3) оцінити кожен чинник певної групи факторів на 
основі бальної шкали, що знаходиться у межах від «–10» 
до «10»;

4) оцінити кожен чинник певної групи факторів на 
основі бонусної шкали, яка також знаходиться у межах 
від «–10» до «10»;

5)провести комплексне оцінювання бізнес-
середовища підприємства, яке відображає сумарний бал 
та прогноз його майбутнього стану (отримане значення 
від «–20» до «0» свідчить про вороже бізнес-середовище 
підприємства; від «1» до «9» – наявні можливості та загро-
зи у бізнес-середовищі підприємства; від «10» до «20» – 
бізнес-середовище підприємства є сприятливим).

За результатами дослідження інформації в науко-
вій праці [9], серед основних методичних підходів до 
оцінювання середовища підприємства, доцільно виді-
лити такі [9, с. 146–149]:
 методи оцінювання зовнішнього середовища 

підприємства: 1) PEST-аналіз (передбачає 
оці нювання середовища підприємства за по-
літичними, економічними, соціальними та тех - 
нологічними факторами); 2) SLEPT-аналіз (оці-
нювання проводиться за соціальними, юри-
дичними, економічними, політичними та тех-
нологічними факторами); 3) STEEPLE-аналіз 
(оцінювання середовища доцільно здійснювати 
за соціально-культурними, інноваційно-техно-
логічними, економічними, навчально-освітні-
ми, політичними, юридичними факторами та 
факторами охорони навколишнього середо-
вища); 4) ETOM-аналіз (досліджуються мож-
ливості та загрози середовища підприємства); 
5) QUEST-аналіз (досліджуються ймовірно-
сті виникнення зміни факторів та розробля-
ються програмні дії стосовно впливу бізнес-
середовища на діяльність підприємства);

 метод оцінювання бізнес-середовища підпри-
ємства – SWOT-аналіз, за яким оцінюються 
сильні та слабкі сторони підприємства, його 
можливості та загрози.

На підставі існуючих поглядів науковців [1–9] 
щодо факторів бізнес-середовища підприєм-
ства, слід виділити такі, які найповніше його 

характеризують та прямо впливають на його розвиток 
і функціонування, зокрема споживачів, конкурентів, по-
стачальників, посередників, контактні аудиторії.

Стосовно постачальників, як одного із ключових 
факторів бізнес-середовища підприємства, то їх доціль-
но поділяти на [3]: 1) постачальників сировини; 2) поста-
чальників напівфабрикатів; 3) постачальників інформа-
ції; 4) постачальників енергії; 5) постачальників фінансо - 
вих коштів.

Аналізуючи конкурентів підприємства, як фактор 
бізнес-середовища, згідно з моделлю п’яти сил конку-
ренції, розробленою проф. Гарвардської школи бізнесу 
(Harvard Business School) М. Портером (Michael Porter) 
[10], їх поділяють на [10, с. 38]: 1) існуючі конкуренти-
виробники; 2) нові конкуренти-виробники; 3) конкурен-

ті спроможності постачальників; 4) конкурентні спро-
можності споживачів; 5) конкуренти товаро-замінники.

У процесі дослідженні також встановлено, що до 
контактних аудиторій належать [5, с. 151–152]:
 суб’єкти фінансової сфери, що забезпечують 

підприємство грошовими коштами, до яких від-
носять банківські установи та організації, бро-
керські компанії, інвестиційні компанії, фондові 
біржі, різних акціонерів, кредиторів та дебіто-
рів, фінансових радників та консультантів;

 суб’єкти державного сектора, що несуть пря-
мий чи опосередкований вплив на діяльність 
підприємства, зокрема працівники державних 
установ та організацій (працівники податкової 
служби, працівники служби статистики, праців-
ники реєстраційної служби, працівники пожеж-
ної інспекції та санітарно-епідеміологічного 
контролю);

 засоби масової інформації, що надають інфор-
мацію про діяльність підприємства та певною 
мірою формують його імідж (преса, інтернет, 
радіо, телебачення тощо);

 громадські організації (неурядові організації, 
споживацькі організації, організації захисту на-
вколишнього середовища, представники інтере-
сів національних меншин);

 місцева громадськість (місцеві ради ветеранів, 
мешканці прилеглих районів до місця розташу-
вання підприємства, організації, що знаходять-
ся поряд із підприємством);

 внутрішні контактні аудиторії, що утворюються 
зі штатних і нештатних працівників, основною 
метою яких є формування позитивного став-
лення до підприємства перед іншими контакт-
ними аудиторіями задля забезпечення його 
ефек тивного функціонування, стабільності змін 
та стрімкого розвитку.

Враховуючи вищезазначене, під діагностикою 
бізнес-середовища підприємства слід розуміти 
процес оцінювання стану бізнес-середовища на 

основі встановлення впливу його факторів (споживачів, 
конкурентів, постачальників, посередників, контактних 
аудиторій) на діяльність підприємства, визначення тен-
денцій зміни цього стану під впливом зміни факторів та 
окреслення майбутніх перспектив з метою прийняття 
результативних та ефективних управлінських рішень в 
системі економіки та управління підприємством.

На основі узагальнення інформації, отриманої за 
рахунок проведеного аналізу наукових праць [1–10],  
а також враховуючи результати досліджень [11], можна 
стверджувати, що між факторами бізнес-середовища та 
підприємством існує тісний взаємозв’язок, і вплив кож-
ного з факторів цього середовища певною мірою відо-
бражається на діяльності самого підприємства (рис. 1).

З огляду на рис. 1 і відповідно до мети наукової ро-
боти (2-го завдання) встановлено, що ключовими індика-
торами діагностики бізнес-середовища підприємства є:

1) індикатор рівня взаємовідносин із споживача-
ми (ІС);
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Рис. 1. Механізм взаємозв’язку факторів бізнес-середовища підприємства
Джерело: на основі [11] з урахуванням [1–10] (удосконалений підхід Ф. Котлера) – Скриньковський Р. М.

2) індикатор рівня взаємовідносин із конкурента-
ми (ІК);

3) індикатор рівня взаємовідносин із постачальни-
ками (ІПСТ);

4) індикатор рівня взаємовідносин із посередни-
ками (ІПСР);

5) індикатор рівня взаємовідносин із контактними 
аудиторіями (ІКА).

Індикатор рівня взаємовідносин із конкурентами 
(ІК), враховуючи позицію М. Портера (!), обчислюється 
за формулою (1):

      1 2 2 4 5( ; ; ; ; ),КІ f К К К К К
  

(1)
де К1 – рівень взаємовідносин із існуючими конкурен-
тами-виробниками; К2 – рівень взаємовідносин із нови-
ми конкурентами-виробниками; К3 – рівень взаємовід-
носин із конкурентними спроможностями постачаль-
ників; К4 – рівень взаємовідносин із конкурентними 
спроможностями споживачів; К5 – рівень взаємовідно-
син із конкурентами товаро-замінниками.

Індикатор рівня взаємовідносин із постачальни-
ками (ІПСТ) розраховується за формулою (2):

1 2 3 4 5( ; ; ; ; ),ПСТІ f ПСТ ПСТ ПСТ ПСТ ПСТ
   

(2)

де ПСТ1 – рівень взаємовідносин із постачальниками 
сировини; ПСТ2 – рівень взаємовідносин із постачаль-
никами напівфабрикатів; ПСТ3 – рівень взаємовідносин 
із постачальниками інформації; ПСТ4 – рівень взаємо-
відносин із постачальниками енергії; ПСТ5 – рівень вза-
ємовідносин із постачальниками фінансових коштів.

Своєю чергою, розрахунок інтегрального індика-
тора рівня взаємовідносин підприємства із бізнес-сере-
довищем (ІБС) здійснюється за формулою (3):

( ; ; ; ; ).БС C К ПСТ ПСР КАІ f І І І І І
          

(3)
Стосовно методу проведення діагностики бізнес-

середовища підприємства, то її доцільно здійснювати за 
допомогою факторного аналізу, використовуючи метод 
ланцюгових підстановок, завдяки якому (методу) можна 
визначити вплив зміни кожного фактора на стан бізнес-
середовища підприємства.

Значення ІБС повинно перебувати в межах від «0» до 
«10». Якщо: 1) ІБС є ≥ 3, то рівень взаємовідносин підпри-
ємства з бізнес-середовищем є низьким; 2) якщо ІБС є < 3 
та ≥ 7, то рівень взаємовідносин підприємства з бізнес-
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середовищем є середнім; 3) при ІБС < 7 рівень взаємовід-
носин підприємства з бізнес-середовищем є високим.

Виходячи з мети дослідження (відповідно до 3-го 
завдання), для встановлення ролі неурядових організа-
цій щодо запобігання та протидії корупції у сфері опо-
даткування, перш за все, слід розкрити сутність поняття 
«неурядова організація».

Так, неурядова організація – це добровільне об’єд-
нання фізичних осіб (у певних випадках і юридичних), 
що не знаходиться у підпорядкуванні органів державної 
влади, провадить некомерційну діяльність і головною 
метою його діяльності виступає досягнення інтересів 
та потреб партнерських груп (бізнесу, громадськості та 
органів влади) [12, с. 76].

Згідно з метою свого функціонування неурядові 
організації поділяються на [12, с. 77]: 1) організації по 
взаємодопомозі та соціальній спрямованості; 2) орга-
нізації по захисту спільних інтересів та прав громадян; 
3) організації по захисту навколишнього середовища та 
охорони здоров’я; 4) організації по нагляду за діяльні-
стю органів влади; 5) організації, що позитивно сприя-
ють діяльності інших організацій.

Стосовно рівня діяльності неурядові організа-
ції класифікують на [12, с. 78]: 1) громадські неурядові 
організації, які діють на рівні окремої місцевої спільно-
ти; 2) загальноміські неурядові організації, які діють на 
рівні окремої території, зокрема промислові та торгові 
палати, коаліції бізнесу, різноманітні навчальні групи, 
об’єднання декількох громадських неурядових органі-
зацій; 3) національні неурядові організації, які діють на 
рівні країни та надають допомогу місцевим неурядовим 
організаціям; 4) міжнародні неурядові організації, які ді-
ють на глобальному рівні та фінансують місцеві неуря-
дові організації.

Установлено, що громадські об’єднання, до числа 
яких входять неурядові організації, беруть актив-
ну участь у протидії корупції. На сьогодні в Украї-

ні існує близько 40 громадських об’єднань, у статуті 
яких передбачено положення протидії з корупцією. Се-
ред них можна виділити такі основні, як Всеукраїнська 
громадська організація «Суспільство проти корупції», 
громадська організація (далі – ГО) «Комітет протидії 
корупції та організованій злочинності», ГО «За місцеве 
самоврядування без корупції», ГО «Молодь проти ко-
рупції», ГО «Асоціація сприяння боротьбі з корупцією» 
та ін. [13, с. 10].

У свою чергу, корупція несе значний негативний 
вплив на бізнес-середовище як на національному і регіо-
нальному рівнях, так і на рівні окремого підприємства. Її 
негативні наслідки призводять до розширення тіньової 
економіки, порушення ринкових конкурентних механіз-
мів, неефективності використання бюджетних коштів, 
зростання цін на основі виникнення корупційних на-
кладних витрат, внаслідок чого потерпають споживачі, 
погіршення інвестиційного клімату, сповільнення тем-
пів економічного зростання, недосконалості структури 
міжнародної торгівлі, зниження ефективності діяльно-
сті недержавних установ за рахунок поширення у цих 
структурах корупції [14, с. 85–86].

Що стосується корупції у сфері оподаткування, 
то, як стверджує науковий співробітник Міжвідомчого 
науково-дослідного центру з проблем боротьби з орга-
нізованою злочинністю при Раді національної безпеки 
і оборони України Машковська І. Л. [15], найчастіше її 
прояв спостерігається тоді, коли працівники податко-
вих органів, здійснюючи контрольну перевірку, засто-
совують невідповідні фінансові санкції в разі виявлення 
порушень, що суперечать вимогам податкового законо-
давства [15, с. 106].

Окрім того, пропонуються такі шляхи запобігання 
та протидії корупції у сфері оподаткування [15, с. 107; 16]:

1) ґрунтовне удосконалення податкового законо-
давства, в основі якого лежить Антикорупційна страте-
гія України;

2) посилення відповідальності працівників подат-
кових органів у сфері корупційних правопорушень;

3) удосконалення взаємовідносин між усіма струк-
турними підрозділами податкових органів.

Ураховуючи вищезазначене, слід відмітити, що 
неурядові організації виконують важливу роль щодо 
запобігання та протидії корупції у сфері оподаткуван-
ня. Оскільки неурядові організації є недержавними 
об’єднаннями, то, перш за все, однією з цілей їх діяль-
ності є досягнення відкритості та прозорості діяльності 
органів державної влади, у тому числі, і податкових орга-
нів. Для реалізації цього ними, за участю громадсько сті, 
ретельно проводиться моніторинг діяльності органів 
державної влади, аналізуються корупційні правопору-
шення з метою їх подальшого запобігання та протидії.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу наукових праць 

[1–10]та враховуючи результати досліджень [11], вста-
новлено, що ключовими індикаторами діагностики біз-
нес-середовища підприємства, які в сукупності визна-
чають інтегральний індикатор рівня взаємовідносин 
підприємства із бізнес-середовищем, є:
 індикатор рівня взаємовідносин із споживачами;
 індикатор рівня взаємовідносин із конкурентами;
 індикатор рівня взаємовідносин із постачаль-

никами;
 індикатор рівня взаємовідносин із посередни-

ками;
 індикатор рівня взаємовідносин із контактни-

ми аудиторіями.
Результати аналізу літературних джерел [12–18] та 

діючої практики засвідчили, що неурядові організації, як 
один із підвидів контактних аудиторій (як ключового фак-
тора бізнес-середовища підприємства), сьогодні викону-
ють важливу роль у формуванні дієвого механізму щодо 
запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування.

Перспективи подальших досліджень та розробок у 
цьому напрямі полягають у побудові (формуванні) сис-
теми цілей діагностики діяльності підприємства з ура-
хуванням діагностики бізнес-середовища підприємства 
(як часткової діагностичної цілі) і ролі неурядових ор-
ганізацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері 
оподаткування.                    
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МОнІТОринг викОнання дІючих СТраТегІй на пІдприєМСТвІ на ОСнОвІ реЗульТаТІв 
ОцІнювання їх екОнОМІчнОї СТІйкОСТІ
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УДК 005.584.1.21

Смолякова О. М. Моніторинг виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх 
економічної стійкості

Викладено обґрунтування та зміст процедури моніторингу виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх 
економічної стійкості. Доведено, що склад та зміст показників оцінювання економічної стійкості спроможні підтримувати та діагностувати 
виконання всіх стратегій на підприємстві, особливо функціональних. Запропоновано типовий набір сучасних стратегічних цілей промислових 
підприємств та показників економічної стійкості, що аналітично-інформаційно забезпечують їх виконання. Обґрунтована та рекомендована 
ієрархія стратегічних цілей в сучасних умовах господарювання. Запропонована логіка моніторингу передбачає обчислення абсолютних відхилень 
досягнутих значень показників економічної стійкості від оптимальних і відносних відхилень прогнозних значень показників економічної стійкості 
від оптимальних. Дану процедуру пропоновано розглядати як інформаційно-аналітичне забезпечення сучасних процесів розробки й виконання 
стратегій на промислових підприємствах.

Ключові слова: процедура моніторингу, виконання діючих стратегій, оцінювання економічної стійкості, абсолютні відхилення, відносні відхилен-
ня показників.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 12. 
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УДК 005.584.1.21
Смолякова О. Н. Мониторинг выполнения действующих стратегий 
на предприятии на основе результатов оценки их экономической 

устойчивости
Изложены обоснование и содержание процедуры мониторинга вы-
полнения действующих стратегий на предприятии на основе ре-
зультатов оценки их экономической устойчивости. Доказано, что 
состав и содержание показателей оценки экономической устойчи-
вости способны поддерживать и диагностировать выполнение всех 
стратегий на предприятии, особенно функциональных. Предложен 
типовой набор современных стратегических целей промышленных 
предприятий и показателей экономической устойчивости, которые 
аналитически-информационно обеспечивают их выполнение. Обосно-
вана и рекомендована иерархия стратегических целей в современных 
условиях хозяйствования. Предложенная логика мониторинга предпо-
лагает вычисление абсолютных отклонений достигнутых значений 
показателей экономической устойчивости от оптимальных и отно-
сительных отклонений прогнозных значений показателей экономиче-
ской устойчивости от оптимальных. Данную процедуру предложено 
рассматривать как информационно-аналитическое обеспечение со-
временных процессов разработки и выполнения стратегий на про-
мышленных предприятиях.
Ключевые слова: процедура мониторинга, выполнение действующих 
стратегий, оценка экономической устойчивости, абсолютные от-
клонения, относительные отклонения показателей.
Рис.: 1. Табл.: 2. Библ.: 12. 
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dure concerning the implementation of operating strategies at enterprise, 
based on the results of its economic sustainability evaluation. It is proved 
that both composition and content of indicators for evaluating economic sus-
tainability are able to maintain and diagnose the performance of all strate-
gies at enterprise, particularly the functional ones. A standard set of current 
strategic goals for industrial enterprises together with indicators of economic 
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together with relative deviations of the predictive values of economic sus-
tainability from the optimal. This procedure is suggested to be considered as 
informational-analytical provision for current processes of development and 
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У сучасних складних умовах функціонування перед 
промисловими підприємствами України постає 
необхідність своєчасно узгоджувати поточну ді-

яльність зі своїми стратегічними цілями та швидко адап-
туватися до змінного зовнішнього середовища шляхом 
формування та реалізації відповідних стратегій. Високе 
боргове навантаження на вітчизняну економіку, фінан-
сова, політична та економічна нестабільність, значний 

рівень інфляції, знецінення національної валюти, ви-
сока собівартість продукції вітчизняного виробництва 
та істотне зменшення попиту на неї стали впливовими 
зовнішніми факторами, що спричинили появу кризо-
вої ситуації на переважній більшості українських під-
приємств. У зв’язку з цим одним з актуальних завдань 
управління на підприємстві є реалізація його стратегій 
на основі підвищення економічної стійкості. 
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Аналіз діяльності промислових підприємств, а са - 
ме: ПАТ «Турбоатом» (Пр1), ПАТ «Харківський 
підшипниковий завод» (Пр2), ПАТ «Харківський 

верстатобудівний завод» (Пр3), ПАТ «Завод «Південка-
бель» (Пр4), ПАТ «Автрамат» (Пр5) за показниками еко-
номічної стійкості виявив існування складних проблем 
проблем, які є передвісниками ознак кризових ситуацій 
на цих підприємствах: недостатність конкурентоспро-
можної продукції, відсутність системи сервісного об-
слуговування, експорт продукції здебільшого в країни 
ближнього зарубіжжя, низька ефективність просування 
на зарубіжні ринки, брак оборотних коштів, недостатня 
наявність кваліфікованих кадрів, низька продуктивність 
праці, низька інвестиційно-інноваційна привабливість, 
високий рівень зношення активної частини основних 
фондів та інші [1]. Так, до дестабілізуючих зовнішніх 
факторів належать: зростання конкуренції на зовніш-
ніх ринках не на користь України та активна діяльність 
основних конкурентів, несприятлива фіскальна політи-
ка, інфляційні процеси, несприятлива грошо-кредитна 
політика, рейдерські захоплення, значний темп зрос-
тання курсу національної валюти; до міжнародних 
економічних факторів належать: зниження зацікавле-
ності в українському ринку, зростання цін на нафту та 
енергоносії, поширення світової кризи; до соціально-
політичних факторів належать: політична криза, змі-
на пріоритетів споживачів, погіршення демографічної 
ситуації в країні [1]. Такий стан умов функціонування 
віт чизняних підприємств обумовлює формування та ре-
алізацію стратегій, яких рекомендовано додержуватися 
підприємствам в умовах кризи.

На стадіях розвитку, розширення та поглиблен-
ня кризової ситуації на підприємстві в наукових працях 
з питань антикризового й стратегічного управління та-
ких учених, як Іванов Ю. Б. [2], Герасимчук В. Г. [3], Ко-
лісник М. К. [4], Наливайко А. П. [5], Пономаренко В. С. 
[6], Пушкарь О. І. [7], Кизим М. О. [2], Ястремська О. М. 
[8], Хаустова В. Є. [9], рекомендується використовувати 
набір стратегій. Так, Наливайко А. П. вважає, що головною 
метою при виборі стратегії в умовах кризи є забезпечення 
виживання та покращення становища підприємства через 
оздоровлення, санацію, відновлення тощо. При цьому ре-
алізація стратегії відбудови є виправданою тільки з одно-
часним здійсненням стратегії проактивних змін [5].

Іванов Ю. Б., Кизим М. О. у своїй роботі пропо-
нують набір стратегій розвитку підприємства в умовах 
кризових ситуацій, які спрямовані на вирішення вну-
трішніх протиріч, що є протиріччям між внутрішнім та 
зовнішнім середовищами підприємства. Це забезпечує 
адаптацію підприємства до змін у зовнішньому середо-
вищі на основі відповідного балансування елементів вну-
трішнього середовища [2, с. 253]. Ученими Пономаренко 
В. С., Тридідом О. М. і Кизимом М. О. в умовах кризи та 
кризових ситуаціях для кожного рівня управління під-
приємством пропонується портфель стратегій на стаді-
ях реструктуризації, злиття, приєднання, продажу, лік-
відації чи банкрутства [6, с 196]. Конкурентними вони 
бачать стратегії розширення асортименту, збільшення 
або скорочення обсягів продажу, спеціалізацію продук-
ції, вихід на нові сегменти ринку. На функціональному 

рівні стратегія виходу з кризи деталізується такими ці-
лями, як фінансове оздоровлення, підвищення конку-
рентоспроможності продукції та підвищення технічно-
го рівня виробництва. Малярець Л. М. і Ачкасова О. В. 
у своїй роботі навели перелік загальних стратегій про-
мислових підприємств в умовах кризи за критеріями 
фінансового стану та рівня попиту на продукцію, що ви-
пускається. Це такі стратегії: стратегія проникнення на 
ринок, стратегія повільного зростання, стратегія при-
скореного зростання, стратегія розвороту, стратегія ви-
ходу з кризи, стратегія подолання нестійкості, стратегія 
стабілізації, стратегія контролю, стратегія реструктури-
зації, стратегія скорочення, стратегія «жнив» [10, с 13]. 

Аналіз результатів оцінювання економічної стій-
кості промислових підприємств, що досліджувались, 
показав доцільність його використання в інформаційно-
аналітичному забезпеченні розробки та формування,  
у стратегічному контролі та контролінгу реалізації всіх 
стратегій на підприємстві [1, 11]. Процес реалізації стра-
тегії потребує оцінки і контролю виконання стратегії, 
одним із основних етапів яких є встановлення параме-
трів і характеристик, показників, які слід контролюва-
ти, порівняння їх рівня з нормативними, еталонними, 
з’ясування причин відхилень, здійснення коригування. 

Склад і зміст показників оцінювання економічної 
стійкості спроможний підтримувати та діагно-
стувати виконання всіх стратегій на підпри-

ємстві, особливо функціональних. У табл. 1 наведено 
типовий набір сучасних стратегічних цілей промисло-
вих підприємств і показників економічної стійкості, що 
аналітично-інформаційно забезпечують їх виконання.

За показниками економічної стійкості можна мо-
ніторити ступінь реалізації корпоративних (загальних) 
стратегій на підприємстві. Відомо, що до загальних 
стратегій належать стратегія зростання, стратегія ста-
білізації та стратегія скорочення. Підприємство може 
мати одну стратегію або використовувати їх комбінації. 
Оскільки стратегія зростання передбачає фізичне збіль-
шення підприємства, наприклад, через проникнення на 
нові ринки, їх захоплення, то за допомогою показників 
стійкості на ринку товарів та послуг та показників ви-
робничої стійкості можливо формувати, розробляти, 
реалізувати, моніторити, діагностувати та коригувати 
дану стратегія. Оцінювання економічної стійкості під-
приємства відіграє особливо значну роль у процедурах 
управління стратегією стабілізації. Структуризація си-
стеми показників економічної стійкості за складовими 
витратної стійкості, виробничої стійкості, фінансової 
стійкості, стійкості функціонування щодо життєвого ци-
клу, стійкості на ринку товарів та послуг дозволяє фор-
мувати, моніторити виконання, завчасно діагностувати 
рівень реалізації стратегії стабілізації на підприємстві 
[11]. Звичайно, зміст та склад показників оцінювання 
економічної стійкості підприємства надає можливості 
розробляти та використовувати стратегію скорочення, 
яка застосовується на підприємстві, коли його життєді-
яльність перебуває під загрозою. 

Отже, проведений аналіз на основі оцінювання 
економічної стійкості промислових підприємств, що 
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таблиця 1

типовий набір функціональних стратегій й показників економічної стійкості, що оцінюють їх виконання  
на промислових підприємств 

Стратегічні цілі перелік показників економічної стійкості підприємства

1 2

Виробничі стратегії

Зниження витрат

Відношення ціни продукції до відповідних стандартів, темпи зростання/зниження  
собівартості, питома вага витрат на просування товару, питома вага витрат на модер-
нізацію виробництва, питома вага витрат на введення нових технологій або випуску 
нової продукції; коефіцієнт використання виробничих потужностей, питома вага 
витрат на машини, устаткування, інструменти, інші основні фонди і капітальні витра-
ти, пов'язані з упровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації, 
фондоозброєність, відповідність розмірів поставлених ресурсів та їх необхідної потре-
би, виконання нормативної величини запасів

Підвищення якості продукції Відповідність якості продукції до галузевих стандартів 

Посилення використання існуючого 
виробничого потенціалу 

Коефіцієнт використання виробничих потужностей, відповідність розмірів постав-
лених ресурсів та їх необхідної потреби, виконання нормативної величини запасів, 
ступінню зносу основних фондів, частка власної техніки в загальній кількості основ-
них фондів, темпи зростання продуктивності праці, рентабельність основних фондів, 
фондовіддача, наявність фондів розвитку на підприємстві для кожного підрозділу, тем-
пи зростання доходу від здачі майна

Інвестиції в продуктові інновації 

Питома вага витрат на введення нових технологій або випуску нової продукції; питома 
вага витрат на модернізацію виробництва, кількість упроваджених у виробництво 
нових технологій, устаткування, інструменти, інші основні фонди і капітальні витрати, 
пов'язані з упровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації

Підвищення якості обслуговування 
клієнтів

Частка витрат на гарантійне обслуговування, частка продукції, що зазнала гарантійного 
обслуговування

Стратегії управління персоналом

Розвиток менеджменту як 
стратегічний вибір

Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році, питома вага 
працівників віком до 50 років, питома вага працівників, що виконують науково-технічну 
роботу, темпи зростання продуктивності праці, рентабельнісь продажу, рівень вико-
нання планів, рівень динаміки планів, питома вага підрозділів, що мають самостійний 
баланс, наявність фондів розвитку на підприємстві для кожного підрозділу, ступінь 
відповідальності за підрозділами, рівень ризику для підприємства, питома вага поста-
чань за прямими договорами, частка порушень договорів постачання

Підвищення кваліфікації діючого 
персоналу шляхом навчання для 
досягнення необхідного становища 
в майбутньому

Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році, питома вага 
працівників віком до 50 років, питома вага працівників, що виконують науково-техніч-
ну роботу, темпи зростання продуктивності праці, ступінь відповідальності 
за підрозділами

Збільшення частки ринку, покра-
щення обслуговування, підвищення 
якість і продуктивність

Економічна ефективність експорту, індекс фізичного об’єму продукції, що експорту-
ється, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; темпи зростання до-
ходу від здачі майна, питома вага постачань за прямими договорами, частка порушень 
договорів постачання

Підвищення компетенцій у сфері 
дослідження та розробок

Ступінь відповідальності за підрозділами, рівень ризику для підприємства, питома 
вага працівників, що виконують науково-технічну роботу, рівень динаміки виконання 
планів, наявність фондів розвитку на підприємстві для кожного підрозділу

Фінансова стратегія 

Підвищення платоспроможності 
підприємства, ліквідності фінан-
сових ресурсів

Коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт структури довгострокових вкладів, 
коефіцієнт фінансової стабільності, загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсо-
лютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт оборотності основного 
капіталу, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності 
запасів, рентабельність продажу, рентабельність власного капіталу, рентабельність 
підприємства; співвідношення між вартістю майна та його кредиторською заборго ва-
ністю, коефіцієнт накопичення зносу, коефіцієнт самофінансування

Підвищення фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової стабільності, загальний  
коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквід  - 
ності, коефіцієнт оборотності основного капіталу, коефіцієнт оборотності дебітор ської 
заборгованості, коефіцієнт оборотності запасів, рентабельність продажу, рента бель- 
ність власного капіталу, рентабельність підприємства; співвідношення між вартістю 
майна та його кредиторською заборгованістю, коефіцієнт накопичення зносу, коефі-
цієнт самофінансування
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1 2

Зростання грошового потоку
Коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт оборотності основного капіталу, коефіці-
єнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності запасів, рента-
бельність підприємства; коефіцієнт самофінансування

Підвищення рентабельності 
фінансових ресурсів

Рентабельність продажу, рентабельність власного капіталу, рентабельність підприєм-
ства; співвідношення між вартістю майна та його кредиторською заборгованістю, 
коефіцієнт самофінансування

Маркетингова стратегія

Збільшення обсягів реалізації  
(розширити ринкові позиції)

Економічна ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що експорту-
ється, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; питома вага постачань 
за прямими договорами, частка порушень договорів постачання

Проникнення фірми на нові ринки
Частка нової продукції, коефіцієнт оновлення товарної номенклатури, економічна 
ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що експортується, коефіці-
єнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції

Збереження наявної клієнтської 
бази

Частка нової продукції, коефіцієнт оновлення товарної номенклатури, частка витрат 
на гарантійне обслуговування, частка продукції, що зазнала гарантійного обслугову-
вання, економічна ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що екс-
портується, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; темпи зростання 
доходу від здачі майна, частка майна, що використовується як застава для залучених 
коштів, питома вага постачань за прямими договорами, частка порушень договорів 
постачання

Підвищення ступінь задоволеності 
клієнтів

Частка нової продукції, коефіцієнт оновлення товарної номенклатури, частка витрат на 
гарантійне обслуговування, частка продукції, що зазнала гарантійного обслуговування, 
економічна ефективність експорту, питома вага постачань за прямими договорами, 
частка порушень договорів постачання

Підвищення цінність наявної 
пропозиції споживачеві (або визна-
чити нову пропозицію)

Частка нової продукції, коефіцієнт оновлення товарної номенклатури, частка витрат 
на гарантійне обслуговування, частка продукції, що зазнала гарантійного обслуго-
вування, економічна ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що 
експортується, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; питома вага 
постачань за прямими договорами, частка порушень договорів постачання

Розширення клієнтської бази

Частка нової продукції, коефіцієнт оновлення товарної номенклатури, частка витрат 
на гарантійне обслуговування, частка продукції, що зазнала гарантійного обслугову-
вання, економічна ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що екс-
портується, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; темпи зростання 
доходу від здачі майна, частка майна, що використовується як застава для залучених 
коштів, питома вага постачань за прямими договорами, частка порушень договорів 
постачання

Підвищення прибутковості 
операцій з клієнтами

Економічна ефективність експорту, індекс фізичного обсягу продукції, що експор ту-
ється, коефіцієнт віддачі коштів, вкладених в експортні операції; темпи зростання дохо-
ду від здачі майна, частка майна, що використовується як застава для залучених коштів

Закінічення табл. 1

досліджувалися, та аналіз використання їх стратегій до-
зволив встановити ієрархію стратегічних цілей у сучас-
них умовах господарювання (рис. 1).

Враховуючи типові проблеми, що мають місце у 
реалізації стратегій на вітчизняних промислових 
підприємствах, а саме: порушення традиційних 

при чинно-наслідкових взаємозв’язків у зовнішньому й 
внутрішньому середовищі підприємства через неспри-
ятливі економічні умови функціонування; негативний 
досвід планування й відсутність досвіду стратегічного 
управління – як наслідок тривалого застосування ко-
мандно-адміністративних методів управління та дирек-
тивного планування за радянських часів; відсутність 
мотивації працівників підприємства до впровадження 
стратегічних змін, що виявляється у спробі працівників 
запобігати стратегічним нововведенням як у формі ак-
тивного, відкритого виступу проти нових методів, так і 

через приховане несприйняття змін, результатом чого 
є зниження продуктивності праці; проблема відсутнос-
ті у керівних працівників усвідомлення підприємства 
як цілісної системи, що виявляється у «внутрішньофір-
мовій» боротьбі між керівниками окремих підрозді-
лів за значимість при розподілі ресурсів підприємства; 
непри стосованість іноземних методологій стратегічного 
управління до економічної ситуації в Україні тощо [10], 
рекомендується за результатами оцінювання економіч-
ної стійкості підприємств моніторити процес реалізації 
стратегії, при цьому визначати наявні резерви, обґрунто-
вувати бажані значення показників діючих стратегій. 

Так, згідно з розв’язаною оптимізаційною зада-
чею максимізації економічної стійкості на підприємстві 
ПАТ «Турбоатом» [1], маємо такі оптимальні значенні 
показників економічної стійкості: по складовій вироб-
ничої стійкості: коефіцієнт використання виробничих 
потужностей (x8) 0,7299; кількість упроваджених у ви-
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робництво нових технологій (x9) 0,7506; питома вага 
витрат на машини, устаткування, інструменти, інші 
основні фонди і капітальні витрати, пов’язані з упро-
вадженням інновацій, у загальному обсязі витрат на ін-
новації (x10) 0,23987; відповідність розмірів поставлених 
ресурсів та їх необхідної потреби (x12) 1,0764; питома 
вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітно-
му році (x13) 0,0133; питома вага працівників віком до 
50 років (x14) 0,5487, питома вага працівників, що ви-
конують науково-технічну роботу (x16) 0,0222; ступінь 
зносу основних фондів (x17) 0,3663; темпи зростання 
продуктивно сті праці (x19) 1,0903; рентабельність осно-
вних фондів (x20) 0,1078; фондовіддача (x21) 1,4106; по 
фінансовій складовій: коефіцієнт фінансової автономії 
(x22) 0,8898; коефіцієнт структури довгострокових вкла-
дів (x23) 0,8647; коефіцієнт фінансової стабільності (x24) 
6,1656; коефіцієнт абсолютної ліквідності (x26) 0,9758; 
коефіцієнт поточної ліквідності (x27) 1,4267; коефіцієнт 
оборотності основного капіталу (x28) 0,0019; коефіцієнт 
оборотності дебіторської заборгованості (x29) 0,0102; 
коефіцієнт оборотності запасів (x30) 0,0068; рентабель-
ність продажу (x31) 0,3314; рентабельність підприємства 
(x33) 0,0854; по показниках складової стійкості функці-
онування щодо життєвого циклу: співвідношення між 
вартістю майна та його кредиторською заборгованістю 
(x34) 3,5973; рівень динаміки планів (x37) 1,0645; по по-
казниках стійкості на ринку товарів та послуг: частка 
нової продукції (x43) 0,0731; коефіцієнт оновлення то-
варної номенклатури (x44) 0,0831; частка продукції, що 

зазнала гарантійного обслуговування (x46) 0,0077. При 
цьому значення коефіцієнта самофінансування, що був 
критерієм, досягне максимального значення на підпри-
ємстві та буде дорівнювати (x36) 0,84482. 

Дане підприємство у 2014 р. досягло таких значень 
показників економічної стійкості: 

– по складовій виробничої стійкості: коефіцієнт 
використання виробничих потужностей – 0,65; кількість 
упроваджених у виробництво нових технологій – 3; пи-
тома вага витрат на машини, устаткування, інструмен-
ти, інші основні фонди і капітальні витрати, пов’язані з 
упровадженням інновацій, у загальному обсязі витрат 
на інновації – 0,35; відповідність розмірів поставлених 
ресурсів та їх необхідної потреби – 0,5; питома вага пра-
цівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році, – 
0,012; питома вага працівників віком до 50 років – 
0,547; питома вага працівників, що виконують науково-
технічну роботу, – 0,021; ступінь зносу основних фондів – 
0,4; темпи зростання продуктивності праці – 1,05; рен-
табельність основних фондів – 0,12; фондовіддача – 1,5; 

– по фінансовій складовій: коефіцієнт фінансової 
автономії – 0,859; коефіцієнт структури довгострокових 
вкладів – 0,8647; коефіцієнт фінансової стабільності – 
6,09; коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,961; коефіці-
єнт поточної ліквідності – 1,408; коефіцієнт оборотності 
основного капіталу – 0,002; коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості – 0,013; коефіцієнт оборотності 
запасів – 0,008; рентабельність продажу – 0,316; рента-
бельність підприємства – 0,08; по показниках складової 

 

Забезпечення стабільності функціонування
підприємства в кризових ситуаціях 

 Цілі загальної
стратегії 

 

Досягнення стійкого положення на ринку
на утримання конкурентної переваги

 Цілі конкурентної
стратегії

 
 

Цілі функціональних стратегій

Виробничі стратегії:  
1) зниження витрат;
2) підвищення якості
    продукції;
3) посилення
    використання
    існуючого
    виробничого
    потенціалу;
4) інвестиції
    в продуктові інновації;
5) підвищення якості
    обслуговування
    клієнтів

 

 
 

 

 

Стратегії управління
персоналом: 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

Фінансова стратегія: 
 1) підвищення

     платоспроможності 
     підприємства,
     ліквідності
     фінансових ресурсів;
2) підвищення
     фінансової стійкості;
3) зростання
     грошового потоку;
4) підвищення
     рентабельності
     фінансових ресурсів

 

 

 
 

 
 

 
 

Маркетингова стратегія: 
 1) збільшення обсягів

     реалізації (розширити
     ринкові позиції);
2) проникнення фірми
     на нові ринки;
3) збереження наявної
     клієнтської бази;
4) підвищення ступеня
     задоволеності
     клієнтів;
5) підвищення цінності
     наявної пропозиції
     споживачеві (або
     визначення нової
     пропозиції);
6) розширення
     клієнтської бази;
7) підвищення
     прибутковості
     операцій з клієнтами

 

 

 
 

  

 
 

 

 

1) розвиток
     менеджменту як
     стратегічний вибір;
2) підвищення
     кваліфікації діючого
     персоналу шляхом
     навчання для
     досягнення
     необхідного
     становища
     в майбутньому;
3) збільшення частки
     ринку, покращення
     обслуговування,
     підвищення якості
     та продуктивності;
4) підвищення
     компетенцій у сфері
     дослідження
     та розробок

Рис. 1. Ієрархія стратегічних цілей машинобудівних підприємств, що досліджувались
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стійкості функціонування щодо життєвого циклу: спів-
відношення між вартістю майна та його кредиторською 
заборгованістю – 3,512; рівень динаміки планів – 1,06; 
по показниках стійкості на ринку товарів та послуг: 
частка нової продукції – 0,05; коефіцієнт оновлення то-
варної номенклатури – 0,04; частка продукції, що зазнала 
гарантійного обслуговування, – 0,01. При цьому коефіці-
єнт самофінансування був 0,829.

За відхиленнями досягнутих значень показників 
економічної стійкості від оптимальних (для по-
казників, що мають тенденції зростання та для 

для показників, що мають тенденції спадання) можна 
встановити величину нереалізованих можливостей під-
приємства, що утворюють резерви розвитку та мають 
використовуватись в коригуванні діючих стратегій ПАТ 
«Турбоатом».

Δх8 = 0,06369, Δх9 = –0,75056, Δх10 = –0,22317,
Δх12 = –0,04078, Δх14 = 0,297167, Δх15 = 0,302787, 
Δх16 = 0,020247, Δх17 = –0,08453, Δх19 = –0,00641, 
Δх20 = – 0,10233, Δх21 = – 0,42174, Δх22 = 0,016116,
Δх24 = 0,172563, Δх26 = 0,031979, Δх27 = 0,035095,
Δх28 = –0,0019, Δх29 = –0,01024, Δх30 = –0,00682,
Δх31 = –0,00854, Δх33 = 0,297075, Δх34 = 0,085091,
Δх38 = –0,00022, Δх43 = 0,018927, Δх44 = 0,039945,

Δх46 = 0,000633, 
при цьому значення коефіцієнта самофінансування зро-
сте 0,94145 − 0,84482 = 0,09663 [1]. 

Для посилення об’єктивності в обґрунтуванні та 
коригуванні бажаних значень показників у діючих стра-
тегіях слід використати прогнозні значення, обчислени-
ми за кривими зростання. Оскільки деякі моделі кривих 
зростання мали низьку статистичну якість, то за такими 
моделями не слід обчислювати прогнозні значення [12]. 
Отже, за рівнем відносних відхилень прогнозних зна-
чень показників економічної стійкості від оптимальних 

oпт
i пр i

пр i oпт
i

x x

x


 

 

можна визначити відсоток реаль-

них змін значень показників діючих стратегій на підпри-

ємстві, які обумовлюють їх виконання з урахуванням 
реальних умов функціонування підприємств. 

Отже, поточне значення показника кількості 
упроваджених у виробництво нових технологій 
можна коригувати на 397  %, питому вагу витрат 

на машини, устаткування, інструменти, інші основні 
фонди і капітальні витрати, пов’язані з упровадженням 
інновацій, у загальному обсязі витрат на інновації – на 
50 %, відповідність розмірів поставлених ресурсів та їх 
необхідної потреби – на 41,9 %, питому вагу працівників 
віком до 50 років – на 3 %, питому вагу працівників, що 
виконують науково-технічну роботу коригувати не слід, 
ступінь зносу основ них фондів – на 4,8 %, темпи зрос-
тання продуктивності праці – на 7,3%, фондовіддачу – на 
6,8%; по фінансовій складовій: коефіцієнт фінансової ав-
тономії – на 4,5%, коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 
0,3%, коефіцієнт поточної ліквідності – на 1,7%, коефіці-
єнт оборотності основного капіталу – на 5,3%, коефіці-
єнт оборотності дебіторської заборгованості – на 17,6%, 
рентабельність продажу – на 0,5 %, рентабельність під-
приємства – на 1,6 %; по показниках складової стійкості 
функціонування щодо життєвого циклу: співвідношення 
між вартістю майна та його кредиторською заборгова-
ністю – на 1,3 %; по показниках стійкості на ринку това-
рів та послуг: частка нової продукції – на 15,2 %, коефіці-
єнт оновлення товарної номенклатури – на 11%, частку 
продукції, що зазнала гарантійного обслуговування, – на 
90 %, коефіцієнт самофінансування – на 1,3 %. 

Результати аналізу можливих реальних відхилень 
показників оцінювання економічної стійкості забезпе-
чують коригування діючих стратегій на підприємстві 
для досягнення її виконання. Для організації виконан-
ня діючих стратегій пропонуються такі організаційно-
економічні заходи підвищення економічної стійкості 
підприємств, що досліджувались (табл. 2)

Таким чином, проведений аналіз теоретичного 
забезпечення розроблення та виконання стратегій на 
підприємстві свідчить про доцільність розглядання як 
одного з критеріїв економічну стійкість, оскільки саме 

таблиця 2

Організаційно-економічні заходи підвищення економічної стійкості як критерію реалізації стратегії на підприємствах, 
що досліджувалися

підприємство Стратегія пропоновані заходи

ПАТ «Турбоатом» Стратегія стабільності

1) надання підприємству державної підтримки з точки зору забезпечення його 
замовленнями;  
2) реалізація політики протекціонізму для даного підприємства;  
3) складання короткострокових валютних або з плаваючим курсом контрактів 
з покупцями;  
4) визначення покупців та складання контрактів у фіксованих цінах або скла-
дання ф’ючерсних контрактів

ПАТ «Завод 
«Півден кабель»», 
ПАТ «ХПЗ»,  
ПАТ Автрамат,  
ПАТ «ХВЗ»

Стратегія скорочення

1) складання короткострокових валютних або з плаваючим курсом контрактів 
з покупцями;  
2) визначення покупців та складання контрактів у фіксованих цінах або скла-
дання ф’ючерсних контрактів;  
3) визначення та стимулювання вузьких місць на підприємствах;  
4) посилення обґрунтованості показників роботи підприємства;  
5) стимулювання внутрішнього контролю для уникнення внутрішньої 
дестабілізації
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показники економічної стійкості та результати оціню-
вання її спроможні формувати інформаційно-аналітичне 
забезпечення розроблення та коригування виконання 
стратегій на підприємстві. Абсолютні відхилення до-
сягнутих значень показників економічної стійкості від 
оптимальних визначають рівень резервів або проблем-
них ситуацій на підприємстві. Відносні відхилення про-
гнозних значень показників економічної стійкості від 
оптимальних доцільно використовувати для визначення 
відсотка допустимого коригування значень показників 
діючих стратегій на підприємстві. Процедура визначен-
ня абсолютних відхилень досягнутих значень показни-
ків економічної стійкості від оптимальних та відносних 
відхилень прогнозних значень показників економічної 
стійкості від оптимальних може складати інформаційно-
аналітичне забезпечення сучасних процесів розробки й 
виконання стратегій на промислових підприємствах.   
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Білецька Н. В. Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства
Метою статті є дослідження значення та ролі аудиту в системі управління результатами основної діяльності підприємства. Проаналізовано 
стан управління результатами основної діяльності господарюючих суб’єктів. Обґрунтовано актуальність проведення аудиту основної діяльнос-
ті. Окреслено мету застосування аналітичних процедур при проведенні аудиту. Досліджено роль аналітичних процедур в аудиторській перевірці 
результатів основної діяльності. Проведено аналіз теоретичного аспекту аналітичних процедур в аудиті. Спростовано ототожнення аналі-
тичних процедур з аналізом фінансового стану. Запропоновано власне трактування поняття «аналітична процедура». Запропоновано перелік 
аналітичних процедур за видовими ознаками в розрізі етапів здійснення аудиту. Розглянуто застосування аналітичних процедур на кожному 
етапі здійснення аудиту. Проаналізовано фактори, які безпосередньо впливають на правдивість кінцевих результатів проведення аудиторської 
перевірки із застосуванням процедур аналізу.
Ключові слова: аудит, управління підприємством, основна діяльність, аналітичні процедури.
Рис.: 1. Бібл.: 14. 

Білецька Наталія Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів оподаткування та торговельного підприємництва, Він-
ницький інститут конструювання одягу і підприємництва (пр. Космонавтів, 7, Вінниця, 21021, Україна)
E-mail: y_sv@ukr.net
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Билецкая Н. В. Роль аналитических процедур в аудите результатов 

основной деятельности предприятия
Целью статьи является исследование значения и роли аудита в систе-
ме управления результатами основной деятельности предприятия. 
Проанализировано состояние управления результатами основной 
деятельности хозяйствующих субъектов. Обоснована актуальность 
проведения аудита основной деятельности. Очерчены цели приме-
нения аналитических процедур при проведении аудита. Исследована 
роль аналитических процедур в аудиторской проверке результатов 
основной деятельности. Проведен анализ теоретического аспекта 
аналитических процедур в аудите. Опровергнуто отождествление 
аналитических процедур с анализом финансового состояния. Предло-
жена собственная трактовка понятия «аналитическая процедура». 
Предложен перечень аналитических процедур по видовым признакам 
в разрезе этапов осуществления аудита. Рассмотрено применение 
аналитических процедур на каждом этапе осуществления аудита. 
Охарактеризованы факторы, непосредственно влияющие на прав-
дивость конечных результатов проведения аудиторской проверки с 
применением процедур анализа.
Ключевые слова: аудит, управление предприятием, основная дея-
тельность, аналитические процедуры.
Рис.: 1. Библ.: 14. 
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Biletska N. V. Role of Analytical Procedures when Auditing the Results  

of Main Activities of Enterprise
The article is concerned with studying the meaning and the role of auditing 
the results of management of the main activities of enterprise. Status of man-
aging results of the main activities of economic entities has been analyzed. 
The actuality of auditing the main activities has been substantiated. Purposes 
of application of analytical procedures when conducting an audit has been 
outlined. Role of analytical procedures in auditing results of the main activi-
ties has been examined. An analysis of the theoretical aspect of analytical 
procedures in the audit has been conducted. Identification of analytical pro-
cedures with the analysis of financial condition has been refuted. The own 
interpretation of the concept of «analytical procedure» has been proposed. 
A list of analytical procedures by specific features in terms of stages of imple-
menting an audit has been proposed. Use of analytical procedures at each 
stage of implementing an audit has been considered. The factors that are 
directly influencing the truthfulness of the final results of audit with applica-
tion of procedures of analysis have been characterized.
Keywords: audit, enterprise management, main activities, analytical proce-
dures.
Fig.: 1. Bibl.: 14. 
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Як відомо, основною метою та завданням будь-
якого діючого суб’єкта господарювання є отри-
мання прибутку від його діяльності. Так, у су-

часних ринкових умовах господарювання забезпечення 
прибутковості безпосередньо залежить від фінансових 
результатів основної діяльності підприємства – прибут-
ку або збитку. 

Основною діяльністю підприємства є операції, по -
в’язані з виробництвом або реалізацією продукції (това-
рів, робіт, послуг), що є головною метою створення під-
приємства і забезпечують основну частку його доходу 
[5]. Як правило, до складу операційної діяльності нале-

жать процеси виробництва основної продукції, процеси 
її реалізації (збуту) та процеси, що безпосередньо обслу-
говують або супроводжують виробництво і реалізацію 
основної продукції.

Сьогодні значна увага приділяється дослідженню 
особливостей проведення аудиту результатів основної 
діяльності підприємства та питанням застосування 
аналітичних процедур під час аудиту. Особливої уваги 
заслуговують доробки вітчизняних і зарубіжних теоре-
тиків та практиків, таких як Андросова О. Ф. [1], Дегтя-
ренко А. В. [4], Нежива М. О. [6], Пелешко Н. М. [6], Про-
скуріна Н. М. [8], Рудницький В. С. [10], Сопко В. В. [11], 
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Сулейманова Р. Є. [12], Сурніна К. С. [13], Христофоро-
ва І. В. [1], Щирба М. Т. [14] та інші. Проте, незважа ючи 
на таку кількість праць, питання аудиту результатів 
основної діяльності залишається актуальним, оскільки 
його якісне його проведення забезпечить достовірність 
бухгалтерського обліку та звітності про фінансові ре-
зультати, фінансовий стан підприємства, розподіл при-
бутку та в підсумку сприятиме підвищенню загального 
рівня рентабельності діяльності підприємства.

Незважаючи на теоретичну, методичну та прак-
тичну цінність публікацій, присвячених питанням за-
стосування аналітичних процедур в аудиті, проблеми їх 
методологічного вдосконалення є досить складними і не 
можуть бути комплексно вирішені в рамках однієї чи на-
віть ряду наукових публікацій. Тому ми вважаємо за не-
обхідність розглянути особливості організаційно-мето-
дологічних основ застосування аналітичних процедур 
при проведенні аудиту результатів основної діяльності. 

Управління результатами основної діяльності під-
приємства в конкурентному середовищі, де на їх 
показники впливає ряд чинників, як зовнішніх 

так і внутрішніх, передбачає об’єктивне, неупереджене та 
системне оцінювання можливостей їх формування. Че-
рез багатоплановість оцінок у сферах захисту суспільних 
інтересів та бізнес-інтересів власників виникає необхід-
ність у проведенні системних аналітичних досліджень 
внутрішніми та зовнішніми аудиторами. Це пояснюється 
тим, що «…серед власників понад дві третини учасників 
управлінського процесу не мають фахових знань з управ-
лінського обліку і змушені користуватися послугами не-
залежних і компетентних аудиторів» [7, с. 458]. 

Також від якості виконання аудиторських проце-
дур залежить і якість проведення аудиту. Залежно від 
конкретних умов здійснення аудиту аудитор використо-
вує широкий спектр аудиторських процедур «...для збо-
ру достатніх, надійних і достовірних аудиторських дока-
зів…», які є основою прийняття обґрунтованих рішень 
відносно об’єктів перевірки. Так, у процесі формування 
аудиторських доказів, важливе значення відіграє належ-
не застосування аналітичних процедур.

Метою застосування аналітичних процедур є [8]: 
 ознайомлення з фінансовим і майновим станом 

підприємства; 
 оцінка здатності підприємства функціонувати в 

майбутньому; 
 виявлення ймовірних помилок у фінансовій 

звіт ності; 
 скорочення детальної аудиторської перевірки; 
 аналіз конкретних розділів та об'єктів обліку 

Основною метою застосування аналітичних про-
цедур «є отримання достатніх і надійних аудиторських 
доказів» [11]. За допомогою них можна «виявити слабкі 
сторони економічного суб’єкта, суперечності в інформа-
ційних джерелах, натрапити на суттєві помилки, зміст 
яких розкривається в подальшому з допомогою інших ау-
диторських процедур або спрогнозувати його фінансово-
господарську діяльність у майбутньому [3, c. 77]. 

Разом з тим, у літературних джерелах та діючих 
в Україні методичних рекомендаціях, в яких знаходять 

своє відображення питання методики та організації ау-
диту результатів основної діяльності, перш за все, при-
ділено значну увагу аудиторському підтвердженню до-
стовірності даних про прибуток, дохідну та витратну 
частини, процесів їх формування, при цьому ігноруючи 
реалізацію аналітичних процедур аудиту [5]. «Практика 
здійснення аудиту…свідчить про об’єктивну необхід-
ність застосування аналітичних процедур в аудиторсько-
му процесі,… оскільки аналітичні процедури є одним із 
видів аудиторських процедур, які аудитор використовує 
для формування аудиторських доказів високого рівня 
достовірності» [11]. Аналітичні процедури допомагають 
виявити «…27,1 % помилок, прогнозування і дискусії – 
18,5 %, а разом… 45,6 % помилок» [11].

Застосування аналітичних процедур може вказати 
на такі аспекти суб’єкта господарювання, про які аудито-
ру не було відомо і які зможуть допомогти оцінити ризи-
ки суттєвого викривлення при визначенні природи, часу 
та обсягу подальших аудиторських процедур [2, с. 179]. 

Використання аналітичних процедур при аудиті … 
дозволяє скоротити обсяги трудомісткої документаль-
ної перевірки без шкоди для якості надання аудитор-
ських послуг [11, с. 236]. 

Аудит основних елементів діяльності підприєм-
ства «дає змогу перевірити ведення облікових регістрів 
за рахунками та відображення облікових даних у Голов-
ній книзі, а також додержання облікової політики під-
приємства під час надання кредитів і здійснення інших 
господарських операцій» [1, с. 92]. 

Проведений нами аналіз наведених у різних лі-
тературних джерелах трактувань поняття ана-
літичних процедур аудиту дозволяє розглядати 

їх як «методи отримання аудиторських доказів» [13], 
як методи оцінки «фінансової інформації на основі ви-
вчення ймовірних співвідношень між фінансовими та 
нефінансовими даними, у тому числі порівняння записа-
них сум з очікуваними сумами, які визначив аудитор», 
а також як метод «аналізу найважливіших показників і 
співвідношень, включаючи підсумкове дослідження від-
хилень і взаємозв’язків, які суперечать іншій інформації, 
що стосується цієї справи, або відхиляються від показ-
ників, які очікуються» [8].

Ми ж схиляємося до думки Щирби М. Т. та Щир-
би І. М., які визначають аналітичні процедури як «аналіз 
й оцінку отриманої аудиторами інформації, дослідження 
важливих фінансово-економічних показників економіч-
ного суб’єкта, що перевіряється, з метою виявлення не-
звичайних та неправильно відображених в обліку фак-
тів господарської діяльності, а також з’ясування причин 
таких помилок і викривлень» [13].

Слід відзначити, що аналітичні процедури аудиту 
чітко визначені відповідними національними та міжна-
родними стандартами, а також положеннями зовнішньо-
го та внутрішнього аудиту. Так, їх застосування згідно з 
МСА 520 передбачає аналіз основних відносних показ-
ників та порівнянь, включно з подальшим дослідженням 
змін і відхилень, взаємозв’язків і взаємозалежностей, ко-
трі суперечать іншій інформації про предмет досліджен-
ня або не відповідають очікуваним параметрам.
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Аналітичні процедури включають також «вивчен-
ня ідентифікованих відхилень та взаємозв’язків, що… 
значно відхиляються від прогнозованих сум» [4]. Таке 
трактування дає чітке розуміння сутності аналітичних 
процедур, з одного боку, як засобів практичної реаліза-
ції аналітичної функції управління під час дослідження 
коефіцієнтів, з іншого – як реалізатор контрольної функ-
ції управління шляхом виявлення причин відхилень. На 
нашу думку, ототожнення аналітичних процедур з аналі-
зом фінансового стану є помилковим, оскільки «аналі-
тичні процедури включають ще багато інших видів ана-
лізу» та «пов’язане з неправильним розумінням функціо-
нальних дій аудитора на різних етапах перевірки» [4].

Усі розглянуті нами підходи до поняття визна-
чень аналітичних процедур заслуговують на увагу, проте  
«… в них відсутня інформація про аналітичні процедури 
як одного із видів аудиторських процедур по суті» [13]. 
З огляду на це, аналітичні процедури слід розглядати як 
один із видів аудиторських процедур оцінки ризиків та 
процедур по суті, «зміст яких полягає в аналізі та оцінці 
найважливіших співвідношень між фінансовими та не-
фінансовими показниками і тенденцій з наступним до-
слідженням незвичайних коливань, які не узгоджуються 
з іншою відповідною інформацією або відхиляються від 
прогнозованих значень, визначених аудитором» [13].

Ключову роль у теорії та практиці аудиту результа-
тів основної діяльності відіграє класифікація ана-
літичних процедур, яка розглядається вченими-

економістами по-різному. З огляду на проведені дослі-
дження зауважимо, що існуючі класифікації аналітичних 
процедур акцентують увагу на сутності процедур, але у 
відриві від поетапної аудиторської перевірки і відобра-
жають тільки окремі класифікаційні ознаки. Тому для 
практики аудиту результатів основної діяльності ми 
пропонуємо перелік аналітичних процедур за видовими 
ознаками в розрізі етапів здійснення аудиту (рис. 1). 

Як видно з рис. 1, деякі основні види аналітичних 
процедур повторюються на різних етапах перевірки. Це 
означає, що аудитор на кожному з етапів використовує 
вже уточнені дані значень основних результативних по-
казників основної діяльності підприємства з урахуван-
ням виправлень, зроблених за результатами аудиту. 

На етапі планування аудиту рекомендується про-
водити порівняльний аналіз шляхом зіставлення даних, 
отриманих із внутрішніх та зовнішніх джерел з метою 
«виявлення «проблемних зон» в діяльності суб’єкта гос-
подарювання», наявність яких характеризується різки-
ми змінами тенденцій, суттєвими відхиленнями від се-
редніх даних на певні дати, та підготовки до проведення  
основного аудиту, раціонально розподіливши робочий 
час та обов’язки незалежних аудиторів. На етапі про-
ведення основного аудиту ефективність роботи зростає, 
якщо «до стандартних процедур по суті – тестування, 
опитування… додаються … методи горизонтального, 
вертикального, факторного аналізів та математичного 
моделювання…» [4, с. 177]. 

Застосування цих новітніх методів знижують ауди-
торський ризик, адже «… комбінація таких видів аналізу 
практично усуває … неправдиві свідчення, неадекватні 

вибірки тощо з процесу отримання аудиторських дока-
зів» [4]. На завершальному етапі аудитор проводить ана-
ліз на основі даних, підтверджених на поперед ніх етапах. 

Застосування аналітичних процедур на початко-
вій стадії необхідне «для отримання розуміння суб’єкта 
господарювання та його середовища…, які раніше були 
невідомі аудитору» та « …допоможе йому при визначен-
ні характеру, часу та обсягу подальших аудиторських 
процедур» [13].

На основній стадії проведення аудиту необхідно по-
єднувати аналітичні процедури з іншими аудиторськими 
процедурами, так як це дозволить «…виявити відхилен-
ня від попередніх періодів, від плану, норм і нормативів, 
а також причини їх виникнення» [13]. Аудитор повинен 
звернути увагу на неочікувані відхилення за проведени-
ми розрахунками, якщо такі мають місце, оскільки вони 
можуть вказувати на допущення помилок в обліку та 
звітності, та визначити характер їх впливу, відобразив-
ши в робочій документації одержані результати.

На завершальній стадії аудиту обов’язковість за-
стосування аналітичних процедур зумовлена «…необ-
хідністю визначення загальної ефективності аналітич-
них процедур, здійснених на початковій та контрольно-
аналітичній стадіях», а також тим, що їх використання 
допоможе аудитору сформувати рекомендації щодо  
«…підвищення ефективності використання…ресурсів» 
та підтвердити ефективність їх використання у аудитор-
ському висновку [9, с. 138]. 

Аналітичні процедури в аудиті результатів основ-
ної діяльності, «…не обмежують і не підміню-
ють зміст комплексного економічного аналізу 

витрат…, собівартості продукції, доходів і фінансових 
результатів операційної … діяльності з їх абсолютно 
іншою цільовою орієнтацією» [14]. Їх використання зу-
мовлене взаємозв’язками показників доходів та витрат. 
Аналітичне оцінювання цих зв’язків забезпечує повноту 
аудиторських свідчень, точність даних, які відображені 
в обліку і звітності. 

Слід відзначити, що на достовірність результатів 
з застосуванням аналітичних процедур під час аудиту 
впливають такі фактори:
 величина статті, що перевіряється;
 величина відхилень показників, які застосову-

ються при виконанні аналітичних процедур;
 використання нефінансової інформації при ви-

конанні аналітичних процедур;
 використання інших аудиторських процедур, 

спрямованих на об’єкт перевірки;
 правдивість внутрішніх та зовнішніх даних, які 

є основою розробки прогнозів стосовно облі-
кових показників тощо.

По завершенню результати виконання аналітич-
них процедур відображається аудитором у робочій до-
кументації. 

ВИСНОВКИ
Отже, роль і значення аналітичних процедур в ау-

диті результатів основної діяльності підприємства по-
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 Застосування аналітичних процедур на різних етапах аудиту результатів
основної діяльності підприємства

  
 

І. Етап попереднього планування

 аналіз засновницьких документів і складу власників;  
 горизонтальний і вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати;  
 розрахунок та аналіз результативних показників основної діяльності підприємства;  
 аналіз організаційної структури економічного суб’єкта;  
 внутрішньогалузевий аналіз;  
 порівняння фактичного виду основної діяльності з діяльністю за статутом;  
 аналіз облікової політики  

ІІ. Етап планування  

 горизонтальний і вертикальний аналіз балансу;  
 розрахунок і аналіз показників результатів основної діяльності підприємства;   
 аналіз облікової політики;  
 аналітичний огляд Головної книги і регістрів бухгалтерського обліку;  
 аналіз основних положень договорів об’єкта перевірки;  
 аналіз змін у нормативних документах з бухгалтерського обліку й оподаткування;  
 аналіз відхилень показників основної діяльності об’єкта перевірки  

III. Етап перевірки по суті

 перевірка послідовності застосування облікової політики від періоду до періоду щодо 
конкретних господарських операцій; 

 розрахунок та аналіз значень і тенденцій основних  результативних показників з метою  
виявлення відхилень; 

 перевірка правильності перенесення залишків за статтями фінансової звітності на початок 
поточного періоду з попереднього періоду, що здійснюється шляхом простого зіставлення 
цих показників у фінансовій звітності двох зазначених періодів;  

 зіставлення записів фінансової звітності, Головної книги і регістрів бухгалтерського обліку 
з метою оцінки їх відповідності;  

 звіряння залишків і оборотів за рахунками звітного та попередніх періодів, виявлення 
суттєвих або несподіваних відхилень, аналіз їх причин;  

 аналіз звітних даних з даними відповідних кошторисів і планів;  
 аналітичний огляд записів Головної книги з метою виявлення нетипових бухгалтерських 
проведень, що  підлягають детальному розгляду;  

 спеціальні аналітичні процедури за кожним сегментом фінансової звітності з метою 
отримання аудиторських доказів достовірності її показників  

IV. Завершальний етап

 аналітичний огляд аудиторської документації;  
 аналіз подій після звітної дати;  
 узагальнений аналіз відхилень і їх причин;  
 аналітичний огляд положень програм аудиту;  
 аналіз та оцінка достатності (кількісної та якісної) аудиторських доказів;  
 

Рис. 1. Згрупований перелік аналітичних процедур за етапами аудиту результатів основної діяльності

лягає в тому, що вони дешеві, менш трудомісткі та більш 
ефективні, аніж аудиторські процедури, зорієнтовані на 
первинні документи та облікові регістри. Необхідність 
використання аналітичних процедур на кожному етапі 
здійснення аудиту зумовлена можливістю виявлення 
рівня впливу різних чинників на відхилення фактичних 
даних від заданих параметрів того чи іншого об’єкта пе-
ревірки та допоможе об’єктивно оцінити основну діяль-
ність підприємства та розробити конкретні заходи для 
усунення виявлених недоліків.                   
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Сукупний дОхІд в репреЗенТацІї ефекТивнОСТІ дІяльнОСТІ пІдприєМСТв 
пОСТІндуСТрІальнОї екОнОМІки
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УДК 657.37:336

пилипенко Л. М. Сукупний дохід в репрезентації ефективності діяльності підприємств постіндустріальної економіки
Мета статті полягає в дослідженні змісту, складу і призначення звіту про сукупний дохід, аналізі його відповідності інформаційним потребам 
стейкхолдерів підприємств постіндустріальної економіки. З’ясовано, що сукупний дохід фактично відображає обсяг примноження вкладеного ка-
піталу підприємства, що відповідає економічній природі його прибутку. Аргументовано, що репрезентація сукупного доходу в публічній фінансовій 
звітності підприємств дає змогу частково вирішити бухгалтерську проблему методологічного дуалізму оцінювання їхніх активів і результатів 
діяльності. Обґрунтовано, що особливості інтерпретації сукупного доходу залежать як від самого підприємства, складу і структури його власно-
го капіталу, так і від стейкхолдера, характеру інтересу, який він проявляє до підприємства, тощо. Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є пошук об’єктивних критеріїв визнання доходів і витрат, їх розмежування при визначенні об’єктів списання – на фінансові результати чи 
безпосередньо на зміну складових власного капіталу, адже зазначені критерії визначають структуру сукупного доходу підприємства.
Ключові слова: сукупний дохід, прибуток, ефективність діяльності підприємства, фінансова звітність.
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УДК 657.37:336
Пилипенко Л. Н. Совокупный доход в репрезентации эффективности 

деятельности предприятий постиндустриальной экономики
Цель статьи заключается в исследовании содержания, состава и на-
значения отчета о совокупном доходе, анализе его соответствия 
информационным потребностям стейкхолдеров предприятий по-
стиндустриальной экономики. Установлено, что совокупный доход 
фактически отражает объем приумножения вложенного капитала 
предприятия, соответствует экономической природе его прибыли. 
Аргументировано, что репрезентация совокупного дохода в публич-
ной финансовой отчетности предприятий позволяет частично ре-
шить бухгалтерскую проблему методологического дуализма оценки 
их активов и результатов деятельности. Обосновано, что особен-
ности интерпретации совокупного дохода зависят как от самого 
предприятия, состава и структуры его собственного капитала, так 
и от стейкхолдера, характера интереса, который он проявляет к 
предприятию, и пр. Перспективами дальнейших исследований в этом 
направлении являются поиск объективных критериев признания до-
ходов и расходов, их разграничение при определении объектов списа-
ния – на финансовые результаты или непосредственно на изменение 
составляющих собственного капитала, ведь указанные критерии 
определяют структуру совокупного дохода предприятия.
Ключевые слова: совокупный доход, прибыль, эффективность дея-
тельности предприятия, финансовая отчетность.
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UDC 657.37:336
Pylypenko L. M. Comprehensive Income in Terms of Representing 

Efficiency by Enterprises of Postindustrial Economy
The article is aimed at studying content, composition and appointment of its 
comprehensive income statement, analyzing its compliance with the informa-
tion requirements of the stakeholders of postindustrial economy enterprises. 
It has been found that comprehensive income actually reflects the amount 
of augmentation of contributed capital of enterprise, corresponding to the 
economic nature of its profit. It is reasoned that representation of compre-
hensive income in the public financial reporting allows enterprises to partially 
solve the problem of methodological dualism in the evaluation of their assets 
and performance results. It has been substantiated that particulars in the 
interpretation of comprehensive income depend both on the enterprise, the 
composition and structure of its own capital, and from the stakeholder, na-
ture of the interest he attaches to the enterprise, etc. Prospects of the further 
researches in this direction are searching for objective criteria for the recogni-
tion of income and expenses, their distinction in determining the objects for 
depreciation – to financial results or directly to the change of components of 
shareholders' equity, because these criteria determine the structure of the 
comprehensive income of enterprise.
Keywords: comprehensive income, profit, efficiency of enterprise activity, fi-
nancial statements.
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Репрезентація ефективності функціонування під-
приємств сучасної економіки з використанням 
традиційного індикатора прибутку є мало ре-

левантною. Спостерігаючи начебто суперечливі тен-
денції зростання капіталізації на фондових ринках 
збиткових компаній (особливо, високотехнологічних), 
мимоволі можна зробити висновок про другорядність 
індикатора прибутку, обчисленого за бухгалтерською 
методологією, в оцінюванні результатів діяльності 
суб’єктів господарювання. Зниження ролі прибутку 
обумовлене багатьма причинами. Зокрема, оцінюван-

ня інвестиційної привабливості економічних суб’єктів 
у сучасних економічних умовах базується більшою мі-
рою на очікуваннях майбутніх економічних вигод, аніж 
на фінансових результатах поточного і минулих звіт-
них періодів (чим, до речі, можна пояснити зростання 
вартості збиткових підприємств). Крім того, методика 
обчислення офіційного (котрий наводять у публічній 
звітності) прибутку значним чином залежить від бух-
галтерських принципів, умовностей і регламентацій, 
ускладнення яких все більше «віддаляє» бухгалтер-
ський прибуток від економічного.
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Гучні скандали довкола банкрутств компанії «En-
ron» та інших суспільно важливих глобальних компа-
ній головно зумовлені бухгалтерськими приписками 
та маніпуляціями методиками, особливо у сфері визна-
ння й оцінювання доходів і витрат (а отже, і фінансових 
результатів). Їх аналіз засвідчує, що применшення ролі 
прибутку в оцінюванні результатів діяльності і ринкової 
позиції підприємств є упередженим. Загалом, прибуток, 
як економічна категорія, є одним з визначальних фор-
малізованих критеріїв ефективності функціонування 
компаній, проте вся багатогранність цієї економічної 
категорії, очевидно, не може «поміститися» в одному 
звіті – Звіті про прибутки і збитки. Як наслідок, цей звіт 
постійно зазнає удосконалень, які часто передбачають 
розширення його формату, зокрема, через поєднання 
різних підходів до репрезентації формування прибутку – 
функціонального й економічного тощо 1. Остання зміна 
формату Звіту про прибутки і збитки пов’язана із вве-
денням до його складу інформації про сукупний дохід.

Категорія сукупного доходу порівняно недавно 
з’я вилася в українській бухгалтерській науці та 
практиці. Її поява зумовлена прийняттям у 2013 р. 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», який 
передбачив розширення Звіту про фінансові результати 
додатковим розділом «Сукупний дохід». У міжнародній 
бухгалтерській практиці необхідність звітування про 
сукупний дохід підприємств виникла у 2009 р. відповід-
но до прийнятих 06.09.2007 р. змін до МСБО 1 «Подан-
ня фінансової звітності». В американську бухгалтерську 
практику звітування про сукупний дохід запроваджено 
ще у 1997 р. згідно зі стандартом SFAC 130 [9, с. 306]. 
Цим стандартом американська рада FASB ввела у фінан-
сову звітність поняття глобального прибутку, котрий 
«як вимірник фінансового результату визначається як 
величина змін у власному капіталі підприємства за пев-
ний період, зумовленими трансакціями, подіями і ситу-
аціями – іншими, ніж за рахунок джерел, що належать 
власникам підприємства» [12, с. 68]. У Великій Британії 
згідно з вимогами стандарту FRS 3 «Reporting Financial 
Performance» в червні 1993 р. був запроваджений Звіт 
про визнання прибутків і збитків [5, с. 158], який фак-
тично є аналогом Звіту про сукупний дохід.

Розгорнуті в наукових публікаціях полеміки щодо 
введення в міжнародну бухгалтерську практику категорії 
сукупного доходу та необхідності відповідного звітуван-
ня засвідчили неоднозначне ставлення до нього бухгал-
терської спільноти [13–15]. Не применшуючи доціль-
ності цього звіту, необхідно вказати і на певні проблемні 
питання щодо його можливого використання. Зокрема, 
деякі експерти вважають, що сукупний дохід зумовлює 
плутанину у виборі критеріїв ефективності діяльності 
підприємства: «відображаючи сукупний дохід у безпо-

середній близькості до чистого прибутку та показника 
прибутку на акцію, користувачам може бути незрозуміло, 
на основі якого показника розраховувати прибуток на ак-
цію – чистого прибутку чи сукупного доходу» [9, с. 307].  
Таким чином, нерозуміння чи недостатнє розуміння при-
значення цього звіту як бухгалтерами, так і користува-
чами може виявитися проблемою в забезпеченні якості 
його інформаційного наповнення й аналізу.

У дослідженнях українських науковців тема впро-
вадження категорії сукупного доходу підприємства та 
звітування про нього поки залишається недостатньо 
розробленою і проаналізованою. Зокрема, у працях 
[1–3, 6, 10] лише констатується зміна формату Звіту про 
фінансові результати та введення до його складу звіту 
про сукупний дохід, без належного аналізу його змісту 
і призначення.

Метою статті є дослідження змісту, складу і при-
значення звіту про сукупний дохід, аналіз його відповід-
ності інформаційним потребам стейкхолдерів підпри-
ємств постіндустріальної економіки.

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» визначає 
загальний сукупний дохід (Total Comprehensive income)2 
як зміну у власному капіталі упродовж періоду внаслі-
док операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли 
внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх 
повноваженнями власників. Цей стандарт передбачає, 
що загальний сукупний дохід включає всі компоненти 
«прибутку або збитку» та «іншого сукупного доходу» [7]. 
Якщо прибутки і збитки – традиційні об’єкти бухгалтер-
ського обліку і фінансової звітності, то інший сукупний 
дохід є відносно новим об’єктом звітної репрезентації, а 
отже потребує детального осмислення.

Інший сукупний прибуток містить статті доходів або 
витрат (включаючи коригування перекласифікації), 
які не визнані у прибутку або збитку, як цього вима-

гають або дозволяють інші Міжнародні стандарти фінан-
сової звітності (МСФЗ). Одним з найпростіших методів 
дослідження змісту будь-якого об’єкта чи явища є аналіз, 
тобто розчленування його на складові елементи. МСБО 1 
визначає такі компоненти іншого сукупного доходу:
 зміни в надлишку переоцінки відповідно до 

МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Не-
матеріальні активи»;

 актуарні прибутки та збитки за програмами з 
визначеними виплатами, визнаними відповід-
но до МСБО 19 «Виплати працівникам»;

1 В українській бухгалтерській практиці функціональний підхід 
реалізований у розділі 1 Звіту про фінансові результати, де дохо ди 
і витрати подають за видами діяльності, а економічний –  
у третьому розділі цього звіту через репрезентацію елементів 
операційних витрат [8].

2 Незрозумілою є позиція Міністерства фінансів України щодо 
терміна «сукупний дохід»: в офіційному перекладі МСБО 1 
«Подання фінансової звітності» терміна «Comprehensive income» 
відповідає «сукупний прибуток», тоді як в назві відповідного 
звіту згідно з НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
використовується «сукупний дохід». Дослідження особливостей 
застосування термінів «дохід» і «прибуток» (income, profit) згідно з 
американським підходом і МСФЗ наведене у праці [9, с. 302–303]. 
Тому в цій статті розмежування перекладів термінології доходів 
і прибутків не розглядається, а використано категорію, що від-
повідає офіційній назві відповідного фінансового звіту згідно  
з НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
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 прибутки та збитки, що виникають внаслідок 
переведення фінансової звітності закордон-
ної господарської одиниці згідно з МСБО 21 
«Вплив змін валютних курсів»;

 прибутки та збитки від інвестицій в інструмен-
ти власного капіталу, оцінені за справедливою 
вартістю з відображенням результату пере-
оцінки в іншому сукупному доході відповідно 
до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;

 ефективна частка прибутків та збитків за ін-
струментами хеджування при хеджуванні по-
токів грошових коштів згідно з МСБО 39 «Фі-
нансові інструменти: визнання та оцінка»;

 зумовлена змінами кредитного ризику вели-
чина зміни справедливої вартості зобов’язань, 
класифікованих як такі, що оцінюються за спра-
ведливою вартістю з відображенням результа-
ту переоцінки у прибутку або збитку відповідно 
до МСФЗ 9 [7].

Крім наведених компонентів, до сукупного доходу 
також необхідно включати коригування перекласифіка-
ції – суми, перекласифіковані у прибуток або збиток у 
поточному періоді, які були визнані в іншому сукупному 
прибутку в поточному чи попередньому періодах.

Таке представлення сукупного доходу не сприяє 
розумінню його сутності як агрегованого економічного 
показника ефективності діяльності підприємства. На 
нашу думку, його можна зрозуміти лише з використан-
ням теоретично-методологічних підходів дослідження 
формування та репрезентації у звітності прибутку під-
приємства.

Сучасний формат публічної фінансової звітності 
побудований на компромісі різних теоретичних 
концепцій. Зважаючи на те, що прибуток відобра-

жає примноження власного капіталу підприємства, його 
формування і репрезентацію у звітності необхідно дослі-
джувати з урахуванням впливу на формат звітності як 
концепцій прибутку, так і концепцій збереження капіталу.

Побудова формату балансу на двох концепціях 
збереження капіталу – фінансовій і фізичній – перед-
бачає одночасне використання двох видів оцінок акти-
вів і зобов’язань – історичної та справедливої вартості. 
Оцінювання активів за історичною вартістю відповідає 
фінансовій концепції збереження капіталу і спрямова-
не на забезпечення об’єктивного визначення величини 
прибутку підприємства, тоді як справедлива вартість 
активів обумовлена положеннями фізичної концеп-
ції збереження капіталу і призначена для об’єктивної 
репрезентації вартості майна в балансі підприємства. 
Об’єктивне визначення і репрезентація у звітності од-
ночасно і величини прибутку, і вартості майна суб’єкта 
господарювання неможливі, що спричинює проблему 
методологічного дуалізму в оцінюванні вартості його 
активів і результатів діяльності.

В обліку операційної діяльності перевага, як пра-
вило, надається історичній оцінці, адже саме за такою 
вартістю списують використані в ході операційної діяль-
ності ресурси – матеріали, працю тощо. Таким чином, 
результати операційної діяльності фактично повністю 

репрезентовані обсягом прибутку від неї. На противагу 
такому підходу, в обліку інвестиційної та фінансової ді-
яльності імперативна бухгалтерська методологія часто 
вимагає застосування справедливої вартості, що призво-
дить до виконання бухгалтерських процедур переоціню-
вання основних засобів, фінансових активів і зобов’язань 
тощо. Проте результати такого переоцінювання не ви-
знають доходами чи витратами, а отже, вони не вплива-
ють на обсяг фінансових результатів діяльності підпри-
ємства, а безпосередньо змінюють величину відповідних 
складових власного капіталу – додаткового чи резервів. 
Ці зміни складових власного капіталу у фінансовій звіт-
ності репрезентують наведені вище компоненти іншого 
сукупного доходу. Таким чином, загальний сукупний до-
хід, який охоплює прибутки (збитки) та інший сукупний 
дохід, фактично відображає обсяг примноження вкла-
деного капіталу підприємства, що відповідає економіч-
ній природі його прибутку3. Наведені аргументи дають 
змогу зробити висновок, що категорія сукупного доходу 
уможливлює частково, лише у визнанні результатів ді-
яльності підприємства, вирішити вказану вище бухгал-
терську проблему методологічного дуалізму оцінювання 
його активів і результатів діяльності.

Для з’ясування напрямів використання показни-
ка сукупного доходу доцільно звернутись до концепцій 
прибутку, при цьому варто врахувати прагматичний і 
семантичний підходи до його пізнання [4, 11].

З точки зору прагматичного підходу переважну біль-
шість стейкхолдерів підприємства з прямим фі-
нансовим інтересом цікавить інформація про ту 

частину прибутку, яка підлягає розподілу у формі диві-
дендів, премій, заохочувальних виплат тощо. Із загаль-
ного обсягу сукупного доходу підприємства лише ве-
личина чистого прибутку може бути розподілена, тому 
саме цей показник передусім може задовольнити інфор-
маційні запити таких користувачів. Проте стейкхолдерів 
з прямим фінансовим інтересом цікавить не лише обсяг 
прибутку до розподілу, але й потенціал стійкості майбут-
ньої діяльності суб’єкта господарювання (особливо при 
вартісно-орієнтованій концепції управління). За таких 
умов зростає важливість інших компонентів сукупного 
доходу, які більшою мірою, ніж чистий прибуток, визна-
чають потенціал подальшого розвитку підприємства.

Інтерес до певних компонентів іншого сукупного 
доходу можуть проявляти і податкові органі, особливо 
якщо такі компоненти є об’єктами оподаткування, зо-
крема податком на прибуток.

З точки зору семантичного підходу сукупний до-
хід необхідно розглядати крізь призму теоретичних 
концепцій вкладеного капіталу – теорій власника, гос-
подарської одиниці, залишкового капіталу тощо. Відпо-
відно до теорії власника будь-яке збільшення власного 
капіталу підприємства розглядається як прибуток його 

3 У традиційній бухгалтерській методології ще від часів Луки 
Пачолі прибуток відображає примноження за результатами 
звітного періоду вкладеного капіталу та розглядається як його 
(капіталу) регулятив [16]; прибутки з чисто процедурної точки 
зору на обліковий об’єкт були філіалом рахунку «Капітал» [12].
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засновника, отже, таким прибутком є загальний сукуп-
ний дохід за період.

Згідно з теорією господарської одиниці весь капі-
тал підприємства вважають залученим. При цьому, якщо 
будь-яку плату за користування капіталом (як дивіден-
ди, так і відсотки за кредит) визнають не як витрати,  
а як розподіл корпоративного прибутку, то при аналі-
зі ефективності діяльності підприємства із розрахунку 
сукупного доходу, на нашу думку, необхідно виключати 
фінансові витрати та результати переоцінювання фінан-
сових зобов’язань.

За теорією залишкового капіталу основним реле-
вантним показником прибутковості є чистий прибуток 
після сплати відсотків за кредит, податку на прибуток та 
дивідендів за привілейованими акціями. Таким чином, 
саме ця складова сукупного доходу і є основним інди-
катором, що репрезентує ефективність функціонування 
підприємства.

Отже, особливості інтерпретації сукупного дохо-
ду залежать як від самого підприємства, скла-
ду і структури його власного капіталу, так і від 

стейкхолдера, характеру інтересу, який він проявляє до 
підприємства, тощо.

Репрезентація сукупного доходу підприємства в 
його публічній фінансовій звітності може здійснюватись 
декількома способами. МСБО 1 передбачає два підходи 
до відображення сукупного доходу та його компонентів 
у звітності:

1) у єдиному звіті про прибутки та збитки, який 
містить усі статті доходів і витрат;

2) у двох звітах, при цьому в одному необхідно ві-
дображати компоненти прибутку або збитку (окремий 
звіт про прибутки та збитки), а в другому, починаючи 
з прибутку або збитку, – компоненти іншого сукупного 
доходу (звіт про сукупні доходи) [7].

В українській бухгалтерській практиці імператива-
ми визначено подання єдиного Звіту про фінансові ре-
зультати (Звіту про сукупний дохід), в якому інформація 
про формування чистого прибутку (збитку) та компо-
ненти іншого сукупного доходу наведена у різних розді-
лах – відповідно «І. Фінансові результати» та «ІІ. Сукуп-
ний дохід». А, наприклад, у британській бухгалтерській 
практиці застосовується підхід, згідно з яким інформа-
ція про прибутки (збитки) і про сукупний дохід розкри-
вається в окремих звітах – відповідно Звіті про прибутки 
і збитки та Звіті про загальні визнані прибутки і збитки.  
З погляду інформативності вибір з-поміж двох передба-
чених МСБО 1 підходів репрезентації сукупного доходу, 
на нашу думку, не релевантний. Аналіз цих підходів не дає 
змоги виявити суттєві принципові переваги будь-якого з 
них порівняно з іншим. Набагато важливішим є змістове 
наповнення звіту про сукупний дохід, який згідно з вимо-
гами МСБО 1 має розкривати окремими статтями:
 дохід;
 прибутки та збитки, що виникають внаслідок 

припинення визнання фінансових активів, оці-
нених за амортизованою собівартістю;

 фінансові витрати;

 частку прибутку або збитку асоційованих та 
спільних підприємств, що обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі;

 будь-який прибуток або збиток, що виникає 
внаслідок різниці між попередньою балансо-
вою вартістю та його справедливою вартістю 
на дату перекласифікації, якщо фінансовий ак-
тив перекласифікований так, що він оцінюється 
за справедливою вартістю;

 податкові витрати;
 підсумок прибутку (збитку) від припинених 

видів діяльності після сплати податків та при-
бутку (збитку) після сплати податків, визнаного 
після оцінки до справедливої вартості за вира-
хуванням витрат на продаж або після вибуття 
активів чи вибуття ліквідаційної групи (груп), 
що становить припинену діяльність;

 прибуток або збиток;
 кожний компонент іншого сукупного прибутку, 

класифікований за своїм характером;
 частку іншого сукупного прибутку асоційова-

них та спільних підприємств, що обліковують-
ся за методом участі в капіталі;

 загальний сукупний прибуток.
Крім того, у звіті про сукупний дохід необхідно 

окремо наводити інформацію про прибутки (збитки) та 
сукупний дохід, що відносяться до неконтрольованих 
часток та власників материнської компанії [7].

ВИСНОВКИ
Введення в бухгалтерську практику категорії су-

купного доходу та звіту про нього зумовило чимало за-
питань і дискусій щодо їх доцільності та необхідно сті. 
Аналіз економічного змісту і природи цього поняття 
дав змогу зробити висновки, що необхідність його за-
провадження спричинена насамперед недоліками тео-
ретико-методологічних засад бухгалтерського обліку 
та побудови формату публічної фінансової звітності,  
а саме – проблемою методологічного дуалізму в оціню-
ванні активів і зобов’язань. Ця проблема унеможлив-
лює забезпечення системою бухгалтерського обліку та 
звітності одночасної об’єктивної репрезентації вартості 
майна та обсягу заробленого чистого прибутку (збитку). 
За рахунок представлення у фінансовій звітності компо-
нентів іншого сукупного доходу, які не могли бути ви-
знані в обліку доходами і витратами та, відповідно, не 
враховані в розрахунку фінансового результату, можна 
сформувати агрегований показник сукупного доходу, 
який максимально наближений до економічної природи 
прибутку як фундаментальної категорії репрезентації 
ефективності діяльності підприємства.

Втім, складання звіту про сукупний дохід не вирі-
шує методологічної проблеми пошуку об’єктивних кри-
теріїв визнання доходів і витрат, їх розмежування при 
визначенні об’єктів списання – на фінансові результати 
чи безпосередньо на зміну складових власного капіта-
лу. Хоча саме цей аспект є чи не найрелевантнішим для 
більшості стейкхолдерів з прямим фінансовим інтере-
сом, яких цікавить той показник прибутку чи доходу, 
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який може підлягати розподілу та вилученню, тобто 
чистий прибуток. Пошук об’єктивних критеріїв визна-
ння доходів і витрат залишається невирішеною пробле-
мою, що потребує подальших наукових досліджень. Ви-
хідною позицією в таких дослідженнях, на нашу думку, 
мають бути не економічні вигоди у формі прибутків чи 
активів, а капітал.                     
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Богатирьов І. І. Сутність, природа та мотиваційна значимість фінансів в умовах глобалізації
Метою статті є дослідження проблем корпоративних фінансів. Проведено оцінку світових фінансових ринків, що є надзвичайно важливим за-
вданням для дослідження напрямів еволюції їх форм, моделей і систем. Уточнено поняття «фінанси» в системі сучасних економічних наук. Визна-
чено важливі елементи ідентифікації міжнародних фінансів. Проаналізовано основні блоки, з яких складається міжнародна фінансова система. 
Уточнено функції фінансів в умовах глобалізації. Охарактеризовано підходи до аналізу наслідків глобалізації в сучасних моделях. Визначено ефек-
ти, що виникають в процесі посилення глобалізації та обов’язково зачіпають ринок мультиактивів, а також відповідні інституційні зміни, які 
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in the Context of Globalization
The article is aimed at studying the problems of corporate finance. Estimation 
of global financial markets has been carried out, which is an important task for 
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Швидкі зміни у глобальній економіці значною 
мірою впливають на нове (уточнене) уявлен-
ня про суть фінансів та виокремлення в них 

корпоративного сектора, вплив якого на сучасне гос-
подарство важко переоцінити, адже фактично безпе-
решкодний трансфер по земній кулі великих обсягів 
капіталу може викликати велику хвилю фінансового 
«цунамі», яка, в окремих випадках, створюватиме умови 
для швидкого економічного зростання, проте в інших – 
викликатиме не менш швидкий його занепад. Глобалі-
зація максимально прискорює ефект переливу фінансів, 
стимулюючи, таким чином, прискорений рух класичних 
(земля, праця, капітал) і нових (підприємництво, інфор-
мація) факторів виробництва. Водночас варто мати на 
увазі, що рух фінансів слід розглядати не лише як про-
цес, а як владу (метавладу), яку німецький дослідник 
Ульрих Бех доволі ємно та ілюстративно описав у своїй 
книжці «Влада і контрвлада у добу глобалізації». Автор 
зазначає: «Ми є свідками найважливіших змін в історії 

влади. Глобалізацію слід тлумачити як повзучу, постре-
волюційну, епохальну трансформацію національної та 
інтернаціональної, підпорядкованої державі теми ба-
лансу і правил влади» [1, с. 9]. 

З наведеного вище випливає, що фінанси в умовах 
сьогодення перестали бути лише національною кате-
горією і все частіше використовуються в глобальному 
тлумаченні та у відповідному зв’язку з монетарними та 
фіскальними моделями окремих постіндустріальних 
країн, або ж їх економічних коаліцій. Разом з тим, як 
підкреслює Дж. Стігліц, важливим елементом сучасної 
економіки є так звана глобальна асиметрія, яка може 
суттєво впливати на характер та структуру міжнарод-
них фінансів, їх перетік, акумулювання та міжкраїнову 
динаміку. Критикуючи діяльність МВФ, автор відмічає, 
що «… форсування лібералізації [привело] до створення 
необхідних систем соціального забезпечення, до упро-
вадження адекватних регуляторних заходів, до того, як 
країни, що розвиваються, могли подолати негативні на-
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слідки швидких змін, – усе це є невід’ємною частиною 
сучасного капіталізму»… [2, с. 84].

Доволі змістовно описав інформаційну асиметрію 
сучасних фінансів французький філософ Ж. Бодіяр, який 
навів приклад американської корпорації «Екссон» (штаб - 
квартира розташована у м. Ірвінг, штат Техас). Свого 
часу Уряд США вимагав від корпорації звіту про свою 
глобальну фінансову діяльність. Компанія таку звітність 
надала – це було двадцять томів на тисячу сторінок кож-
ний. Відтак виходило, що прочитати все це було не під 
силу будь-якій людині, а тим більше винести рішення з 
цього питання [3, с. 12]. З наведеного прикладу випли-
ває, що прикладний характер фінансів нерідко поєдну-
ється зі значним рівнем асиметрії в інформації, проана-
лізувати яку в умовах неконтрольованого руху капіталу 
доволі важко, а відтак не менш складним є прогнозуван-
ня наслідків його трансферу в інші держави світу.

У системі сучасних економічних наук неабияке зна-
чення має визначення основного понятійного 
апарату, яке дозволяє чітко ідентифікувати на-

прям пошуку. Попри те, що кожний дослідник критикує 
своїх попередників в усіх можливих варіантах визначень, 
разом з тим, важливим є те, які ж саме словосполучення 
повторюються. У цілому усі погоджуються з тим, що фі-
нанси слід розуміти «як капітал у грошовій формі, що да-
ється або береться в борг за посередництвом фінансових 
ринків або фінансових установ для здійснення капітало-
вкладень» [4, с. 566–567]. Зрозуміло, фонди можуть бути 
різними, так саме, як і модель здійснення витрат.

Дещо іншим може виглядати словосполучення 
«фінансова система», адже сам термін «система» перед-
бачає наявність взаємопов’язаних і взаємозалежних 
елементів одного механізму з чіткими діяльнісними 
критеріями і відповідними регуляторними механізма-
ми. Звичайно, що в цьому випадку можна говорити про 
фінансову систему країни, яка, на додаток до монетар-
ної, охоплює ще й фіскальну та має розгалужену модель 
регулювання, яке також далеко не завжди може вважа-
тися ідеальним, а за певних обставин – давати суттєві 
збої, насамперед упродовж кризи. Втім, говорити про 
світову (глобальну) фінансову систему, на наш погляд, 
поки що зарано, адже перелічені вище риси національ-
ної фінансової системи поки що не проявляють себе 
повною мірою, тобто має місце лише їх фрагментність. 
Разом з тим ідея переходу на «світові гроші» у світовій 
економіці не відкидається.

І все ж таки, в умовах сьогодення можна говори-
ти про фінансову структуру корпорацій, що розміщені 
в різних країнах. Ще раз зауважимо, що йдеться про 
структуру, а не систему. Чарлз Гіл, відомий дослідник 
міжнародного бізнесу, глибоко переконаний, що під 
фінансовою структурою слід розуміти «комплекс бор-
гових зобов’язань та акціонерного капіталу, з якого фі-
нансується бізнес» [5, с. 750]. Ч. Гіл проаналізував спів-
відношення боргових зобов’язань фірм, що розташовані 
в різних країнах, і дійшов висновку, що середній коефі-
цієнт торгових зобов’язань розташованих в них ТНК 
суттєво відрізняється (в Італії, приміром, він є у двічі 
більшим, ніж у Сингапурі). З цього випливає, що наяв-

ним є вплив місцевої культури на структуру капіталу, 
але його механізм ще й досі не з’ясований. Щоправда, 
сучасний дослідник Р. Флорида спробував виявити таку 
закономірність, дослідивши феномен категорії «креа-
тивний клас» [6]. Втім, Ч. Гіл наполегливо рекомендує у 
кожному закордонному підрозділі запроваджувати таку 
структуру, яка б дозволила міжнародній компанії міні-
мізувати вартість її капіталу [5, с. 751].

Також важливим є припущення, що фінансові умо-
ви за кордоном не впливають на процеси, що мають міс-
це в країні. Відтак виходить, що норма доходу на інве-
стиції за рубежем є екзогенною, і можна припустити, що 
вона є сталою. Разом з тим, вона включає два ризики: 
зростання або зниження валютного курсу, а також пев-
ну винагороду, як вважають М. Бурда та Ч. Виплош, за 
ризик. Отже, перетин кривих IS та LM та взаємоузго-
дженість лінії фінансової інтеграції наочно демонстру-
ють таку ситуацію, коли товарний і грошовий ринки 
перебувають у стадії рівноваги.

Результатом цього стає еквівалентність процент-
них ставок. Утім, у пропонованій моделі є чимало недо-
ліків, зокрема вона не враховує динаміку кривих LM та 
IS, які можуть зміщуватись як ліворуч, так і праворуч,  
а відтак, умовна точка рівноваги може визначатися по-
ложенням Е1; Е2; Е3; Еn. Тоді й лінія фінансової інтеграції 
може набувати іншого позиціонування і відображати, 
таким чином, ситуацію, далеку від рівноваги. Власно 
кажучи, на наступних графіках автори зробили спробу 
пов’язати криві LM та IS з діловими циклами, але все це 
призвело до дилеми: або ж збурення у пропозиції гро-
шей, або ж до збурення в їх попиті при фіксованих ва-
лютних курсах. Висновок, який вони зробили, виглядає 
таким чином: монетарна політика неефективна при фі-
нансових валютних курсах, а за умов її проведення вона 
може призвести до контролю за капіталом [7, с.323].

Доволі розповсюдженим у світовій економіці є оці-
нювання ефекту зростання, що базується на осно-
ві моделі фінансового розвитку, адже завжди на 

порядку денному стоятиме питання: в яких саме межах 
фінансова успішність корпорації сприятиме швидкому 
зростанню країни і що фірми будуть вважати пріорите-
том. Важливо також відмітити, що країнові відмінності у 
сприйнятті означеної ділеми є доволі значними. Напри-
клад, японські корпорації у своїй інноваційній діяльнос-
ті більше схильні до банківських запозичень, натомість 
американські – більше розраховують на власні ресурси. 
Подібні фінансові стратегії корпорацій завжди базують-
ся на певних регуляторних системах країни свого базу-
вання, що і утворює підвалини державної фінансової по-
літики, котра орієнтована на досягнення монетарної та 
фіскальної рівноваги. Британський дослідник Р. Montiel 
переконаний, що проактивна політика регулювання фі-
нансового сектора має базуватися на трьох основних 
постулатах: імплементація та введення в дію стандартів 
банківського ліцензування та розсудливого (prudential) 
впливу; розвиток ринкової інфраструктури (облігації 
та біржі) для ринку капіталу; імплементація та введен-
ня в дію антитрастової політики, що базується на без-
печному підприємництві банківських установ [8, р. 204].  
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Зазначеному вище автору вдалося виявити доволі ціка-
ву закономірність: для країн, що мають високий рівень 
доходів на душу населення, характерним є створення ве-
ликих міжнародних компаній, що активно користують-
ся фінансовими посередницькими послугами. Водночас, 
як відмічає Р. Montiel, в їх діяльності суттєво зростає ри-
зик, якщо велика кількість новостворених компаній по-
чинає активно користуватися інструментами боргових 
зобов’язань [8, р. 206].

Важливим елементом ідентифікації міжнародних 
фінансів є їхнє позиціонування в системі світово-
го фінансового середовища, яке охоплює, на думку 

вітчизняної дослідниці З. Луцишин, міжнародні фінансо-
ві ринки; міжнародну фінансову справу; фінанси міжна-
родних корпорацій, організацій, фірм; міжнародні інвес-
тування, віртуальний фінансовий сектор; міждержавний 
фінансовий сектор, міжнародні фінансові організації [9, 
с. 84]. Таке розуміння фінансового середовища, без сум-
ніву, є корисним, проте воно не утворює цілісну площину 
для порівняння окремих елементів, адже функції, ролі та 
управління в такій системі розподілені відповідно до ви-
мог тих сторін, які б хотіли у відповідний спосіб відстоя-
ти свої інтереси, а можливо, що й пролобіювати їх через 
численні інституції – посередники.

В умовах посилення глобалізаційних процесів фі-
нансова система, як правило, перестає бути національ-
ною, адже зв’язки, що виникають між окремими фінан-
совими установами, стають доволі динамічними, як 
правило, високодиверсифікованими та регульованими 
як внутрішнім законодавством, так і наднаціональним. 
Тому виокремлювати в країнах-лідерах ті чи інші еле-
менти фінансової локалізації навряд чи доцільно. Ось 
чому інша вітчизняна дослідниця Н. Стукало запропо-
нувала своє бачення. На її думку, міжнародна фінансова 
система складається з трьох основних блоків: міжна-
родних фінансових інструментів (національні валюти, 
штучні валюти, міжнародні цінні папери, пластикові 
картки, похідні фінансові інструменти (опціони, фор-
варди, ф’ючерси тощо); міжнародні фінансові інстру-
менти (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк), 
ТНБ, національні банки країн, спеціалізовані фінансо-
ві інститути (страхові компанії, інвестиційні фонди та 
компанії, лізингові, факторингові компанії) тощо; між-
народні фінансові ринки (фондовий, валютний, позич-
кового капіталу) [10, с. 36]. Відтак виходить, що фінансо-
ва система – це пов’язані глобальними зв’язками інсти-
туції, натомість фінансове середовище – це своєрідний 
фінансовий простір, в якому окремі актори та інституції 
виконують відповідні функції та захищають свої або ж 
делеговані їм повноваження. Втім, можна погодитися 
з З. Луцишин, що існуюча зараз система міжнародних 
фінансів, хоча і є «відомчою» за своєю суттю, разом з 
тим, вона є системою, що складається з противаг, вза-
ємообумовлених зв’язків та численних компромісів, що 
виступають основною моделлю досягнення згоди, або ж 
ліквідацією конфліктів.

 Функції фінансів, так саме, як міжнародних фінан-
сів, сформувалися впродовж багатьох років і в умовах 
глобалізації виглядають таким чином:

 регламентованість (обмеженість). Являє со-
бою обов’язковий контроль за грошовою ма-
сою, у т. ч. безготівковою, що поступає в оборот 
і, за певних умов, перетворюється у фінансовий 
капітал. Грошова пропозиція, валютний курс і 
реальні результати виробництва утворюють ці-
лісну систему, що гарантує країні її монетарно-
фіскальну сталість, а корпораціям – можливість 
працювати в умовах прогнозованих ринків;

 динамічний обмінний характер, що дозволяє 
вирішити, з одного боку, проблему розподілу,  
з іншого – трансферу фінансів у вигляді інве-
стицій або ж у будь-якій іншій формі;

 еквівалентно/нееквівалентний розподіл та на - 
гро мадження, що відображає стратегію компа-
ній, промислово-фінансових груп щодо інвесту-
вання, отримання прибутку та його трансферу;

 дохідно-видатковий розподіл. Забезпечуєть-
ся постійною регуляцією фінансових ресурсів, 
їх адсорбцією та стрімким переходом з однієї 
форми нагромадження в інші. Особливий вплив 
має на ділові цикли, у яких фінанси компаній 
можуть служити як стримуючою, так і стиму-
люючою основою економічного розвитку;

 трансфер вартості в глобальній економіці. За-
безпечується за допомогою високорозвинутої 
фінансової інфраструктури у грошовій формі 
відносин. Велике значення має секторальна та 
корпоративна конкурентоспроможність това-
рів та послуг що виробляється, а також ефек-
тивність факторингу, форфейтингу та фінансо-
вого інжинірингу.

Таким чином, функції міжнародної фінансової 
системи визначають її характер, структуру, дина-
міку трансферу, а існуючі в її межах елементи за 

рахунок компліментарних дій визначають напрями, сек-
тори та сфери бізнес-активності ТНК та ТНБ.

 У сучасних моделях аналізу наслідків глобаліза-
ції існують доволі багато різних підходів, внаслідок чого 
виокремлюються окремі деталі, щоправда різної значу-
щості. Приміром, українські дослідники О. Білорус та 
О. Гаврилюк зазначають, що остання світова фінансова 
криза «…поставила під сумнів чимало непорушних ра-
ніше постулатів адептів економічної глобалізації, роз-
кривши її негативні прояви, які відчули на собі багато 
країн» [11, с. 7]. Автори категорично не погоджуються з 
ідеєю того, що капіталізму загрожує неминуча загибель 
і наводять, з огляду на це, два важливих, на їх думку ар-
гументи: по-перше, уповільнення темпів економічного 
зростання в країнах Заходу не супроводжується впо-
вільненням їх інноваційної динаміки, а по-друге, рівень 
розвитку споживчого ринку в країнах-лідерах, попри 
все, залишається доволі високим [11, с. 10].

Далі зазначені вище науковці наводять дані сві-
тового консалтингу, що були підготовлені фірмою 
«McKinsey» (США), згідно з якими у 2027 р. 80 % світо-
вого ВВП продаватиметься через міжнародні кордони  
(у 2001 р. їх питома вага не перевищувала 20 %. На до-
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даток слід зазначити, що 50 % споживчих видатків при-
падатиме на ринки, що динамічно розвиваються [12].

Чимало сучасних дослідників звертають особливу 
увагу на окремі регіони світу, в яких існують певні про-
блеми розвитку, проте підкреслюється, що вони мають 
значний економічний та організаційний потенціал. Так, 
D. G. Dickinson та A. Mullineux звертають увагу на особ-
ливості фінансової інтеграції Центральної та Східної 
Європи, постійно наголошуючи на досягнену в них ста-
більність обмінних курсів [13, р. 14].

 Ідею переваг регіону Центральної Європи про-
довжує D. Green і K. Petrick, які задля модернізації фі-
нансів пропонують використання двох універсалій, що 
включають, кожний на своєму рівні, елементи і інститу-
ти регулювання, безпеки та відповідний рівень урядової 
відповідальності. Разом узяті, вони створюють належні 
умови для розширення інвестування [14, р. 197].

L. Mosley звертає увагу на розподіл глобальних по-
токів капіталу. Здавалося б, – відмічає він, – що більш 
дешева робоча сила в країнах, що розвиваються, спри-
ятиме перетіканню фінансових ресурсів держав-лідерів 
саме сюди, однак цього не відбувається. Автор дово-
дить, що найбільш привабливим для інвестицій є краї-
ни із середнім доходом, які можуть забезпечити значно 
більший ефект і менший ризик. На додаток автор відмі-
тив, що якість робочої сили в країнах цієї групи є доволі 
високою, проте не використаною повністю [15, р. 108].

ВИСНОВКИ
Попри те, що сучасним фінансам, а тим більше, 

міжнародним, притаманно чимало функцій, важливим 
напрямом фінансової діяльності ТНК є створення нових 
технологій, використання яких забезпечить корпорації 
високі конкурентні позиції на глобальному ринку. Ство-
рення технологій є складним процесом, що охоп лює 
міжнародну торгівлю, селектування винаходів, запрова-
дження дерегулятивних заходів, що лібералізують ринок, 
диверсифікацію виробництва та створення інновацій.

 Слід відмітити, що в розвитку економіки на будь- 
якій стадії існують ризики, насамперед фінансові, що 
означає наявність гальмівного механізму у випадку невда-
чі. Водночас ефекти, що виникають в процесі посилення 
глобалізації, обов’язково зачіпають ринок мультиактивів, 
а також і відповідні інституційні зміни, які можуть мак-
симально активізувати процес трансферу нових техноло-
гій, їх комерціалізацію та відповідні відшкодування по-
несених витрат. Зрозуміло, що надзвичайно важливим є 
обмінний курс, який може сприяти експорту технологій,  
а може, навпаки, їх уповільнювати, або ж, в умовах фінан-
сової кризи, відмовитися від них взагалі.

 Таким чином, глобалізація фінансів являє собою 
модель активної адсорбції корпоративного, національ-
ного та наднаціонального капіталів, яка в процесі інтер-
націоналізації міжнародних ринків товарів та послуг 
суттєво впливає на характер, обсяги та динаміку світо-
вих відтворювальних процесів і визначає глобальний 
тренд економічного зростання.                   
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Макогон І. І. Інституційні засади розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки

Мета статті полягає в розкритті інституційних засад розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки. Розкрито 
теоретичні аспекти розвитку зазначеного фінансового механізму та його сутність. Обґрунтовано, що трансформація державного сектора 
економіки повинна базуватися на пошуку найбільш ефективного фінансового механізму управління ним. У сучасних умовах на основі трансфор-
мації державного сектора необхідно досягти таких основних результатів: оптимізація управління державною власністю; підвищення ефектив-
ності контролю за використанням і зберіганням державного майна; забезпечення додаткових надходжень від більш ефективного використання 
державних активів. При оцінці доцільності прийняття конкретних рішень з управління об’єктами державної власності, перш за все, необхідно 
оцінювати, яким чином зазначене дозволить: оптимізувати структуру державної власності; мінімізувати витрати державного бюджету на 
управління державним майном; підвищити якість фінансового менеджменту та ефективність управління державними підприємствами; по-
силити відповідальність нових власників і їх зацікавленість у результатах фінансової діяльності суб’єктів господарювання державного сектора; 
створити сприятливе економічне середовище для розвитку бізнесу, а також залучити інвестиції в нього. 
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Макогон И. И. Институциональные основы развития финансового 

механизма управления государственным сектором экономики
Цель статьи заключается в раскрытии институциональных основ раз-
вития финансового механизма управления государственным сектором 
экономики. Раскрыты теоретические аспекты развития указанного 
финансового механизма и его сущность. Обосновано, что трансфор-
мация государственного сектора экономики должна основываться на 
поиске наиболее эффективного финансового механизма управления 
им. В современных условиях на основе трансформации государствен-
ного сектора необходимо достичь следующих основных результатов: 
оптимизация управления государственной собственностью; повыше-
ние эффективности контроля за использованием и хранением госу-
дарственного имущества; обеспечение дополнительных поступлений 
от более эффективного использования государственных активов. При 
оценке целесообразности принятия конкретных решений по управле-
нию объектами государственной собственности, прежде всего, необ-
ходимо оценивать, каким образом указанное позволит: оптимизиро-
вать структуру государственной собственности; минимизировать 
расходы государственного бюджета на управление государственным 
имуществом; повысить качество финансового менеджмента и эф-
фективность управления государственными предприятиями; усилить 
ответственность новых собственников и их заинтересованность в 
результатах финансовой деятельности субъектов хозяйствования 
государственного сектора; создать благоприятную экономическую 
среду для развития бизнеса, а также привлечь инвестиции в него.
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Mechanism For Management of the Public Sector of Economy
The article is concerned with disclosing the institutional framework for the 
development of a financial mechanism for management of the public sector 
of economy. Both the theoretical aspects of development of the indicated 
financial mechanism and its substance have been disclosed. It has been 
substantiated that transformation of the public sector of economy should 
be based on finding the most effective financial mechanism for its manage-
ment. In the current terms, on the basis of transformation of the public sec-
tor, the following main results must be achieved: optimizing the manage-
ment of public property; improving the efficiency of monitoring of both use 
and preservation of the State property; provision of additional revenue from 
the more efficient use of the public assets. When assessing the feasibility of 
taking concrete decisions on the management of the State property objects, 
first and foremost should be estimated the means to provide the following: 
optimizing the structure of public property; minimizing costs of the public 
budget for the management of public property; improving the quality of fi-
nancial management and the efficiency of management of the public enter-
prises; enhancing responsibility of the new owners and their interest in the 
results of financial activity of economic entities of the public sector; creating 
a favorable economic environment for business development, as well as at-
tracting investments to it.
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Макогон І. І. Інституційні засади розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки

Мета статті полягає в розкритті інституційних засад розвитку фінансового механізму управління державним сектором економіки. Розкрито 
теоретичні аспекти розвитку зазначеного фінансового механізму та його сутність. Обґрунтовано, що трансформація державного сектора 
економіки повинна базуватися на пошуку найбільш ефективного фінансового механізму управління ним. У сучасних умовах на основі трансфор-
мації державного сектора необхідно досягти таких основних результатів: оптимізація управління державною власністю; підвищення ефектив-
ності контролю за використанням і зберіганням державного майна; забезпечення додаткових надходжень від більш ефективного використання 
державних активів. При оцінці доцільності прийняття конкретних рішень з управління об’єктами державної власності, перш за все, необхідно 
оцінювати, яким чином зазначене дозволить: оптимізувати структуру державної власності; мінімізувати витрати державного бюджету на 
управління державним майном; підвищити якість фінансового менеджменту та ефективність управління державними підприємствами; по-
силити відповідальність нових власників і їх зацікавленість у результатах фінансової діяльності суб’єктів господарювання державного сектора; 
створити сприятливе економічне середовище для розвитку бізнесу, а також залучити інвестиції в нього. 
Ключові слова: фінансовий механізм, фінансовий менеджмент, державний сектор, державні підприємства, приватизація.
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Макогон И. И. Институциональные основы развития финансового 

механизма управления государственным сектором экономики
Цель статьи заключается в раскрытии институциональных основ раз-
вития финансового механизма управления государственным сектором 
экономики. Раскрыты теоретические аспекты развития указанного 
финансового механизма и его сущность. Обосновано, что трансфор-
мация государственного сектора экономики должна основываться на 
поиске наиболее эффективного финансового механизма управления 
им. В современных условиях на основе трансформации государствен-
ного сектора необходимо достичь следующих основных результатов: 
оптимизация управления государственной собственностью; повыше-
ние эффективности контроля за использованием и хранением госу-
дарственного имущества; обеспечение дополнительных поступлений 
от более эффективного использования государственных активов. При 
оценке целесообразности принятия конкретных решений по управле-
нию объектами государственной собственности, прежде всего, необ-
ходимо оценивать, каким образом указанное позволит: оптимизиро-
вать структуру государственной собственности; минимизировать 
расходы государственного бюджета на управление государственным 
имуществом; повысить качество финансового менеджмента и эф-
фективность управления государственными предприятиями; усилить 
ответственность новых собственников и их заинтересованность в 
результатах финансовой деятельности субъектов хозяйствования 
государственного сектора; создать благоприятную экономическую 
среду для развития бизнеса, а также привлечь инвестиции в него.
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Mechanism For Management of the Public Sector of Economy
The article is concerned with disclosing the institutional framework for the 
development of a financial mechanism for management of the public sector 
of economy. Both the theoretical aspects of development of the indicated 
financial mechanism and its substance have been disclosed. It has been 
substantiated that transformation of the public sector of economy should 
be based on finding the most effective financial mechanism for its manage-
ment. In the current terms, on the basis of transformation of the public sec-
tor, the following main results must be achieved: optimizing the manage-
ment of public property; improving the efficiency of monitoring of both use 
and preservation of the State property; provision of additional revenue from 
the more efficient use of the public assets. When assessing the feasibility of 
taking concrete decisions on the management of the State property objects, 
first and foremost should be estimated the means to provide the following: 
optimizing the structure of public property; minimizing costs of the public 
budget for the management of public property; improving the quality of fi-
nancial management and the efficiency of management of the public enter-
prises; enhancing responsibility of the new owners and their interest in the 
results of financial activity of economic entities of the public sector; creating 
a favorable economic environment for business development, as well as at-
tracting investments to it.
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Проблематика реформування державного сектора, 
встановлення його оптимального розміру, струк-
тури, потребують ретельного вивчення особли-

востей розвитку інституційних засад фінансового меха-
нізму його управління в Україні як у самостійній державі. 
Для того, щоб державний сектор повною мірою викону-
вав притаманні йому функції, фінансовий механізм управ-
ління ним має бути ефективним ы раціональним.

Сучасна фінансова наука зосереджує вагому увагу 
на дослідженнях впливу інституціональних чинників на 
фінансовий механізм управління державним сектором, 
який повинен враховувати відповідні інституційні умо-
ви розвитку вітчизняної економіки. Залежність рівня 
розвитку державного сектора від інституціональних 
та макроекономічних чинників зумовлює необхідність 
дослідження їх специфіки в Україні та оцінки напрям-
ків підвищення ефективності фінансового механізму 
управління державним сектором економіки. 

Вагомий внесок у дослідження теоретичних і прак-
тичних засад розвитку державного сектора економіки, 
формування та реалізації фінансової політики в даній 
сфері зробили вітчизняні вчені: К. Агеєв, Л. Верхово-
дова, О. Пасхавер, О. Пильтяй, О. Рудченко, І. Чугунов 
[1–5] та інші.

Концептуальні засади розвитку фінансового ме-
ханізму управління державним сектором економіки до-
сліджували зарубіжні вчені: Ш. Блaнкapт, Дж. Б’юкенен, 
Дж. Кейнс, П. Самуельсон, А. Сміт [6–12] та інші. 

Метою статты є розкриття інституційних засад 
розвитку фінансового механізму управління державним 
сектором економіки.

Фінансовий механізм управління державним секто-
ром економіки представляє собою сукупність форм, мето-
дів, інструментів та важелів, які використовуються виходя-
чи із принципів, цілей та завдань, визначених фінансовими 
інституціями, що наділені повноваженнями реалізації 
прав держави як власника, базуючись на державній влас-
ності щодо розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів 
з метою задоволення суспільних потреб та досягнення 
соціально-економічних цілей розвитку країни. 

В Україні процес формування фінансового меха-
нізму управління державним сектором економіки 
співпадає із становленням державності та громадян-
ського суспільства. При цьому важливо відмітити, що 
становлення державних інститутів є досить складним 
процесом. Завдання, що постають в даному процесі, не 
можуть бути розв’язані в короткі терміни. Тому почат-
ковий етап, здебільшого, характеризується відсутністю 
чіткого розмежування функцій і повноважень суб’єктів 
управління, ефективних фінансових інструментів, до-
статнього нормативно-правового забезпечення, а також 
традицій його підпорядкування нормам ухвалених за-
конів, незалежно від їх якості; несформованістю опти-
мальних процедур узгодження позицій та інтересів різ-
них політичних сил, забезпечення консенсусу. Зокрема, 
у перші роки незалежності в Україні перебудова вітчиз-
няної економіки обмежувалась розв’язанням трьох за-
вдань [9]: необхідністю руйнування традиційних госпо-
дарських функцій міністерств; потребою в інституційній 
підтримці процесів постсоціалістичної трансформації; 

виникненням інституції для виконання регуляторної 
функції держави в умовах ринкової економіки.

Таким чином, завдання щодо формування ефек-
тивного фінансового механізму управління державним 
сектором економіки відійшли на другий план. Інститу-
ційна структура фінансового механізму управління дер-
жавним сектором економіки була спрямована на про-
цеси зміни форми власності на державні об’єкти. Разом 
з тим, процес забезпечення ефективності фінансового 
механізму управління державним сектором вітчизняної 
економіки ускладнювався внаслідок неузгодженості та 
суперечливості дій різних гілок влади, їх протистоян-
ня, яке стало однією з причин гальмування позитивних 
економічних і фінансових змін, своєчасного розгляду і 
ухвалення важливих законів із зазначених питань. Знач-
ними обмежуючими чинниками розвитку фінансового 
механізму управління державним сектором економіки 
стали: недостатній розвиток ринкових інститутів, масш-
таби неформальних інституційних відносин і пов’язані з 
ними масштаби тіньової економіки.

Щодо неформальних інституційних відносин, то 
їх експансія в Україні була спричинена відсут-
ністю ефективних законів і механізмів, що ви-

значають правила поведінки суб’єктів ринкової економі-
ки та забезпечують дотримання цих правил, неефектив-
ністю офіційних інституцій. Неформальні інституційні 
відносини пов’язані з функціонуванням неформальних 
(неофіційних) інституцій – служб, що надають послуги 
з приватизації державного майна, а також з існуванням 
неофіційних норм і правил, якими регулюються ці від-
носини. Разом з тим, неформальні інституційні відноси-
ни стали одним із шляхів зростання рівня тінізації еко-
номіки, яка пов’язана передусім з особливостями таких 
важливих інституційних перетворень в Україні, як роз-
державлення і приватизація. Серед цих особливостей 
варто відзначити: розрив процесів реальної та формаль-
ної приватизації в часі; господарсько-номенклатурний 
характер приватизації; створення приватної власності, 
перш за все, шляхом незаконного відчуження об’єктів 
державної власності. 

Також значним обмежуючим чинником забезпе-
чення ефективності фінансового механізму управління 
державним сектором економіки України стали її куль-
турні особливості, перш за все: стереотипи, що харак-
теризуються сподіваннями на можливість швидких, 
раптових позитивних змін у суспільному житті; недо-
статній теоретичний рівень осмислення соціально-еко-
номічних процесів, розуміння економіки як складної 
системи, трансформація якої повинна носити комплекс-
ний характер; суперечність між складністю проблем, 
що постали перед українським суспільством, і рівнем 
політичної культури, нездатність внаслідок останнього 
забезпечити гармонійний консенсус, формування нега-
тивних звичок правового нігілізму. 

Таким чином, розвиток фінансового механізму 
управління державним сектором економіки в Україні 
відбувався в несприятливих політичних, культурних 
і соціально-економічних умовах, які із самого початку 
позначилися на його ефективності. 

http://www.business-inform.net


264

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
СИ

, г
ро

ш
о

ВИ
Й

 о
бі

г 
і к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

У наступні роки негативні тенденції в економічній, 
політичній і соціально-культурній сферах не тільки не 
вдалося подолати, навпаки, вони посилилися, що при-
звело до зниження ефективності сформованого механіз-
му. Останнє спричинило необхідність його вдосконален-
ня, результативність чого залежить від поєднання двох 
зустрічних процесів: з одного боку, створення шляхом 
проведення комплексних реформ умов, сприятливих для 
функціонування державного сектора, а з іншого боку, – 
модифікації державних інститутів з метою їх присто-
сування до особливостей сучасного етапу соціально-
економічного розвитку України. Реалізація цих завдань 
передбачає побудову ефективно функціонуючого, адап-
тованого до ринкових умов і соціальних потреб суспіль-
ства фінансового механізму управління державним сек-
тором економіки.

Важливо відмітити, що перехід до ринкової еко-
номіки актуалізував питання інституційно-пра-
вового забезпечення фінансового менеджменту, 

розвитку інституційних засад трансформації державної 
власності, що зумовило необхідність введення в дію 
системи, яка гарантує, по-перше, ринковий характер 
фінансового управління об’єктами державної власнос-
ті; по-друге, удосконалення фінансових інструментів, 
які забезпечують можливість зростання потенційної та 
реальної прибутковості майна та немайнових прав дер-
жави. Разом з тим, трансформація прав державної влас-
ності розпочалася у вітчизняній економіці з процесів її 
роздержавлення та приватизації. Заходи щодо якісної 
зміни державної власності, що дозволяють забезпечити 
повноцінне здійснення трансформації прав власності, 
не передбачалися. У цілому, приватизація державного 
майна в нашій країні забезпечила інтенсивну трансфор-
мацію структури власності, створивши передумови для 
радикальних змін економічних відносин, надавши їм 
ринкову орієнтацію, проте питання капіталізації майна 
практично не розглядалися. Зазначене було обумовлено 
вихідними умовами на початку приватизації, зокрема 
вимагалося швидке усунення монополії державної влас-
ності; відсутність в країні необхідних грошових коштів; 
відсутність кваліфікованих фахівців та інститутів з пи-
тань перетворення прав власності. Тому на перший план 
була поставлена реалізація політичної тези про усунен-
ня монополії державної власності в народному госпо-
дарстві, питання фінансово-економічної ефективності 
діяльності державних підприємств не розглядалися. 

Також однією з особливостей вітчизняної моделі 
трансформації державного сектора було її розгляд тіль-
ки з точки зору зміни форми власності, припускаючи, 
що після цього автоматично відбудеться вдосконален-
ня фінансового менеджменту. Фінансові плани підпри-
ємств державного сектора економіки запроваджувалися 
без належного методичного забезпечення щодо їх скла-
дання. Це не дало очікуваних результатів та не стало ді-
євим інструментом управління державною власністю,  
а призвело лише до формального ставлення до складан-
ня фінансових планів як підприємств державного секто-
ра економіки, так і органів управління. 

Приватизація, проведена формально, звелася до 
простого роздержавлення, забезпечити ефективність 
фінансового механізму управління державним сектором 
не вдалося. Крім практичних помилок здійснення про-
цесів приватизації, недостатньо розробленим виявилося 
дане питання і з теоретичної точки зору, що також впли-
нуло на формальність її здійснення. Зокрема не був роз-
роблений однозначний підхід економістів та теоретиків 
до визначення сутності процесу приватизації. При вибо-
рі варіантів проведення приватизації акцент ставився на 
появі нового власника в особі трудового колективу, а від-
повідно передбачалась участь членів трудового колекти-
ву в управлінні. Проте належного ефекту зазначене не 
дало. Появи нового власника в особі працівників підпри-
ємства не сталося внаслідок того, що безоплатна і піль-
гова передача не передбачала появу відповідальності та 
стратегічного інтересу у працівників. До того ж, низький 
рівень доходів і соціальна незахищеність працівників 
призвели до реальної відсутності заощаджень, високому 
рівню споживання і, отже, до «проїдання» капіталу. 

Зменшення можливостей держави як власника май-
на, закріпленого за державними підприємствами, 
стало причиною того, що вигідним видом діяль-

ності виявилося «викачування» зосереджених у них 
ресурсів представниками менеджменту та приватним 
сектором. Процес приватизації опинився в якійсь мірі 
ізольованим від інших елементів перетворювального 
процесу, зокрема структурних реформ і макроекономіч-
ної стабілізації. Це стало додатковим чинником, який 
не дозволив підвищити ефективність реального секто-
ра вітчизняної економіки на етапі становлення України 
як незалежної держави. Інституційні зміни державного 
сектора звелися до приватизації, а сама приватизація – 
до формально-правового акту.

Разом з тим, приватизація була ускладнена про-
блемою реституції, потребувала гармонійного поєднан-
ня її економічної раціональності із соціальною справед-
ливістю. Як соціально-економічний проект макроеконо-
мічної трансформації приватизація відбувалася в таких 
напрямах: сертифікатної приватизації, яка визначила 
стартові умови для наступних перетворень; оренди з 
викупом, що сприяла пожвавленню ініціативи трудових 
колективів; закріплення за державою переліку об’єктів, 
які не підлягають приватизації, що вирішувало питання 
розмежування сфер впливу приватного капіталу, як ру-
шія ринкових перетворень, і держави – як гаранта забез-
печення економічної безпеки та соціальної стабільності; 
проблему дефіциту на споживчому ринку. Дані процеси 
потребували формування відповідної інституціонально-
організаційної бази та правового поля в даній сфері.

На даний час важливим завданням є подальше 
формування інституційної основи трансформації дер-
жавного сектора, яка відповідатиме рівню розвитку 
економічних відносин. Для реалізації зазначеного не-
обхідно: удосконалювати систему ринкових інститутів 
учасників і організаторів процесу «переливу» власно сті 
між різними суб’єктами; створити умови для розвитку 
державних інститутів, що контролюють діяльність учас-
ників управління та розподілу державної власності; за-
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безпечити підкріплення інституціональних перетворень 
відповідним фінансовим механізмом та інструментами, 
які дозволять забезпечити їх реалізацію.

Для успішного вирішення завдання підвищення 
ефективності фінансового механізму управління дер-
жавним сектором необхідно сформувати науково об-
ґрунтовану фінансову стратегію, яка передбачає узго-
дження економічних інтересів суб’єктів господарюван-
ня і державних структур. Крім того, важливим аспектом 
є ефективне управління на основі принципів сталого, 
довгострокового підходу. Оскільки недостатній рівень 
ефективності фінансового механізму управління дер-
жавним сектором в Україні в першу чергу пов’язаний з 
неузгодженості рішень щодо проведення економічних 
та інституційних реформ, недостатньою розвиненістю 
механізмів залучення інвестицій та впровадження інно-
вацій, низьким рівнем виробничого потенціалу. Зазна-
чені явища негативно вплинули на формування суспіль-
ної ідеології, яка передбачає неоднозначність розуміння 
процесів реформування державного сектора економіки. 
При цьому необхідно зазначити, що складність рефор-
мування державного сектора обумовлюється відсутніс-
тю в історичному минулому ринкового досвіду господа-
рювання. Крім того, досі відсутні передумови для вза-
ємного ефективного партнерства державного і приват-
ного секторів економіки щодо стимулювання розвит ку 
добросовісної конкуренції. 

Важливим питанням на даний час є проведення 
оцінки реалізації різних програм та стратегій, що визна-
чають пріоритети фінансової політики щодо підтримки 
суб’єктів господарювання державного сектора. Разом з 
тим, зазначена оцінка повинна спиратися на аналіз усьо-
го комплексу зусиль, які вживаються органами держав-
ної влади та місцевого самоврядування, з метою гармо-
нізації та забезпечення досягнення поставлених цілей. 
Фінансова політика насамперед повинна спрямовувати-
ся на стабілізацію економічної ситуації в країні та впли-
ву інституційних чинників на економічні процеси. 

Таким чином, в рамках поступових еволюційних 
перетворень формування інституційного середо-
вища процеси реформування державного секто-

ра можуть бути прискорені, якщо в методичному плані 
чітко визначатимуться завдання та шляхи їх реалізації 
щодо вдосконалення фінансового механізму управлін-
ня державним сектором, що надасть можливість кож-
ній формі власності зайняти своє місце в економічному 
житті суспільства.

У контексті реформування економічних відносин 
важливими завданнями були й залишаються визначен-
ня меж втручання держави в економіку, забезпечення 
оптимальних розмірів і змісту державного сектора еко-
номіки. Плюралізм відносин власності, сукупність но-
вих інститутів та правових механізмів господарювання 
вимагає впровадження таких форм і методів функціону-
вання державної власності, які б, не змінюючи її держав-
ної сутності, не суперечили ринковим засадам розвитку 
вітчизняної економіки. 

Разом з тим, формування ефективної інституцій-
ної основи трансформації державного сектора перед-

бачає врахування зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні 
випливають з діалектичної єдності державної власності 
та інституційних перетворень і пов’язані з появою різ-
номаніття форм власності, розвитком ринкової інфра-
структури та появою фінансових інститутів управління 
державною власністю. При цьому інституційні умови,  
в яких здійснюється реформування державної власно-
сті, сприяють або гальмують процес вирішення даного 
завдання. Внутрішні пов’язані з економічним інтересом 
у держави як власника і державних інститутів, що реалі-
зують механізми управління, розподілу і перерозподілу 
державних фінансових ресурсів. 

Важливо відмітити, що з метою створення прозо-
рого та ефективного фінансового механізму 
управління державним сектором в Україні ак-

тивно проводиться робота щодо вжиття заходів, спря-
мованих на модернізацію існуючої системи управління, 
систематизацію законодавства та методологічної бази в 
галузі управління державною власністю. 

Так, відповідно до Стратегії сталого розвитку 
«Україна 2020» передбачено, що до першочергових ре-
форм належить: реформа державного управління, дере-
гуляція та розвиток підприємництва. Метою реформи 
державного управління є побудова прозорої системи 
державного управління. Результатом впровадження ре-
форми має стати створення ефективної, прозорої, від-
критої та гнучкої структури публічної адміністрації із 
застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних 
технологій, яка здатна виробляти і реалізовувати ціліс-
ну державну політику, спрямовану на суспільний сталий 
розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовніш-
ні виклики. Метою реформи дерегуляції та розвитку під-
приємництва є створення сприятливого середовища для 
ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприєм-
ництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної 
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці [11]. 

Отже, подолання інституційної незавершеності 
фінансового механізму управління державним сектором 
економіки сприятиме ефективнішому використанню 
державного майна та фінансових ресурсів, збільшенню 
потенційних доходів держави, підвищенню конкуренто-
спроможності державних підприємств.

ВИСНОВКИ
Трансформація державного сектора економіки по-

винна базуватися на пошуку найбільш ефективного фі-
нансового механізму управління державним сектором 
економіки, удосконалення інституційно-правової осно-
ви цього процесу. У сучасних умовах на основі транс-
формації державного сектора необхідно досягти таких 
основних результатів: оптимізація управління держав-
ною власністю; підвищення ефективності контро лю за 
використанням і зберіганням державного майна; за-
безпечення надходження додаткових надходжень від 
більш ефективного використання державних активів. 
При оцінці доцільності прийняття конкретних рішень 
з управління об’єктами державної власності, перш за 
все, необхідно оцінювати, яким чином зазначене до-
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зволить: оптимізувати структуру державної власності, 
включаючи структуру участі держави в господарських 
товариствах; мінімізувати витрати державного бюдже-
ту на управління державним майном; підвищити якість 
фінансового менеджменту та ефективність управління 
державними підприємствами; посилити відповідаль-
ність нових власників та їх зацікавленість у результатах 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання держав-
ного сектора; створити сприятливе економічне середо-
вище для розвитку бізнесу, а також залучити інвестиції 
в нього. Незважаючи на складність процесу трансфор-
мації державного сектора, його необхідно здійснювати 
в контексті одного, цілісного підходу, що визначається 
економічною політикою країни. Оцінка ефективності ді-
яльності державних суб’єктів та якості управління ними 
має бути системною та включати такі напрями: оцінку 
результатів фінансово-господарської діяльності, дина-
міки майнового стану та платоспроможності підприєм-
ства за звітний період; виконання завдань фінансового 
плану; аналіз та оцінку фінансової політики.                  
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УДК 336.221

томнюк т. Л. податкова реформа в Україні: основні досягнення та напрями підвищення ефективності
Метою статті є дослідження стану реформування податкової системи України та визначення стратегічних напрямків підвищення ефектив-
ності податкових реформ. Проведено критичний аналіз основних змін оподаткування в період новітньої історії податкової системи України –  
з часу прийняття Податкового кодексу України і до сьогодні. Доведено відсутність реальних податкових трансформацій у 2014–2015 рр. Про-
демонстровано скорочення кількості обов’язкових платежів за рахунок їх перегрупування, завуальованого справляння у складі інших обов’язкових 
платежів. З метою досягнення ефективних зрушень у реалізації податкової реформи аргументовано необхідність застосування комплексного 
підходу, який базується на засадах лібералізації оподаткування, стабільності та уніфікації податкових правил, удосконалення системи податко-
вого контролю, подолання корупції та підвищення ефективності державних видатків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є 
конкретизація заходів реформування податкової політики України щодо зниження рівня податкового навантаження та вдосконалення процедур 
адміністрування податків.
Ключові слова: податкова реформа, податки, лібералізація оподаткування.
Рис.: 1. Бібл.: 11. 
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УДК 336.221
Томнюк Т. Л. Налоговая реформа в Украине: основные достижения  

и направления повышения эффективности
Целью статьи является исследование состояния реформирования на-
логовой системы Украины и определение стратегических направлений 
повышения эффективности налоговых реформ. В результате иссле-
дования проведен критический анализ основных изменений налогоо-
бложения в период новейшей истории налоговой системы Украины –  
со времени принятия Налогового кодекса Украины и до настоящего 
времени. Доказано отсутствие реальных налоговых трансформаций 
в 2014–2015 годах. Продемонстрировано сокращение количества обя-
зательных платежей за счет их перегруппировки, завуалированного 
взимания в составе других обязательных платежей. Для достижения 
эффективных сдвигов в реализации налоговой реформы аргументиро-
вана необходимость применения комплексного подхода, основанного 
на принципах либерализации налогообложения, стабильности и уни-
фикации налоговых правил, совершенствования системы налогового 
контроля, преодоления коррупции и повышения эффективности го-
сударственных расходов. Перспективой дальнейших исследований в 
данном направлении является конкретизация мер по реформированию 
налоговой политики Украины по снижению уровня налоговой нагрузки 
и совершенствованию процедур администрирования налогов.
Ключевые слова: налоговая реформа, налоги, либерализация налогоо-
бложения.
Рис.: 1. Библ.: 11. 
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Tomniuk T. L. Tax Reform in Ukraine: Major Achievements and Directions 

of Increasing the Efficiency
The article is aimed at studying the status of the reform of Ukrainian tax sys-
tem and setting strategic directions for increasing the efficiency of tax re-
forms. As result of research, a critical analysis of the main taxation changes 
during the contemporary history of Ukraine's tax system from the adoption 
of the Tax code of Ukraine and up to the present has been conducted. Ab-
sence of real tax transformations during the period of 2014-2015 has been 
proven. A reduction in the number of mandatory payments by means of their 
regrouping, as well as covert charging as part of other obligatory payments, 
has been displayed. In order to achieve effective progress in the implement-
ing tax reform, necessity of using an integrated approach has been reasoned, 
based on the principles of liberalization of taxation, stability and unification 
of tax rules, improving the tax control system, countering corruption and im-
proving the effectiveness of public expenditures. Prospect of further research 
in this direction is specification of measures to reform tax policy in order to 
ease the tax burden and improve the procedures for tax administration.

Keywords: tax reform, taxes, tax liberalization.
Fig.: 1. Bibl.: 11. 
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Податкова система – важливий елемент держав-
ного впливу на діяльність суб’єктів господарю-
вання, від ефективності функціонування якого 

залежить продуктивність чи деструктивність соціально-
економічних перетворень у країні. Ефективно функціо-
нуюча податкова система є однією з визначальних скла-
дових забезпечення економічного зростання держави.

Вітчизняна практика показує, що численні рефор-
ми у сфері оподаткування не сприяли вирішенню клю-
чових проблем справляння податків, якими залишають-
ся надмірне податкове навантаження, великі масштаби 

тіньової економіки, ухилення від сплати податків, об-
тяжливі податкові процедури, нестабільність податко-
вого законодавства та ін. Це спотворює конкурентне 
середовище у країні, знижує стимули до господарської 
активності економічних суб’єктів і негативно познача-
ється на фіскальній достатності держави.

Серед сучасних українських науковців, які зробили 
значний внесок у дослідження проблематики функціо-
нування податкової системи України, варто назвати  
В. Андрущенка, В. Вишневського, О. Десятнюк, Т. Єфи-
менко, В. Загорського, Ю. Іванова, А. Крисоватого, І. 
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Луніну, І. Лютого, В. Мельника, О. Тимченко та ін. Про-
те останні зміни у податковому законодавстві України 
обумовлюють посилення інтересу до дослідження ефек-
тивності реформування податкової системи.

Метою даної публікації є дослідження стану ре-
формування податкової системи України та визначення 
стратегічних напрямків підвищення ефективності по-
даткових реформ.

За 1991–2015 рр. податкова система України стала 
потужним джерелом доходів держави, забезпечую-
чи понад 70 % доходів Зведеного бюджету Украї ни. 

За цей період уряд постійно шукав шляхи вдосконалення 
податкової політики. Розпочавши з високого рівня подат-
кових ставок і надвисокого податкового тягаря, держава 
перейшла до зменшення податків та оптимізації пільг. 
Визначальним етапом у розвитку вітчизняної податкової 
системи стало прийняття Податкового кодексу України 
у грудні 2010 р., який набув чинності з 1 січня 2011 р. За-
значимо, що у результаті прийняття Податкового кодек-
су відбулося ряд позитивних трансформувань:

1. Зменшення кількості малоефективних податків 
і зборів. Податковим кодексом 2010 р. визначено існу-
вання в Україні 18 загальнодержавних (замість 23 ра-
ніше діючих) і 5 місцевих податків і зборів (замість 14 
раніше діючих). 

2. Упорядкування спрощеної системи оподатку-
вання для суб’єктів малого підприємництва через ди-
ференціацію рівня податкового навантаження для пред-
ставників малого бізнесу (шляхом встановлення кількох 
груп платників єдиного податку) та розширення сфери 
застосування спрощеного режиму оподаткування (збіль-
шення межі доходу, яка дозволяє оподатковуватися за 
спрощеною системою із 1 млн грн до 20 млн грн). 

3. Спрощення адміністрування податків і зборів 
через подання звітності в електронному вигляді, змен-
шення тривалості податкових перевірок, упорядкуван-
ня кількості та причин таких перевірок. 

4. Скорочення та переорієнтація податкових пільг 
(авіа-, суднобудування, альтернативна енергетика, хар-
чова промисловість і сільське господарство, готельний 
бізнес, IT-cектор) та запровадження податкових канікул 
на 5 років (2011–2016) для окремих суб’єктів малого біз-
несу у вигляді нульової ставки податку на прибуток (за 
умови цільового використання вивільнених коштів).

5. Зміна ставок податків і зборів. Зменшено ставку 
податку на прибуток з 25% до 18%. Водночас підвищено 
ставки обов’язкових платежів за використання природ-
них ресурсів, акцизного податку, переглянуто розмір 
плати за землю [1].

Черговий етап реформування податкової систе-
ми розпочався з 1 січня 2015 р. Анонсуючи податко-
ву реформу, Уряд задекларував зменшення кількості 
обов’язкових платежів із 22 до 11 та зниження рівня 
податкового навантаження на економіку. Проте скоро-
чення кількості податків та зборів реально не відбулося, 
а фактично було перегруповано деякі податки та навіть 
завуальовано справляння у складі інших обов’язкових 
платежів (рис. 1). 

Не прослідковується і зниження рівня податково-
го навантаження, зокрема ставку податку на прибуток 
зафіксовано на рівні 18%, чим скасовано визначену в 
первісному варіанті Податкового кодексу тенденцію до 
зниження рівня оподаткування прибутку (передбача-
лося зниження ставки до 16%). Зазначимо, що тактика 
зменшення базової ставки податку на прибуток є пер-
спективним напрямком стратегічної діяльності держа-
ви у боротьбі за інвестиційні ресурси. Так, європейська 
статистика свідчить про встановлення нижчих ставок 
корпоративних податків у країнах, які конкурують за ін-
вестиційні ресурси наприклад: Кіпр – 12,5%; Болгарія –  
10%; Латвія та Литва – 15%; Угорщина – 10% та 19% (ди-
ференційовано); Румунія – 16%; Словенія – 17% [2]. 

Змінами до кодексу збільшено рівень оподатку-
вання доходів громадян: у2015 р. запроваджено нову 
прогресивну шкалу ставок податку на доходи фізосіб 
(15% і 20% замість 15% і 17%). Збільшено ставки з інших 
податків та зборів [3].

Здійснено чергову спробу максимального набли-
ження податкового та бухгалтерського обліку щодо ви-
значення об’єкта оподаткування податком на прибуток, 
зокрема об’єктом оподаткування визначено прибуток із 
джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звіт-
ності підприємства відповідно до національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнарод-
них стандартів фінансової звітності, на різниці, які ви-
никають відповідно до положень Податкового кодексу. 
Проте в Європейській бізнес-асоціації резюмують, що 
хоча і очікується полегшення адміністрування податку 
на прибуток, в цілому податкове навантаження на ле-
гальний бізнес у 2015 р. збільшилось [5].

Єдиним реальним кроком на шляху до зменшення 
навантаження на суб’єктів малого бізнесу ста-
ло зниження ставок єдиного податку до 2% від 

доходу у випадку сплати ПДВ (на противагу 3% та 5% 
залежно від групи платників єдиного податку) та 4% у 
випадку включення ПДВ до складу єдиного податку (на 
противагу 5% та 7% залежно від групи платників єдино-
го податку).

Розуміючи відсутність продуктивних зрушень в 
економіці України, восени 2015 р. Уряд проголошує чер-
говий етап реформування податкової системи у напрям-
ку її лібералізації. Ключовими напрямами та цілями по-
даткової реформи визначено:

1. Створення унікальних фіскальних умов для роз-
витку бізнесу та відновлення економіки країни.

2. Розв'язання найбільш болючих проблем у сфері 
оподаткування – рівень податкового навантаження на 
фонд оплати праці не більше 30%.

3. Оздоровлення інвестиційного клімату – знижен-
ня ставок прямих податків, перехід до оподаткування 
розподіленого прибутку.

4. Виведення економіки з тіні – встановлення 
справедливих ставок податків та спрощення адміністру-
вання для стимулювання легалізації бізнесу.
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5. Стабільність та передбачуваність податкового 
законодавства – запровадження мораторію на 3 роки 
щодо змін податкового законодавства [6].

Проте знову революційних змін в оподаткуванні 
не сталося: збережено види податків, ставки податку на 
прибуток та ПДВ, підвищено й уніфіковано ставку по-
датку на доходи фізичних осіб – до 18% (хоча компенса-
тором є скасування утримань єдиного соціального вне-
ску із заробітної плати найманих працівників – 3,6%), 
збільшено ставки зі всіх інших податків і зборів [4]. 

Позитивні зрушення мають місце в механізмі 
справляння єдиного соціального внеску: ставки зниже-
но і уніфіковано на рівні 22% для всіх суб’єктів господа-
рювання незалежно від класу професійного ризику. 

Ряд змін впроваджено за принципом: «Нове – це 
добре забуте старе», – зокрема, повернуто квартальні 
звітні періоди з податку на прибуток (за певними ви-
ключеннями) та ставки єдиного податку третій групі, 
які діяли у 2014 р. (3% – для платників ПДВ та 5% – для 
неплатників ПДВ).

Найбільш негативним кроком на шляху такої «лі-
бералізації», на нашу думку, є звуження можли-
вості оподатковуватися за спрощеною системою 

суб’єктам малого бізнесу, у яких обсяг валового доходу за 
рік перевищує 5 млн грн. Тобто такі представники мікро-
бізнесу зобов’язані оподатковуватися за загальною сис-
темою оподаткування, що вимагає збільшення витрат (як 
часових, так і фінансових) на сплату податків. Вважаємо, 
зниження суми річного доходу, який дає право оподатко-
вуватися за спрощеною системою, із 20 млн грн до 5 млн 
грн є помилковим кроком податкових трансформацій, 
оскільки спричинить поглиблення тінізації господарської 
діяльності суб’єктів малого бізнесу, крім того, обумовить 
погіршення рейтингу ведення бізнесу в Україні.

Таким чином, на нашу думку, у податковій політи-
ці України не відбулося реальних перетворень у напрям-
ку зростання інвестиційної привабливості та активізації 
економіки, натомість на фоні запроваджених змін, полі-
тичної та економічної нестабільності очікувані тенденції 
зростання рівня тінізації, падіння ключових індикаторів 
конкурентоспроможності.

Досвід країн, які своєю економічною політикою 
продемонстрували «економічне диво» (зокрема Китай, 
Сінгапур, Грузія та ін.) свідчать, що всі заходи антикри-
зового управління держави спрямовувалися на залучен-
ня інвестора: це усунення бюрократичних бар’єрів, ско-
рочення кількості податків, зниження ставок оподатку-
вання, надання податкових канікул. 

Україна має ряд переваг в боротьбі за інвестиційні 
ресурси, зокрема:
 економіко-географічне положення – Україна 

розмішена в центрі Європи, що мінімізує ви-
трати на транспортування;

 європейська культура та звичаї – українці по 
ментальності є близькими до інших європей-
ських народностей, що розширює можливості 
спілкування та домовленостей;

 наявність висококваліфікованої робочої сили. 
Українці – освічена нація, яка є мобільною до 

підвищення кваліфікації та перекваліфікації. 
Крім того, девальвація гривні впродовж остан-
ніх років обумовила ситуацію, коли робоча сила 
в Україні стала найдешевшою серед європей-
ських країн – середня заробітна плата близько 
135 євро (для прикладу, найменш оплачувані су-
сіди: Молдова – 181 євро, Болгарія – 333 євро, 
Білорусь – 353 євро, Румунія – 395 євро) [7].

На нашу думку, зниження рівня податкового на-
вантаження та усунення обмежень у провадженні госпо-
дарської діяльності є безумовним підґрунтям для залу-
чення інвестицій та активізації господарської діяльно-
сті, яке з певним часовим лагом забезпечить зростання 
податкового потенціалу, тобто рівня податкових надхо-
джень у бюджети усіх рівнів. Проте разом зі зниженням 
ставок податків обов’язковою умовою ефективної реалі-
зації податкової реформи мають стати супроводжуваль-
ні та не менш важливі заходи, насамперед:

1. Забезпечення стабільності податкового законо-
давства.

2. Спрощення процедур адміністрування податків.
3. Створення системи податкового контролю, яка 

обумовить невідворотність покарання за вчинення по-
даткового правопорушення та водночас не обтяжува-
тиме законослухняних платників податків податковими 
перевірками.

4. Подолання корупції та підвищення ефективно-
сті витрачання бюджетних коштів. У всесвітньому рей-
тингу 2015 р. Україна посідає 130 місце зі 168 позицій,  
у 2014 р. країна була на 142 місці зі 175 позицій [8]. Здій-
снити невеличке зростання індексу Україні вдалося за-
вдяки збільшенню суспільного осуду корупціонерів, 
створенню антикорупційних органів та появі руху ви-
кривачів корупції. 130 місце з нами посідають Камерун, 
Непал, Іран, Нікарагуа, Парагвай [9].

Підвищення якості державних послуг здатне по-
ліпшити дисципліну сплати податків. Високий 
рівень корупції під час витрачання бюджетних ко-

штів і низька якість соціальних послуг демотивує сплату 
обов’язкових платежів. Так, за даними Рахункової палати 
у 2015 р. обсяги виявлених порушень бюджетного зако-
нодавства та неефективного використання бюджетних 
коштів, порушень та недоліків адміністрування доходів 
державного бюджету становили 22,5 млрд грн [10, с. 28], 
за заходами Державної фінансової інспекції України вияв-
лено фінансових порушень, що призвели до втрат фінан-
сових і матеріальних ресурсів на суму 7,6 млрд грн [11].

Реальні заходи боротьби з корупцією стануть ру-
шієм наповнення бюджетів усіх рівнів, тобто своєрід-
ним компенсатором втрат бюджету від податкової лібе-
ралізації.

Таким чином, проведене дослідження демонструє 
відсутність дієвих заходів щодо лібералізації податкової 
системи України в період трансформацій 2014–2015 рр., 
спрямованих на активізацію інвестиційних процесів та 
підвищення рівня господарської ініціативи в Україні: 
зменшення кількості обов’язкових платежів є формаль-
ним, рівень податкових ставок не знижено (за винятком 
єдиного соціального внеску, хоча цей платіж не визна-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
СИ

, г
ро

ш
о

ВИ
Й

 о
бі

г 
і к

ре
д

И
т

271БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

чено Податковим кодексом як обов’язковий платіж 
по даткової системи). З метою досягнення ефективних 
зрушень у реалізації податкової реформи варто дотри-
муватись комплексного підходу, який базується на заса-
дах лібералізації оподаткування (скорочення кількості 
податків, зниження ставок оподаткування, надання по-
даткових канікул), стабільності та уніфікації податкових 
правил для всіх суб’єктів господарювання, жорсткого 
контролю та невідворотності покарання за податкові 
правопорушення, подолання корупції та підвищення 
ефективності державних видатків.

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є конкретизація заходів реформування 
податкової політики України щодо зниження 

рівня податкового навантаження, спрощення процедур 
адміністрування податків та вдосконалення механізму 
податкового контролю.                    
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Зачосова Н. В. Визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як необхідний 
етап формування стратегії економічної безпеки України

Метою статті є визначення стратегічних орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових установ як одного з етапів формування стра-
тегії економічної безпеки України. Встановлено, що універсальними для усіх видів фінансових установ можна визнати такі стратегічні орієнтири 
забезпечення економічної безпеки та рентабельної їх діяльності, як: утримання існуючих клієнтів та розширення клієнтської бази за рахунок 
нових користувачів фінансових послуг; стимулювання підвищення рівня фінансової грамотності населення; формування кадрового резерву; під-
вищення рівня інформаційної прозорості; періодичний моніторинг стану власної економічної безпеки із обов’язковим повідомленням отриманих 
результатів державному регулятору; перехід до дистанційного онлайн-обслуговування; розширення асортименту фінансових продуктів та по-
слуг; формування пакета документального забезпечення формування, оцінки та контролю функціонування комплексних систем економічної без-
пеки фінансових установ. Зроблено припущення, що стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки фінансових установ повинні знайти 
відображення в загальній стратегії економічної безпеки України як складова стратегії забезпечення фінансової безпеки держави. 
Ключові слова: економічна безпека, фінансова установа, стратегія, фінансовий ринок.
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Зачесова Н. В. Определение стратегических ориентиров  

укрепления экономической безопасности финансовых учреждений 
как необходимый этап формирования стратегии экономической 

безопасности Украины
Целью статьи является определение стратегических ориентиров 
обеспечения экономической безопасности финансовых учреждений 
как одного из этапов формирования стратегии экономической безо-
пасности Украины. Установлено, что универсальными для всех видов 
финансовых учреждений можно признать такие стратегические 
ориентиры обеспечения экономической безопасности и рентабель-
ной их деятельности, как: удержание существующих клиентов и рас-
ширение клиентской базы за счет новых пользователей финансовых 
услуг; стимулирование повышения уровня финансовой грамотности 
населения; формирование кадрового резерва; повышение уровня ин-
формационной прозрачности; периодический мониторинг состояния 
собственной экономической безопасности с обязательным предо-
ставлением полученных результатов государственному регулятору; 
переход к дистанционному онлайн- обслуживанию; расширение ассор-
тимента финансовых продуктов и услуг; формирование пакета до-
кументального обеспечения формирования, оценки и контроля функ-
ционирования комплексных систем экономической безопасности фи-
нансовых учреждений. Сделано предположение, что стратегические 
ориентиры обеспечения экономической безопасности финансовых 
учреждений должны найти отражение в общей стратегии экономи-
ческой безопасности Украины в качестве составляющей стратегии 
обеспечения финансовой безопасности государства. 
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Zachosova N. V. Determining the Strategic Guidelines for Strengthening 

the Economic Security of Financial Institutions as a Necessary Stage in the 
Establishing the Economic Security Strategy of Ukraine

The article is aimed at determining the strategic guidelines for ensuring the 
economic security of financial institutions as one of the stages of establish-
ing the economic security strategy of Ukraine. It is found that the strategic 
guidelines for ensuring the economic security and the cost-effective activity, 
which are recognized as generic to all types of financial institutions, can be 
the following: retention of existing customers and expansion of customer 
base at the cost of new users of financial services; stimulating the level of 
financial literacy of the population; formation of a personnel reserve; increas-
ing the level of information transparency; periodic monitoring of status of the 
own economic security with mandatory presentation of results to the State 
controller; transition to remote on-line servicing; expansion of the range 
of financial products and services; formation of a package of documentary 
supporting of establishment, evaluation and monitoring of functioning of 
the integrated systems for the economic security of financial institutions. It 
has been assumed that the strategic guidelines for ensuring the economic 
security of financial institutions should be reflected in the overall economic 
security strategy of Ukraine as part of the strategy to ensure the financial 
security of the State.
Keywords: economic security, financial institution, strategy, financial market.
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В умовах економічної нестабільності, диспропор-
цій на фінансових ринках, порушення партнер-
ських зв’язків із інвесторами з різних країн світу 

внаслідок політичної кризи в Україні та воєнних дій на 
сході держави питання забезпечення економічної без-
пеки вітчизняних суб’єктів господарської діяльності 

набуває особливої актуальності. Спрямування основної 
частини державного бюджету на воєнні та соціальні ви-
трати не дозволяє розпочати відновлення економіки, 
що ставить під загрозу нормальне функціонування пе-
реважної більшості підприємств, установ, організацій. 
Непростий період свого розвитку переживають нині й 
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фінансові установи. Відсутність державної підтримки, 
втрата великої кількості клієнтів, що проживають на 
анексованій території та територіях, де наразі відбува-
ються воєнні дії, відсутність притоку нових клієнтів че-
рез падіння рівня довіри населення та юридичних осіб 
до фінансових інституцій та знецінення наявних активів 
через девальвацію національної грошової одиниці, – усі 
ці фактори уже призвели до банкрутства та припинен-
ня діяльності великої кількості професійних учасників 
фінансового ринку та становлять загрозу для функціо-
нування тих фінансових посередників, які продовжують 
свою діяльність. З огляду на все зазначене вище, важли-
вим завданням як для власників та керівників фінансо-
вих установ, так і для представників державних органів 
влади є об’єднання зусиль та визначення стратегічних 
орієнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових 
установ, досягнення яких забезпечувалось би активним 
сприянням уряду України та регуляторів фінансового 
ринку з огляду на необхідність стабілізації та якісного 
розвитку фінансового сектора держави. 

Фрагментарність дій державних органів влади 
що до забезпечення економічної безпеки як на 
макро-, так і на мікрорівні не дає змогу досягти 

високої ефективності роботи у цій площині. Наразі від-
сутньою є стратегія забезпечення економічної безпеки 
держави, а тому не визначено і стратегічних орієнтирів 
для економічно безпечного розвитку професійних учас-
ників фінансового ринку, хоча саме їх успішна та ста-
більна діяльність є основою фінансової безпеки країни. 
Усі спроби уряду щодо досягнення високого рівня еко-
номічної безпеки здійснюються відповідно до стратегії 
національної безпеки України, затвердженої у 2015 р.  
Мейнстримом цього документа є забезпечення оборо-
ноздатності держави, питанню ж економічної безпеки 
приділено мало уваги. Напрями вирішення пробле-
ми фінансової безпеки майже не згадуються, зокрема, 
лише зазначається необхідність створення найкращих 
у Центральній і Східній Європі умов для інвесторів та 
стабілізації банківської системи, забезпечення прозо-
рості грошово-кредитної політики та відновлення до-
віри до вітчизняних фінансових інститутів, без жодних 
спроб конкретизації механізмів, із використанням яких 
ці завдання мають бути вирішені. Тому беззаперечним 
є факт необхідності розробки стратегії фінансової та 
економічної безпеки держави, в основу яких мають бути 
покладені напрями підтримки належного рівня еконо-
мічної безпеки фінансових установ як активних учасни-
ків вітчизняного фінансового ринку та професійних ви-
конавців важливої ролі посередництва при переміщенні 
капіталів у економічній системі України. 

Питаннями формування стратегічних напрямів 
забезпечення економічної безпеки на різних рівнях еко-
номічної системи цікавиться багато сучасних дослід-
ників. Так, Харазішвілі Ю. М. здійснює спробу пошуку 
адаптивного підходу до визначення стратегічних орі-
єнтирів економічної безпеки України [1], Смоквіна Г. А.  
обґрунтовує роль та значення фінансової безпеки як 
стратегічної складовоїекономічної безпеки України [2], 
Жмуденко В. О. вивчає формування та механізм реаліза-
ції стратегії управління економічною безпекою аграрної 

сфери [3]. Також проблеми економічної безпеки на ме-
зорівні досліджує Головня Ю. І., що вдало визначає стра-
тегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки в 
регіоні [4]. Питаннями забезпечення економічної без-
пеки підприємницьких структур у стратегічній перспек-
тиві опікуються Васильців Т. Г. (розглядає стратегічні 
засади політики забезпечення економічної безпеки під-
приємництва в Україні) [5], Домашенко М. Д. (здійснює 
спробу формування стратегії забезпечення економічної 
безпеки підприємства на світовому ринку) [6], Попові-
ченко Ю. А. (визначає стратегічні пріоритети формуван-
ня системи економічної безпеки малого підприємництва 
в Україні) [7]. Бріль М. С., усвідомлюючи важливість за-
безпечення економічної безпеки учасників фінансового 
ринку, основними з яких на разі є банківські установи, 
пропонує методику формування стратегічних альтер-
натив управління економічною безпекою комерційного 
банку [8]. Однак зазначені праці та інші наукові робо-
ти вітчизняних учених не дають відповіді на питання, 
якими повинні бути стратегічні орієнтири забезпечен-
ня економічної безпеки вітчизняних суб’єктів господа-
рювання та фінансових установ зокрема, в умовах по-
літичної та економічної кризи і розгортання воєнних 
дій, адже такого поєднання загрозливих факторів для 
нормального функціонування бізнес-структур в Україні 
з моменту здобуття нею незалежності не було.

Таким чином, необхідно сформувати перелік стра-
тегічних засад забезпечення економічної безпеки 
фінансових установ із урахуванням тих конкрет-

них обставин, у яких вони провадять свою професійну 
діяльність, і переліку загроз, що можуть мати негативний 
вплив на рівень їх економічної безпеки. На основі такого 
переліку в перспективі доцільно буде формувати ту час-
тину стратегії забезпечення фінансової безпеки держави, 
що стосуватиметься стабілізації стану ринків фінансових 
послуг, і яка, своєю чергою, стане структурним елемен-
том стратегії забезпечення економічної безпеки України. 

Метою даної статті є визначення стратегічних орі-
єнтирів зміцнення економічної безпеки фінансових уста-
нов як одного з етапів формування стратегії економічної 
безпеки України. Для успішного досягнення поставленої 
мети необхідно вирішити ряд важливих завдань. По-
перше, встановити, якими є стратегічні прерогативи роз-
витку фінансових посередників, що провадять свою ді-
яльність у різних сегментах фінансового ринку. По-друге, 
обґрунтувати, яким чином стратегічні орієнтири забез-
печення економічної безпеки фінансових установ пови-
нні знайти відображення у загальній стратегії економіч-
ної безпеки України. По-третє, визначити, які наслідки 
матиме успішне досягнення стратегічних орієнтирів за-
безпечення економічної безпеки фінансових установ як 
для розвитку фінансового ринку, так і для фінансової та 
економічної безпеки держави загалом.

Для визначення стратегічних прерогатив діяль-
ності вітчизняних фінансових установ необхідно розумі-
ти специфіку функціонування кожного їх виду, а також 
усвідомлювати інтереси, яких прагнуть досягти фінансо-
ві посередники у процесі своєї діяльності, та загрози, що 
стають цьому на заваді.
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Основним стратегічним орієнтиром для зміцнен-
ня економічної безпеки усіх без винятку фінан-
сових установ в Україні є збільшення кількості 

клієнтів та нарощення обсягів фінансових активів, як 
власних, так і залучених. Для цього повинна бути розроб - 
 лена політика визначення вартості фінансових послуг із 
урахуванням падіння рівня доходів населення. Водночас, 
необхідно намагатись уникнути сильної залежності фі-
нансових результатів установ від коливання курсів ва-
лют. Оскільки рівень доларизації вітчизняної економіки 
є дуже високим, досягти цього можна лише за допомо-
гою активізації використання інструментів захисту від 
валютних ризиків. Для уникнення загроз, пов’язаних з 
політичною ситуацією у країні, великим фінансовим по-
середникам доцільно переглянути списки власних акціо-
нерів і завчасно подбати про придбання їх пакетів акцій 
за справедливою ринковою ціною. На державному рівні 
необхідним є вжиття заходів щодо послаблення регуля-
торного впливу на професійних учасників фінансового 
ринку при одночасному посиленні вимог до їх інформа-
ційної прозорості. Лише вчасна ідентифікація негатив-
них тенденцій стану економічної безпеки фінансових 
установ дозволить вжити необхідних заходів задля від-
новлення їх господарської стабільності та фінансової 
спроможності, і уникнути їх банкрутства та ліквідації.

Сформуємо перелік стратегічних орієнтирів для 
зміцнення економічної безпеки фінансових установ в 
Україні відповідно до фінансового сегмента, у якому 
вони провадять свою діяльність:
 банківський сектор: зменшення залежності від 

іноземного капіталу, підвищення якості акти-
вів, розширення філіальних мереж у регіонах, 
відмова від обмежень на зняття готівки та ку-
півлю валюти, розробка і реалізація нових де-
позитних продуктів, підвищення ефективності 
роботи банківського персоналу, покращення 
якості визначення кредитоспроможності пози-
чальника, періодичний (не рідше 1 разу на рік) 
моніторинг стану власної економічної безпеки, 
відмова від видачі кредитів пов’язаним особам, 
відстеження, облік та контроль операцій пере-
ведення великих сум коштів за кордон (у пер-
шу чергу тих, що спрямовуються до офшорних 
територій), взаємодія з науковими та освітніми 
установами з метою розробки спільних про-
грам підвищення рівня фінансової грамотності 
населення,запровадження у практику роботи 
міжнародних стандартів якості послуг та захис-
ту прав споживачів, розширення спектра банків-
ських послуг з пріоритетом короткострокових 
банківських продуктів, запровадження сучасних 
систем захисту інформації та забезпечення фі-
зичної (майнової) безпеки корпоративних ре-
сурсів, формування та постійне оновлення баз 
даних щодо шахраїв та осіб, які не виконали пе-
ред банками свої зобов’язання вчасно або у по-
вному обсязі, не маючи на те поважних причин; 

 страховий сектор: розширення сегмента стра-
хування життя, перегляд практик актуарних 
розрахунків із урахуванням збільшення кіль-

кості існуючих ризиків та їх інтенсифікації, пе-
ріодичне (не рідше 1 разу на рік) проходження 
страховиками тестів раннього попереджен-
ня банкрутства, формування баз даних осіб, 
що вчинили страхове шахрайство, та надання 
вільного доступу до них як іншим фінансовим 
установам, так і широким верствам населення 
та державним регуляторам; активізація влас-
ної інвестиційної активності та використання 
фондів стразових резервів для здійснення інве-
стицій із незначним рівнем ризику, ініціювання 
активізації програм медичного страхування за 
умови їх державної підтримки, перехід до дис-
танційного онлайн-обслуговування клієнтів, 
налагодження довгострокового партнерства з 
банківськими установами (для реалізації фінан-
сових продуктів та надання послуг)та силовими 
структурами (для ефективного розслідування 
страхових випадків), зменшення у страхових 
портфелях обсягів ризикового страхування, 
налагодження партнерських відносин із зару-
біжними страховими компаніями з метою пе-
рестрахування ризиків;

 сектор кредитних спілок: відкриття офісів 
та відділень на територіях, де низький рівень 
конкуренції у сфері надання фінансових послуг 
(сільська місцевість), створення кредитних спі-
лок на базі великих підприємств та установ за 
моделлю кас взаємодопомоги, повернення ста-
тусу неприбуткових організацій, запроваджен-
ня практики онлайн-обслуговування клієнтів 
та надання консультацій, ініціювання створен-
ня установи, яка б виступала гарантом повер-
нення учасникам кредитних спілок їх вкладів та 
виконувала функцію захисту прав та інтересів 
учасників кредитних спілок, підвищення рівня 
прозорості власної діяльності; розробка та ви-
користання (з певною періодичністю, не рідше 
1 разу на рік) методики оцінки рівня власної 
економічної безпеки;

 інвестиційний сектор (компанії з управління 
активами, недержавні пенсійні фонди, інсти-
тути спільного інвестування) – звуження спе-
ціалізації інвестиційних компаній та їх фоку-
сування на конкретних сегментах економіки 
або фінансового ринку, вихід на іноземні ринки 
капіталів, збільшення кількості професійних 
недержавних пенсійних фондів; ініціація ство-
рення фонду гарантування інвестицій, запрова-
дження практики страхування відповідальності 
інвестиційних керуючих, періодичні перевірки 
надійності персоналу із використанням сучас-
них технологій (наприклад, поліграфа) та за-
провадження у практику найму інвестиційних 
керуючих обов’язкової перевірки їх схильності 
до невиправданого ризику, відмова від агресив-
них інвестиційних стратегій, організація захис-
ту інформаційних ресурсів компаній;

 сектор фінансових компаній (ломбарди, довірчі 
товариства, фонди фінансування будівництва, 
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тощо) – налагодження партнерських відносин 
із домінуючими учасниками фінансових ринків 
з метою збільшення клієнтської бази, зниження 
вартості послуг, розширення спектра послуг та 
фінансових продуктів, отримати які можна дис-
танційно. 

Загалом, можна запропонувати універсальні стра-
тегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки віт-
чизняних фінансових установ:
 утримання існуючих клієнтів та розширення 

клієнтської бази за рахунок нових користувачів 
фінансових послуг;

 стимулювання підвищення рівня фінансової 
грамотності населення (консультаційна, про-
світницька робота);

 формування кадрового резерву надійного та 
ви сокоосвіченого персоналу (шляхом органі-
зації стажувань, практик, активної співпраці із 
закладами освіти, науки, надання стипендій на 
навчання студентам профільних ВНЗ із подаль-
шим влаштуванням їх на роботу);

 підвищення рівня інформаційної прозорості 
(визначення кількох рівнів відкритості інфор-
мації, що стосується діяльності та господар-
ського стану і рівня економічної безпеки фінан-
сових установ; зокрема, можна запропонувати 
виокремлення 4 рівнів інформації: загально-
доступна – повинна розповсюджуватись у всіх 
засобах інформації, мережі Інтернет; спеціаль-
ні відомості – доступ до них може мати персо-
нал установи, її клієнти за необхідності або за 
бажанням, аудитори, державні органи влади, 
тощо; інформація із обмеженим доступом – 
розкривається лише топ-менеджменту устано-
ви, державним органам влади та аудиторам –  
у випадку необхідності та за домовленістю; кон-
фіденційна (секретна) інформація – становить 
комерційну таємницю і є доступною для корис-
тування лише визначеному переліку осіб);

 періодичний моніторинг стану власної еконо-
мічної безпеки із обов’язковим повідом ленням 
отриманих результатів державному регулятору 
(це може бути Національний банк України, Нац-
комфінпослуг, НКЦПФР);

 перехід до дистанційного онлайн-обслуго ву-
вання;

 розширення асортименту фінансових продук-
тів та послуг;

 формування пакета документального забезпе-
чення формування, оцінки та контролю функ-
ціонування комплексних систем економічної 
безпеки установ.

Визначені стратегічні орієнтири забезпечення еко-
номічної безпеки фінансових установ повинні зна-
йти відображення в загальній стратегії економіч-

ної безпеки України. Зокрема, пропонується узгодити їх 
із основними положеннями Комплексної програми роз-
витку фінансового сектора України до 2020 року [9] та 
внести як один із напрямів стратегічного забезпечення 

фінансової безпеки держави у стратегію економічної без-
пеки України. Доцільно буде сформувати окремий розділ 
«Забезпечення фінансової безпеки держави» у докумен-
ті, що встановить засади стратегії підтримки належного 
рівня економічної безпеки країни у перспективі, а уже у 
межах даного розділу окремим підрозділом прописати 
інтереси, що визначають напрями діяльності вітчизня-
них фінансових установ, загрози, що стають на заваді до-
сягненню цих інтересів, та стратегічні орієнтири забезпе-
чення економічної безпеки фінансових установ. Доречно 
буде розмежувати фінансові установи за їх видами, тобто 
визначити окремі стратегії забезпечення економічної 
безпеки для банків, страхових компаній, кредитних спі-
лок, тощо, із врахуванням специфіки їх діяльності.

Успішне досягнення стратегічних орієнтирів за-
безпечення економічної безпеки фінансових установ 
матиме позитивні наслідки як для розвитку фінансового 
ринку, так і для фінансової та економічної безпеки дер-
жави загалом. Так, підтримка високого рівня економіч-
ної безпеки фінансових установ дозволить стабілізувати 
різні сектори фінансового ринку, підвищити рівень до-
віри населення та юридичних осіб до фінансових послуг 
і продуктів, сповільнити тенденцію до зменшення кіль-
кості фінансових посередників з причини їх банкрутств, 
збільшити потік іноземних капіталів до інвестиційної 
сфери, розширити обсяги кредитування реального сек-
тора економіки, збільшити обсяги податкових надхо-
джень до державного бюджету, тощо. 

ВИСНОВКИ
Дослідження стратегічних орієнтирів зміцнення 

економічної безпеки фінансових установ як необхідного 
етапу формування стратегії економічної безпеки Украї-
ни дало змогу зробити такі важливі висновки.

1. Встановлено, що універсальними для усіх ви-
дів фінансових компаній можна визнати такі стратегічні 
орієнтири забезпечення економічної безпеки та їх рен-
табельної діяльності, як: утримання існуючих клієнтів та 
розширення клієнтської бази за рахунок нових корис-
тувачів фінансових послуг; стимулювання підвищення 
рівня фінансової грамотності населення; формування 
кадрового резерву; підвищення рівня інформаційної 
прозорості; періодичний моніторинг стану власної еко-
номічної безпеки із обов’язковим повідомленням отри-
маних результатів державному регулятору; перехід до 
дистанційного онлайн-обслуговування; розширення 
асортименту фінансових продуктів та послуг, форму-
вання пакета документального забезпечення формуван-
ня, оцінки та контролю функціонування комплексних 
систем економічної безпеки.

2. Стратегічні орієнтири забезпечення економіч-
ної безпеки фінансових установ повинні знайти відо-
браження в загальній стратегії економічної безпеки 
України як складова стратегії забезпечення фінансової 
безпеки. Успішне досягнення стратегічних орієнтирів 
забезпечення економічної безпеки фінансових установ 
матиме численні позитивні наслідки як для розвитку 
фінансового ринку, так і для фінансової та економічної 
безпеки держави загалом.                   
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Клименко В. І. Саморегульована організація кредитних спілок як запорука ефективного розвитку  
кредитно-кооперативного сектора національної економіки

Метою статті є обґрунтування необхідності створення механізму саморегульованої організації кредитних спілок на основі паритетного пред-
ставництва в її органах управління представників Національної асоціації кредитних спілок України та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок 
з використанням досвіду Німеччини. Досліджено сучасний стан та особливості розвитку кредитно-кооперативного сектора економіки України. 
Виявлено, що недосконале державне регулювання не лише фінансової сфери економіки в цілому, а й кредитно-кооперативного сектора зокрема 
стало причиною виникнення ряду проблем, які перешкоджають їх ефективній діяльності. Ключовою з цих проблем є інституційна нездатність 
кредитних спілок до саморегулювання. Зважаючи на зарубіжний досвід (Німеччини) у сфері регулювання діяльності кредитно-кооперативного 
сектора, запропоновано запровадження саморегульованої організації сектора кредитних спілок. Вона повинна об’єднати представників дер-
жавного регулятора та ринку, а також виконувати надзвичайно актуальну в сучасних умовах розвитку економіки України функцію непрямого 
нагляду, яка дозволить істотно зменшити ризики, сприяти зміцненню та підтримці ліквідності. У довгостроковій перспективі це дозволить 
забезпечити стабільність функціонування системи кредитної кооперації в Україні.
Ключові слова: кредитні спілки, кредитна кооперація, Національна асоціація кредитних спілок України, Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, саморегульована організація кредитних спілок.
Рис.: 1. Бібл.: 8. 
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Клименко В. И. Саморегулируемая организация кредитных союзов 

как залог эффективного развития кредитно-кооперативного  
сектора национальной экономики

Целью статьи является обоснование необходимости создания меха-
низма саморегулируемой организации кредитных союзов на основе 
паритетного представительства в ее органах управления предста-
вителей Национальной ассоциации кредитных союзов Украины и Все-
украинской ассоциации кредитных союзов с использованием опыта Гер-
мании. Исследовано современное состояние и особенности развития 
кредитно-кооперативного сектора экономики Украины. Выявлено, 
что несовершенное государственное регулирование не только финан-
совой сферы экономики в целом, но и кредитно-кооперативного секто-
ра в частности стало причиной возникновения ряда проблем, которые 
препятствуют их эффективной деятельности. Ключевой из этих 
проблем является институциональная неспособность кредитных 
союзов к саморегулированию. Учитывая зарубежный опыт (Германии) 
в сфере регулирования деятельности кредитно-кооперативного сек-
тора, предложено введение саморегулируемой организации сектора 
кредитных союзов. Она должна объединить представителей государ-
ственного регулятора и рынка, а также выполнять чрезвычайно ак-
туальную в современных условиях развития экономики Украины функ-
цию косвенного надзора, которая позволит существенно уменьшить 
риски, будет способствовать укреплению и поддержке ликвидности. 
В долгосрочной перспективе это позволит обеспечить стабильность 
функционирования системы кредитной кооперации в Украине.
Ключевые слова: кредитные союзы, кредитная кооперация, Нацио-
нальная ассоциация кредитных союзов Украины, Всеукраинская ассо-
циация кредитных союзов, Национальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, са-
морегулируемая организация кредитных союзов.
Рис.: 1. Библ.: 8. 
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Klimenko V. I. Self-Regulatory Organization of Credit Unions  

as a Keystone of Efficient Developing the Credit-Cooperative Sector  
of the National Economy

The article is aimed at substantiation of the necessity of establishing a 
mechanism for self-regulatory organization of credit unions on the basis of 
parity representation in its governing bodies of representatives from both 
the National Association of Credit Unions of Ukraine and the Ukrainian As-
sociation of Credit Unions, making use of German experience. The current 
status together with development characteristics of the credit-cooperative 
sector of the Ukrainian economy have been examined.  It was found that 
an imperfect State regulation, in the financial sector of economy as a whole 
as well as in the credit-cooperative sector in particular, has given rise to a 
number of problems that hinder their efficient performance. The crucial one 
among these concerns is the institutional failure of credit unions to regu-
late themselves. Considering the international experience (Germany) in the 
regulation of activities of the credit-cooperative sector, introduction of the 
self-regulatory organization of the credit unions sector has been proposed. It 
should provide cooperation of the public regulator and the market represen-
tatives, as well as perform the extremely relevant in modern conditions of 
development of Ukrainian economy function of indirect supervision, which 
will significantly reduce the risks, contributing to strengthening and support-
ing liquidity. In the long run this will ensure stability in the functioning of the 
credit cooperatives system in Ukraine.
Keywords: credit unions, credit cooperatives, National Association of Credit 
Unions of Ukraine, All-Ukrainian Association of Credit Unions, National Com-
mission, which implements State regulation of financial services markets, 
self-regulatory organization of credit unions.
Pic.: 1. Bibl.: 8. 
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Кредитно-кооперативний сектор національної еко-
номіки – це невід’ємна частини кооперативного 
сектора економіки, представлений кредитними 

кооперативами та їх сервісною інфраструктурою, що 
здійснюють комерційну діяльність відповідно до коопе-
ративної моделі бізнесу в інтересах своїх членів і суспіль-
ства в цілому. Цей сектор є важливою складовою еконо-
міки багатьох країн світу. Стійкість економіки країни 
суттєво залежить від ефективності роботи механізмів, 
які дозволяють акумулювати тимчасово вільні грошові 
кошти і перерозподілити їх з максимальною результа-
тивністю. Одним з таких механізмів, як показує світова 
економічна практика, є кредитні кооперативи, що функ-
ціонують на ринку фінансових послуг поряд з банками.

Зарубіжний досвід свідчить, що кредитні коопера-
тиви залучають значну частину вільних грошових коштів 
населення у господарський обіг країни. Будучи своєрід-
ною альтернативою комерційним банкам, кредитні коо-
перативи сприяють створенню конкурентного середови-
ща на ринку фінансових послуг національної економіки. 

Не винятком є і вітчизняний кредитно-коопера-
тивний сектор національної економіки, який представ-
лений кредитними спілками. Для української економіки 
кредитні спілки мають особливе значення. Комерційні 
банки, як правило, не зацікавлені в кредитуванні малого 
бізнесу та фізичних осіб через значну трудомісткість і 
високі витрати при роботі з ними. Крім цього, банків-
ська система суттєво втратила довіру вкладників. У ре-
зультаті – потенційні вкладники все більше надають пе-
ревагу зберіганню своїх заощаджень у готівковій формі, 
тим самим вилучаючи кошти із грошового обороту краї-
ни. Цю проблему з успіхом вирішують кредитні коопе-
ративи, оскільки вони наділені ефективним інструмен-
тарієм, який дозволяє акумулювати розпорошені кошти 
населення, активізуючи тим самим процес їх залучен-
ня в економіку. Разом з тим, ефективному розвиткові 
кредитно-кооперативного сектора національної еконо-
міки заважають безліч проблем, основними з яких є: 
 інституційна слабкість кредитних спілок, не 

під порядкованих Національній асоціації кре-
дитних спілок України і Всеукраїнській асоціа-
ції кредитних спілок;

 відсутність ефективного контролю за діяльні-
стю кредитних спілок;

 відсутність механізму ефективного управління 
ліквідністю;

 обмеженість видів фінансових послуг, які нада-
ються кредитними спілками своїм членам;

 гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Подальший розвиток кредитно-кооперативного 

сектора в Україні потребує вдосконалення системи 
управління та cуттєвого підвищення його стабільності. 
Міжнародний досвід свідчить, що важливим механіз-
мом вирішення деяких з цих проблем може бути ство-
рення саморегульованої організації кредитних спілок. 
Необхідність створення саморегульованих організацій 
на ринку фінансових послуг піднімалась окремими до-
слідниками, однак реальний механізм їх заснування не 
розроблений на даний час.

Зарубіжний досвід свідчить, що однією з важливих 
функцій асоціацій є моніторинг діяльності своїх членів, 
тому, наприклад, у Німеччині такі асоціації мають на-
зву «Аудиторські союзи». Основною функцією аудитор-
ських союзів є визначення того, наскільки правильно 
облікова інформація первинних кредитних кооперати-
вів відображає економічні події та важливі фінансові 
результати за звітний період. У результаті проведених 
перевірок складаються висновки про відповідність ді-
яльності кооперативів визначеним критеріям, серед 
яких дотримання закону, порядку ведення бухгалтер-
ського обліку тощо.

Проте функції аудиторських союзів у Німеччині 
є більш широкими і не зводяться до здійснення лише 
аудиторських перевірок кредитних кооперативів і скла-
дання на цій основі аудиторських висновків. Аудитор-
ські союзи також:
 дають відгуки (або рецензії та власні пропози-

ції) на проекти законодавчих та інших норма-
тивних актів щодо діяльності кредитних коопе-
ративів;

 забезпечують представлення і захист в органах 
державного управління, в громадських органі-
заціях прав і майнових інтересів кредитних ко-
оперативів;

 розробляють пропозиції щодо покращення ме-
ханізмів діяльності кооперативів.

Окрім цього, аудиторські союзи виконують також 
цілий ряд інших функцій, які необхідні для здійснення 
їх діяльності, наприклад, проводять навчання і підви-
щення кваліфікації співробітників членів союзу, ство-
рюють і керують фондами по забезпеченню діяльності 
членів союзу.

Нині українське законодавство не передбачає 
обов’язкового входження кредитних спілок до тієї чи ін-
шої асоціації або саморегульованої організації, а також 
вимог до самоконтролю та внутрішнього аудиту. 

Перші спроби самоконтролю, внутрішнього аудиту 
і підвищення стабільності функціонування кре-
дитних спілок були здійснені шляхом утворення 

«Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкла-
дів» (далі – ПЗВ), до якого нині входять 37 кредитних 
спілок. Предметом діяльності «Програми захисту вкла-
дів» є вжиття заходів з фінансової, організаційної, пра-
вової та методологічної підтримки кредитних спілок – 
учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня 
їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової 
ефективності та соціальної відповідальності.

Дві найбільші всеукраїнські асоціації – Національ-
на асоціація кредитних спілок України (далі – НАКСУ) 
та Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – 
ВАКС) не співпрацюють належним чином між собою, не 
створили систему взаємного обміну інформацією, лобі-
ювання спільних стандартів та регулярного моніторин-
гу. Як наслідок, ці два найбільші об'єднання не спрямо-
вують свою діяльність на консолідацію кредитних спі-
лок, здійснення належного контролю за діяльністю сво-
їх членів, що негативно впливає на розвиток кредитно-
кооперативного сектора національної економіки. До 
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цього часу асоціаціям не надано право здійснювати на-
гляд за діяльністю кредитних спілок, як це практикуєть-
ся в багатьох країнах світу [4]. Одним з головних чинни-
ків надійності та стабільності розвитку національного 
сектора кредитної кооперації, як свідчить зарубіжний 
досвід, є формування цілісної кооперативної системи 
та запровадження в її межах унікального механізму вну-
трішнього самоконтролю та аудиту. На нашу думку, до-
цільно наділити асоціації цими функціями, надавши їм 
статус саморегульованих організацій та важелі впливу 
на своїх членів у випадку недотримання встановлених 
стандартів діяльності. 

Створення саморегульованої організації (СРО) 
для кредитних спілок дозволить вирішити про-
блему ефективності внутрішнього та зовнішньо-

го контролю за діяльністю кредитних спілок. Як відомо, 
контроль за фінансово-господарською діяльністю кре-
дитної спілки здійснює ревізійна комісія, яка підзвітна і 
відповідальна перед загальними зборами членів кредит-
ної спілки. Склад членів ревізійної комісії в кількості не 
менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах, 
обирають загальні збори [7]. До складу ревізійної комі-
сії не можуть входити члени спостережної ради, прав-
ління, кредитного комітету та особи, які перебувають з 
кредитною спілкою у трудових відносинах. Така вимога 
Закону № 2908-ІІІ, на нашу думку, спрямована на забез-
печення необхідного рівня незалежності ревізійної ко-
місії як контрольного органу.

Не можна не погодитися з думкою В. Мохняка та 
В. Бачинського, які виокремили дві причини неефектив-
ної організації системи внутрішнього контролю кредит-
них спілок [5, с. 258–261]: 

1) високий рівень підконтрольності служби вну-
трішнього аудиту. Ця служба безпосередньо підпоряд-
кована спостережній раді, яка хоча і є наглядовим орга-
ном, проте фактично здійснює контроль та координацію 
діяльності кредитної спілки в період між загальними 
зборами членів спілки. Тому, якщо члени спостережної 
ради вчиняють злочинні шахрайські дії, то служба вну-
трішнього аудиту, як підконтрольний їм підрозділ, не 
завжди може цьому протидіяти;

2) неналежний рівень компетентності членів ре-
візійної комісії. У зв’язку з тим, що цей підрозділ здій-
снює свої повноваження на громадських засадах, її склад 
формується, як правило, із членів кредитної спілки (про-
фесійні контролери безкоштовно працювати не будуть), 
а серед них не завжди є компетентні фахівці з контролю. 
Отже, контроль діяльності кредитної спілки проводять 
здебільшого або недостатньо некомпетентні в цьому 
люди, або обізнані фахівці не можуть належним чином 
виконати свої обов’язки внаслідок їх залежності від ке-
рівництва. 

Створення саморегульованої організації кредит-
них спілок (СРО) може вирішити вказані проблеми, тим 
паче, що у світовій практиці накопичено значний досвід 
діяльності зазначеної організації. У існуючій практиці 
реалізовано два основні формати його реалізації: 

1) режим регулювання має повністю використо-
вувати потенціал саморегульованих організацій, які 

здійснюють нагляд за відповідними секторами, а інтен-
сивність контролю залежить від розміру та особливо-
стей ринків у цілому; 

2) СРО підлягають контролю з боку регулятора і 
повинні неупереджено та адекватно ставитися до своїх 
учасників, дотримуватися конфіденційності, користу-
ючись делегованими їм повноваженнями та обов’язками. 

Існує багато різноманітних моделей СРО і ступенів 
інтенсивності їх використання. Нами було запро-
поновано створити саморегульовану організацію 

(СРО) сектора кредитних спілок на основі паритетного 
представництва в її органах управління представників 
Національної асоціації кредитних спілок (НАКСУ) та 
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС), що 
дозволить консолідувати рух кредитних спілок та за-
провадити поширений у міжнародній практиці непря-
мий нагляд, зробивши його більш ефективним при міні-
мальних бюджетних витратах (рис. 1) [4].

Слід зазначити, що чинне законодавство перед-
бачає можливість створення СРО. Однак Закон України 
«Про кредитні спілки» містить певне обмеження: «… за 
рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських 
асоціацій кредитних спілок може бути надано статус са-
морегульованої організації кредитних спілок – членів 
асоціації» [7]. Це означає, що для отримання статусу са-
морегульованої асоціація має об’єднувати не менше 30% 
загальної кількості кредитних спілок України. Основ ною 
перешкодою щодо набуття вищеперерахованих повно-
важень для існуючих асоціацій є недостатня кількість їх 
членів: ВАКС об’єднує 142 кредитні спілки країни (24% 
від загальної кількості кредитних спілок країни) [2], НА-
КСУ – 139 (23%) [1]. Тому нами запропоновано створення 
СРО саме на основі об’єднання двох найбільших асоціа-
цій країни, що консолідуватиме кредитно-кооперативний 
сектор національної економіки. 

Додатковим аргументом на користь створення 
СРО кредитних спілок є підготовлена Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) 
«Стратегія реформування державного регулювання 
ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 
роки» [8], в якій визначені основні напрями. Серед них, 
у контексті формування перспективної моделі націо-
нальної системи кредитної кооперації, ми акцентуємо 
увагу на першому напрямі: дерегуляція на ринках небан-
ківських фінансових послуг і спрощення регуляторного 
середовища. Його зміст стосується «сприяння утворен-
ню саморегульованих організацій суб’єктами нагляду на 
ринках небанківських фінансових послуг і делегування 
їм окремих функцій державного регулювання».

На користь створення СРО для кредитних спілок 
існують такі аргументи:
 розширюються можливості вибору ефективних 

форм регулювання ринку взаємного кредиту-
вання, зокрема, виникає можливість створити 
інституціональну альтернативу державному ре-
гулюванню;

 створюються можливості подолання негатив-
них явищ на ринку без втручання органів дер-
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жавної влади на добровільній та нормативній 
основі;

 виникає інфраструктура, яка дозволить здій-
снювати обговорення та консультування з усі-
ма учасниками ринку під час опрацювання ре-
гулюючих рішень [6]. 

Не можна не погодитися з положенням, зазначе-
ним у Звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 
України з питань розслідування обставин та причин 
сучасного стану справ у системі кредитної кооперації, 
про те, що обов’язковою вимогою до СРО має стати її 
спроможність на належному рівні проводити моніто-
ринг операційних та фінансових ризиків у діяльності 
своїх членів та, за потреби, запроваджувати програми 
фінансового оздоровлення та організаційної реструкту-
ризації кредитних спілок. Важливою має бути роль СРО 
у процесі виведення неплатоспроможних кредитних 
спілок з ринку у співпраці з державним регулятором та 
відповідним фондом гарантування вкладів [3].

На нашу думку, СРО доцільно надати право здій-
снювати внутрішній незалежний аудит своїх членів з 
відповідним визнанням висновків цього аудиту держав-
ними органами (зокрема Національна комісія, що здій-
снює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг або іншої установи, яка виконуватиме функції 
держрегулятора), як це відбувається, наприклад, у Ні-
меччині. Це дозволить СРО, по-перше, оперативно 
контролювати ризики діяльності та впливати на діяль-
ність кредитних спілок, що є її членами. По-друге, по-
слуги аудиторських компаній, як правило, є дуже доро-
гими, що потенційно негативно впливає на фінансовий 
стан кредитних спілок. Тому доцільно запровадити єв-
ропейську практику самоконтролю кредитної коопера-

ції через створення мережі профільних асоціацій. Крім 
того, злочинна діяльність псевдоспілок свідчить, що 
наявність висновків незалежного аудитора не захищає 
спілку від проблем, а її членів – від втрати заощаджень. 
Крім виконання суто контрольних функцій, саморегу-
лівна організація СРО може здійснювати правове, еко-
номічне, фінансове управління і бухгалтерське консуль-
тування, представляти кредитні кооперативи в судових 
і податкових органах, проводити постановку і організа-
цію бухгалтерського обліку та інше. Вибір аудитора має 
бути правом самого кредитного кооперативу.

Кожна з асоціацій повинна делегувати до СРО по 
три представника від своїх структур та одного пред-
ставника, делегованого державою, оскільки, відповідно 
до згаданої вище Стратегії СРО, надаватимуться окремі 
функції державного регулювання [8]. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, створення саморегульованої органі-

зації кредитних спілок на базі НАКСУ і ВАКС може стати 
важливим інструментом досягнення цілей ефективного 
регулювання ринку кредитної кооперації. Створення у 
кредитно-кооперативному секторі національної еконо-
міки саморегульованої організації кредитних спілок буде 
сприяти об’єднанню і координації діяльності всіх кредит-
них кооперативів, які працюють в Україні, лобіюванню 
інтересів її учасників у загальнодержавних і регіональних 
законодавчих і виконавчих органах влади, що, безумовно, 
сприятиме стабільному розвитку в майбутньому.            
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Колодізєва С. О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції
Стаття присвячена дослідженню стану, проблем і перспектив розвитку ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтегра-
ції, а також визначенню напрямів вирішення проблем функціонування національного ринку факторингу з метою забезпечення його інтеграції в 
європейський фінансовий простір. Обґрунтовано актуальність використання європейського досвіду у сфері управління послугами факторингу 
для розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації. На підставі результатів аналізу перспектив управління 
фінансовими послугами вітчизняних банків у контексті провідних глобальних тенденцій розвитку ринку факторингових послуг визначено клю-
чові групи проблем, що безпосередньо стосуються розвитку факторингу в Україні. Запропоновано використання європейського досвіду у сфері 
управління послугою факторингу в банках з метою вирішення проблем розвитку вітчизняного ринку факторингу та активізації інтеграційних 
процесів на ринку фінансових послуг України. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення управління факторинговими послугами банків 
з метою приведення якості факторингового обслуговування у відповідність до європейських та міжнародних стандартів.
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Колодизева С. О. Развитие рынка факторинговых услуг Украины  

в условиях европейской интеграции
Статья посвящена исследованию состояния, проблем и перспектив 
развития рынка факторинговых услуг Украины в условиях европейской 
интеграции, а также определению направлений решения проблем 
функционирования национального рынка факторинга с целью обе-
спечения его интеграции в европейское финансовое пространство. 
Обоснована актуальность использования европейского опыта в сфе-
ре управления услугами факторинга для развития отечественного 
рынка финансовых услуг в условиях экономической глобализации. На 
основании результатов анализа перспектив управления финансовы-
ми услугами отечественных банков в контексте ведущих мировых 
тенденций развития рынка факторинговых услуг определены ключе-
вые группы проблем, которые непосредственно касаются развития 
факторинга в Украине. Предложено использование европейского опы-
та в сфере управления услугой факторинга в банках с целью решения 
проблем развития отечественного рынка факторинга и активизации 
интеграционных процессов на рынке финансовых услуг Украины. Пер-
спективой дальнейших исследований является усовершенствование 
управления факторинговыми услугами банков с целью приведения 
качества факторингового обслуживания в соответствие с европей-
скими и международными стандартами.
Ключевые слова: факторинговые услуги, банк, экономическая глоба-
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in the Context of European Integration
The article is concerned with researching the status, problems and prospects 
of development of the factoring services market in Ukraine in the context of 
European integration, as well as identification of directions in terms of solu-
tion to the problems of functioning of national factoring market with a view 
to ensuring its integration into the European financial space. The article sub-
stantiates actuality of using the European experience in the sphere of man-
agement of factoring services for the development of the domestic financial 
services market under the conditions of economic globalization. Based on the 
results of an analysis of the prospects for management of financial services 
by the domestic banks in the context of the world's leading trends as to de-
velopment of factoring services market, key problem groups that are directly 
related to the development of factoring in Ukraine have been identified. Use 
of the European experience in the field of management of factoring service in 
the banks has been proposed with a view to solving development problems 
of the domestic factoring market and intensification of integration processes 
in the financial services market of Ukraine. The prospect of further research 
is improving the management of factoring services of banks with the purpose 
of bringing the quality of factoring services in line with the European and 
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Сучасні тенденції розвитку світового ринку фінан-
сових послуг в умовах економічної глобалізації 
вимагають дослідження ринку факторингових 

послуг в Україні. Важливою рисою міжнародного ринку 
фінансових послуг є поява нових послуг та інструментів, 
що забезпечує розвиток взаємозв’язків між учасниками 
світового фінансового простору. Необхідність участі віт-
чизняного ринку фінансових послуг у євроінтеграційних 
процесах обумовлює доцільність дослідження та запро-

вадження у вітчизняну практику фінансових послуг, що 
характерні для світового фінансового сектора. Серед та-
ких фінансових послуг важливе місце займає послуга фак-
торингу, розвиток та активне надання фінансовими уста-
новами якої може забезпечити необхідними фінансовими 
ресурсами вітчизняні підприємства.

Дослідженню сучасного стану та перспектив роз-
витку вітчизняного ринку факторингу присвячені на-
укові праці таких вчених, як І. Є. Бучко [1], І. В. Віт віцька 
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[2], Ю. В. Прохорова [10], О. В. Тригуб [12], І. В. Фари-
нович [15], І. В. Фурман [16], Г. В. Шпаргало [17] та ін. 
Однак, незважаючи на наявність публікацій з даної те-
матики, проблеми та перспективи розвитку факторин-
гових послуг в Україні в умовах європейської інтеграції 
є недостатньо висвітленими та потребують подальшого 
дослідження.

Метою статті є дослідження стану, проблем і пер-
спектив розвитку ринку факторингових послуг України 
в умовах європейської інтеграції, а також визначення 
напрямів вирішення проблем функціонування націо-
нального ринку факторингу з метою забезпечення його 
інтеграції в європейський фінансовий простір.

Ринок факторингових послуг України знаходиться 
на етапі свого формування та становлення, оскіль-
ки послуга факторингу все ще залишається новою 

як для споживачів, так і для фінансових установ, що її 
пропонують, про що свідчать незначні обсяги надання 
таких послуг [6; 15; 18] порівняно з іншими розвинути-
ми країнами світу.

Першою фінансовою установою, що запропонува-
ла послугу факторингу на вітчизняному ринку фінансо-
вих послуг, виступила саме банківська установа, після 
чого почали з’являтися перші факторингові компанії. 
Банки залишаються в Україні найбільш активними учас-
никами ринку факторингових послуг, що обумовлює 
його розвиток саме за європейською моделлю. 

В умовах політичної та економічної асоціації Укра-
їни з Європейським Союзом та світових глобалізаційних 
процесів на розвиток ринку факторингу в Україні впли-
вають сучасні характерні світові тенденції поширення 
послуги факторингу. За даними найбільшої за кількіс-
тю членів Факторингової асоціації у світі Factors Chain 
International (FCI) [18], факторингова індустрія відчуває 
стійке зростання. Діяльність FCI, що є глобальною мере-
жею, об’єднує 242 факторингові компанії із 64 країн світу, 
підтверджує значний потенціал зростання внутрішньої 
та міжнародної торгівлі на основі розвитку факторингу. 

Щодо позитивних тенденцій розвитку національ-
ного ринку факторингових послуг [1; 2; 7; 10; 12; 15–18], 
слід зазначити таке:
 факторинг сприяє внутрішній та міжнародній 

торгівлі, тому для України доцільним є збіль-
шення обсягів факторингових операцій;

 використання Україною європейської моделі 
факторингу припускає підвищення активності 
банків щодо надання послуги факторингу;

 євроінтеграційні процеси України та перспек-
тиви її приєднання до Європейського Союзу 
дозволяють стверджувати, що існують необхід-
ні зовнішні та внутрішні передумови для роз-
витку як внутрішнього (за показником «питома 
вага внутрішнього факторингу» Україна посі-
дає третє місце в Європі), так і міжнародного 
факторингу;

 високі темпи розвитку міжнародного факто-
рингу в Європі висувають перед банками Украї-
ни завдання нарощувати обсяги надання послу-
ги міжнародного факторингу;

 Україна займає передостаннє місце в Європі за 
обсягами факторингу на одну компанію/банк, 
що свідчить про необхідність підвищення по-
тенціалу факторингу через надання цієї послуги 
як великому, так і малому, середньому бізнесу;

 за показником «темп приросту обсягів факто-
рингу» Україна посідає 15 місце серед країн Єв-
ропи, що відповідає середнім значенням такого 
показника та свідчить про позитивні тенденції 
щодо розвитку національного ринку факторин-
гу загалом.

Водночас, результати аналізу вітчизняного ринку 
факторингу у світлі глобальних тенденцій його 
розвит ку та зв’язку з перспективами вдосконален-

ня управління фінансовими послугами банків (табл. 1), 
свідчать про наявність низки проблем, що стосуються 
управління послугою факторингу вітчизняними банками.

Відповідно до табл. 1, у контексті глобальних і на-
ціональних тенденцій розвитку банківського факторин-
гу визначено такі проблеми: 
 пов’язані з якістю послуги факторингу та її вар-

тістю;
 нормативно-правового регулювання факторин-

гових операцій; 
 формування ефективних внутрішніх та зовніш-

ніх факторингових ланцюгів.
Серед проблем, пов’язаних з якістю та вартістю 

факторингових послуг, доцільно виокремити такі:
 незадовільна якість послуг факторингу, що 

пов’язано з відсутністю відповідного програм-
ного забезпечення, сучасних технологій факто-
рингового обслуговування клієнтів;

 відсутність досвіду та кваліфікованих кадрів 
у сфері факторингового обслуговування. По-
зитивним є прийняття розпорядження Нац-
комфінпослуг від 27.03.2013 р. № 1002 «Про 
затвердження Типових програм підвищення 
кваліфікації керівників та головних бухгалтерів 
фінансових компаній, які надають фінансові по-
слуги з надання коштів у позику, у тому числі на 
умовах фінансового кредиту, за власні кошти, 
фінансового лізингу, факторингу, гарантій, по-
ручительств, переказу коштів, обміну валют,  
а також інших кредитних установ» [5];

 відсутність можливості надання клієнтам 
комплексу послуг, який передбачений факто-
ринговим обслуговуванням у розвинутих краї-
нах. Здійснення факторингу лише як фінансу-
вання, без додаткових послуг, суперечить світо-
вій практиці та сутності факторингу;

 спрямованість факторингового обслуговуван-
ня переважно на великий, а не на середній та 
малий бізнес [8; 9];

 відсутність стандартизації та контролю якості 
факторингового обслуговування [11];

 належність лише одного банку України до най-
більшої міжнародної факторингової асоціації 
FCI, що пов’язано з відсутністю ефективної мо-
делі побудови факторингового бізнесу, яка б най-
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таблиця 1

перспективи управління фінансовими послугами банків у контексті провідних тенденцій розвитку ринку  
факторингових послуг

Глобальна тенденція тенденція розвитку  
в Україні

тенденція ринку 
банківських послуг

перспективи управління 
послугами факторингу

Значний вплив на зростання  
обсягів внутрішньої  
та міжнародної торгівлі

Переважна кількість догово-
рів факторингу в «інших» 
галузях, під якими фахівці 
розуміють сферу торгівлі

Переважна частка банків-
ських кредитів у джерелах 
фінансування операцій  
факторингу

Перспективним є надання 
послуг факторингу для за-
безпечення торговельних 
операцій обіговими коштами

Європейські країни викори-
стовують модель розвитку 
факторингу, якій властива 
лідируюча роль банків на 
ринку

Ринок факторингу є оліго-
польним – 10 фінансових 
установ надають більшу  
частину обсягів факторингу

Банки замість конкуренції  
з факторинговими компа-
ніями використовують  
партнерство

Банки повинні стати фокус - 
ними компаніями в факто - 
рин гових ланцюгах на внут-
рішньому та зовнішньому 
ринках

Факторинг динамічно розви-
ваються в країнах, де ринок 
факторингу є містким і неза-
повненим

На ринку фінансових послуг 
факторинг займає лідируюче 
місце та динамічно розвива-
ється (за обсягом, кількістю 
укладених угод та кількістю 
компаній/ банків)

Банки пропонують  
комплексну послугу факто-
рингу, яка включає в себе 
додаткові послуги

Необхідно вдосконалювати 
факторингове обслугову-
вання клієнтів через надан-
ня повного комплексу додат-
кових та гібридних послуг, 
поєднуючи факторинг  
з іншими продуктами банку

Вартість однієї угоди* факто-
рингу є високою в розвину-
тих країнах Європи

Вартість однієї факторин-
гової угоди має тенденцію  
до зниження

Банки надають факторинг  
на невигідних для клієнтів 
умовах, які дуже різняться, 
що унеможливлює їх порівн-
яння в різних банках

Необхідно зменшувати 
вартість факторингової  
послуги** та стандартизува-
ти умови її надання в різних 
банках

примітка: * – обсяг однієї угоди; ** – вартість послуги для клієнтів.

Джерело: складено автором на підставі опрацювання [1–4; 7; 8; 10–18].

більшою мірою відповідала потребам суб’єктів 
господарювання;

 складність процесу отримання факторингу для 
нових клієнтів через необхідність оформлення 
великого пакета документів, оскільки при про-
веденні оцінки потенційного споживача факто-
рингу банки використовують схеми, ідентичні 
кредитним. Однак факторинг повинен мати 
переваги перед кредитом і сприяти зростанню 
продажів та рентабельності клієнтів;

 висока вартість послуги факторингу (з ураху-
ванням номінальної ставки фінансування та 
комісій). Вартість послуги факторингу в Україні 
в десятки разів перевищує її вартість у розвине-
них країнах. Банки визначають розмір плати за 
домовленістю з конкретним клієнтом за кож-
ним договором факторингу, що призводить до 
подорожчання цієї послуги.

Серед проблем нормативно-правового регулю-
вання факторингових операцій нами виокремлено такі:
 наявність протиріч у законодавстві України, які 

стосуються регулювання факторингових опера-
цій, призвела до того, що переваги факторингу 
для клієнта (фінансування на реальний час то-
варного кредиту, необов’язковість забезпечення 
та оформлення безлічі документів, можливість 
стежити за платежами покупців) неможливо 
використати повною мірою;

 відсутність законодавчого регулювання гібрид-
них банківських послуг, наприклад, застосуван-

ня лізингу у схемі факторингу. У цьому випад-
ку застава віддається позичальникові у лізинг,  
а компанія-фактор знижує свої ризики, адже 
застава залишається в її власності й легко може 
бути повернута від позичальника без судових 
розглядів, якщо той так і не почне платити за 
кредитом [14];

 можливість списання кредитів української бан-
ківської системи, оскільки фінансовим ком-
паніям дозволено відносити кошти (дисконт) 
від продажу боргів на валові витрати. Першо-
чергово банки продають портфелі проблемних 
кредитів колекторам, які намагатимуться стяг-
нути з позичальників максимум коштів, однак 
повернути усі борги все одно неможливо. Така 
ситуація призводить до того, що боржники 
зможуть уникнути погашення кредитів [14];

 відсутність зобов’язань у банків надавати фак-
торинг як комплексне обслуговування: фінансу-
вання, інформаційно-аналітичне обслуговуван-
ня, робота з дебіторами клієнта, що спрямова-
на на дотримання умов договору щодо строків 
оплати за рахунок кваліфікованих кадрів з пи-
тань факторингу, що пов’язано з особливо стями 
нормативно-правового регулювання факторин-
гових операцій [14];

 відсутність регламентації надання та стандар-
тизації якості факторингового обслуговування;

 відсутність законодавчого підґрунтя для ство-
рення пільгових умов у сфері оподаткування 
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факторингових операцій, що має забезпечити 
зниження вартості такої послуги для клієнтів;

 відсутність чітких методичних рекомендацій з 
відображення операції факторингу в бухгалтер-
ському обліку. Підприємство може самостійно 
вирішувати, яким чином відображати факто-
рингові операції в обліку;

 відсутність відповідальності перед фактором за 
невиконання або неналежне виконання борж-
ником своїх зобов’язань, якщо даний договір є 
безрегресним (згідно із статтею 1081 ЦК Украї-
ни), у зв’язку з чим частіше за все банки надають 
послуги факторингу з регресом, який передба-
чає наявність поручительства клієнта за свого 
дебітора, а не факторингу без регресу, який цьо-
го не потребує. 

Серед проблем формування ефективних внутріш-
ніх та зовнішніх факторингових ланцюгів доцільно ви-
окремити такі:
 наявність на ринку факторингових послуг лан-

цюгів «банк – дочірня факторингова компа-
нія», існування яких призводить до того, що 
всі операції факторингу виконують підконт-
рольні факторингові компанії, а не банки. Фак-
торинг використовується не для фінансування 
суб’єктів господарювання, а як засіб списання 
проблемних кредитів банків;

 відсутність зв’язків банків України із міжна-
родними факторинговими організаціями, се-
ред яких International Factors Group S.C., Heller 
International Group і Factors Chain International 
(FCI), Європейське об’єднання факторингових 
асоціацій, Східноєвропейська факторингова 
асоціація. Такі міжнародні факторингові орга-
нізації об’єднують факторингові компаній та 
банки різних країн світу; 

 належність лише одного вітчизняного банку до 
глобальних факторингових ланцюгів (тільки 
(ПАТ «Укрсоцбанк» входить у міжнародну фак-
торингову організацію FCI), що перешкоджає 
досягненню конкурентних переваг банків Украї-
ни у сфері міжнародних торгово-фінансових по-
слуг, участі в глобальній мережі першокласних 
факторингових компаній та впровадженню 
стан дартних процедур, спрямованих на під-
тримку загальної якості факторингових послуг;

 відсутність ефективних факторингових ланцю-
гів, що об’єднують банк-фактор із суб’єктами 
господарювання, як з клієнтами, так і з дебі-
торами. Формування таких ланцюгів повинно 
сприяти створенню взаємовигідних умов фак-
торингового обслуговування та ефективному 
функціонуванню ринку факторингових послуг 
як одного з перспективних джерел фінансуван-
ня підприємств;

 невідповідність дебіторів критеріям банків, що 
перешкоджає створенню ефективних ланцюгів 
банків-факторів з суб’єктами господарювання. 
Це є недоліком тому, що не всіх дебіторів під-
приємству вдасться перевести на факторинг,  

а також тому, що для попереднього вивчення 
стану справ дебітора банку потрібний додатко-
вий час. Але в результаті підприємство все одно 
виграє, оскільки всі його дебітори виявляються 
перевіреними банком на предмет їхньої плато-
спроможності;

 відсутність ефективних ланцюгів, ланками яких 
виступають учасники різних банківських опера-
цій, таких як факторинг, лізинг та ін., що стри-
мує розвиток ринку факторингу. Формування 
таких внутрішніх відносно банка-фактора лан-
цюгів буде сприяти оптимізації надання бан-
ківських послуг і поширенню інформованості 
та обізнаності суб’єктів господарювання про 
нетрадиційні фінансові послуги, до яких відно-
ситься факторинг.

 

Проблеми розвитку ринку факторингових послуг 
України та можливі напрями їх вирішення в кон-
тексті інтеграції вітчизняного ринку факторин-

гу в європейський фінансовий простір представлено на 
рис. 1.

Вирішенню проблем розвитку ринку факторинго-
вих послуг буде сприятиме поширення європейського 
досвіду у сфері факторингового обслуговування та ак-
тивізація інтеграційних процесів на ринку банківських 
послуг України.

ВИСНОВКИ
Основними проблемами ринку факторингових 

послуг в контексті глобальних і національних тенденцій 
його розвитку є проблеми, що пов’язані з якістю послу-
ги факторингу та її вартістю; проблеми нормативно-
правового регулювання факторингових операцій; про-
блеми формування ефективних внутрішніх та зовнішніх 
факторингових ланцюгів. Використання банками євро-
пейського досвіду в управлінні послугами факторингу 
забезпечить не тільки вирішення основних проблем 
факторингового обслуговування, але й створить спри-
ятливі умови для інтеграції вітчизняного ринку банків-
ських послуг у європейський фінансовий простір.

Перспективами подальших досліджень є вдоско-
налення управління факторинговими послугами банків 
з метою приведення якості факторингового обслугову-
вання у відповідність до європейських та міжнародних 
стандартів.                     
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Забезпечення балансу фінансових інтересів
банків та клієнтів в процесі факторингового
обслуговування 

Підвищення ефективності управління
послугою факторингу

Використання європейського досвіду
на вітчизняному ринку факторингових послуг

Збільшення як загальних обсягів факторингових
операцій, так і обсягів однієї операції факторингу,
що сприятиме розвитку внутрішньої
та міжнародної торгівлі
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Зростання темпів приросту обсягів факторингу

Рис. 1. Вирішення проблем розвитку ринку факторингових послуг України в контексті його інтеграції  
в європейський фінансовий простір
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Одним з найгнучкіших і найбільш масштабних 
джерел капіталу на міжнародних ринках є ринок 
синдикованого кредитування. Визначальними 

рисами ринку синдикованого кредитування є різнома-
нітність його учасників, чутливість до змін і, як наслі-
док, його гнучкість. Ринок синдикованого кредитування 
є глибоко диверсифікованим як за масштабами діяль-

ності його учасників, так і за географічною ознакою. Для 
позичальника на ринку синдикованого кредитування є 
можливість отримати кредитні ресурси від кредиторів 
багатьох країн. Так само для кредиторів на ринку син-
дикацій є можливість диверсифікувати свій кредитний 
портфель, розподіливши його серед позичальників різ-
них країн, різних видів та масштабів діяльності.
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Мета статті: оцінка ефективності синдикованого 
кредитування банків.

Проаналізувавши та згрупувавши наявні підходи 
до трактування сутності синдикованого креди-
тування, можна зробити висновок, що в усіх наве-

дених визначеннях акцентується увага на таких ознаках 
синдикованого кредиту: кількість кредиторів, механізм 
синдикування, правові особливості процедури синдику-
вання [1, 2, 6, 7, 8]. Враховуючи наведені міркування, най-
більш повним сьогодні вважаємо визначення А. М. Ян - 
шиної, яка трактує синдикований кредит як позику, що 
надається позичальнику двома чи більшою кількістю 
фінансових установ, об’єднаних у синдикат з метою аку-
мулювання кредитних ресурсів і диверсифікації кредит-
них ризиків для фінансування капіталомістких проектів 
переважно у середньо- та довгостроковому періоді [5]. 
Проте таке визначення є коректним для небанківсько-
го сектора економіки. Якщо ж ідеться про синдиковане 
кредитування комерційних банків, то таке кредитуван-
ня не завжди спрямовується на капіталомісткі проекти, 
а може використовуватися для фінансування поточних 
зобов’язань, обслу говування експортно-імпортних опе-
рацій клієнтів, реструктуризації заборгованості, часто 
в іноземній валюті. Синдиковане кредитування комер-
ційних банків, як правило, відбувається на тривалий 
термін, проте може використовуватися на фінансуван-
ня короткострокових зобов’язань. Тому, враховуючи 
специфіку синдикованого кредитування комерційних 
банків, можна сказати, що синдикований кредит – це 
позика, що надається позичальнику двома чи більшою 
кількістю фінансових установ, об’єднаних у синдикат 

з метою акумулювання кредитних ресурсів і диверси-
фікації кредитних ризиків для забезпечення поточних 
і стратегічних функцій комерційних банків.

Поряд з наведеними перевагами синдикованого 
кредитування існує ряд ризиків. Варто зазначити, що пе-
редумовою більшості ризиків синдикованого кредиту-
вання є довгий термін синдикованих позик. Синдиковані 
кредити можуть видаватися терміном на десятки років, 
що суттєво посилює ймовірність настання ризиків. Зага-
лом ризики синдикованого кредитування можна розпо-
ділити на адміністративні та економічні (рис. 1).

Адміністративні ризики пов’язані переважно з по-
літикою регулятора (держави в особі регулюючих орга-
нів). До адміністративних належить ризик зміни адміні-
стративного регулювання кредитного ринку. Угода син-
дикованого кредиту укладається та тривалий термін у 
майбутньому, опираючись на діючі нормативно-правові 
акти, що регулюють відносини кредитування у країнах, 
де відбувається кредитування. Відповідно зміна регулю-
ючих нормативно-правових актів може спровокувати 
суперечності в кредитній угоді, що може призвести до 
збитків учасників кредиту. 

При синдикованому кредитуванні нерідко пози-
чальником може виступати держава. Особливістю кре-
дитування держави є те, що у позичальників, як правило, 
обмежені можливості щодо стимулювання держа ви роз-
раховуватись за своїми зобов’язаннями. Ймовірною є си-
туація ухиляння від розрахунку за своїми зобов’язаннями 
державою шляхом прийняття відповідних нормативно-
правових актів. Типовим прикладом такої ситуації є по-
дії в Греції у 2015 р., коли керівництво країни заявило про 
нездатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями 
перед групою міжнародних кредиторів. 

Процентний

Зниження
кредитоспроможності

позичальника

Валютний

Військово-політичні

Зміна політики
обслуговування

державних боргів

Зміна державного
регулювання

кредитного ринку

Адміністративні Економічні

Ризики
синдикованого
кредитування

Рис. 1. Ризики синдикованого кредитування 
Джерело: сформовано автором.
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Додатковими ризиками можуть бути військово-
політичні ризики, більшість з яких реалізувалися в Украї-
ні в період 2013–2015 рр. До таких ризиків належать со-
ціальні заворушення, військові конфлікти, ускладнення в 
дипломатичних відносинах між країнами. Наслідком та-
ких подій є зниження кредитоспроможності позичальни-
ків, ускладнення розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Особливістю наведених адміністративних ризи-
ків, на відміну від економічних, є складність їх прогно-
зування. З боку кредиторів для мінімізації таких ризи-
ків необхідно дотримуватися диверсифікації загальної 
суми дебіторської заборгованості.

Макроекономічні ризики синдикованого кре-
дитування також посилюються, зважаючи на 
тривалий термін кредитів. Типовими еконо-

мічними ризиками є валютний, процентний та ризик 
зниження кредитоспроможності. Оскільки ринок син-
дикованого кредитування є міжнародним, то і кредиту-
вання на ньому відбувається в різних валютах, що поси-
лює ймовірність настання кредитного ризику. Для міні-
мізації валютного ризику кредиторам слід контролюва-
ти свою валютну позицію, так само і позичальникам для 
мінімізації ризику слід аналізувати об’єктивні потреби у 
валютних коштах з обсягами залучення валютних син-
дикованих кредитів.

З рис. 2 видно, що синдиковане кредитування в 
Україні формувалося у два цикли: перший протягом 
2003–2009 рр. і другий протягом 2010–2014 рр. Розділяє 
дані цикли світова фінансова криза та її наслідки в Укра-
їні. У 2013 р. було залучено один кредит на суму 13 млн 
дол. США. У 2014 р. загальна сума запозичень зростаєдо 
191 млн дол. США при зростанні ВВП на 29,08 %. Зокре-

ма сума кредитів, отриманих комерційними банками, 
зростає до 90,9 млн дол. США. Синдиковані кредити 
отримують Промкредитбанк на суму 11 млн дол. США 
та Укрсоцбанк на суму 80 млн дол. США. Ще активніше 
нарощення обсягів спостерігається у 2005 р. При зро-
станні валового внутрішнього продукту на 27,91 % сума 
залучених синдикованих кредитів зростає на 842 %. Зо-
крема сума залучених синдикованих кредитів комер-
ційними банками зростає на 614 %. Ряд великих банків, 
таких як ПУМБ, ОТП-Банк, банк «Аваль», отримують 
синдиковані кредити. 

Протягом 2006–2007 рр. вітчизняний ринок син-
дикованого кредитування розвивався найшвид-
шими темпами за всю історію його функціону-

вання. За даний період обсяги залучених синдикованих 
кредитів зросли у 4 рази, і у 2007 р. сума залучених син-
дикованих кредитів становила 7338,8 млн дол. США.  
У тому числі комерційними банками було залучено кре-
дитів на суму 3354,5 млн дол. США. Такий активний 
розвиток пояснюється як зростанням на міжнародних 
фінансових ринках, так і економічним зростанням все-
редині країни. Так, зростання ВВП у 2007 р. станови-
ло 32,45 %, що є максимальним показником за останні  
10 років. Для даного періоду характерним є залучення 
синдикованих кредитів не лише великими банками, але 
й банками з ІІ групи згідно з класифікацією НБУ. Так, 
у 2006 р. кредит залучив донецький «Донгорбанк» на 
суму 5 млн дол. США, запорізький «Індустріалбанк» на 
суму 20 млн дол. США, у 2008 р. кредит залучив банк 
«Кредит-Дніпро» на суму 14 млн дол. США. Такі бан-
ки, як Swedbank, VAB-банк, банк «Південний» протягом 
2006–2007 років залучали по декілька кредитів.
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Рис. 2. Сума залучених синдикованих кредитів підприємствами України, у тому числі комерційними банками,  
млн дол. СшА [4]
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Фінансова криза 2007 р. на світових фінансових 
ринках та її наслідки призвели до скорочення ринку 
синдикованого кредитування в Україні: у 2009 р. до міні-
мальних обсягів: було залучено синдикованих кредитів 
на суму 602,9 млн дол. США, при тому, що роком раніше 
було залучено кредитів на суму 2775,8 млн дол. США. 
Синдиковане кредитування комерційних банків у цей пе-
ріод було підконтрольне загальним тенденціям на ринку. 
Синдиковане кредитування банків у 2009 р. скоротилось 
по відношенню до попереднього року на 92,3 %.

Наступний цикл розвитку ринку синдикованого 
кредитування спостерігався протягом 2010–
2014 рр. Протягом даного періоду відбулося 

зростання обсягів залучених кредитів з 2009 р. до 2011 р. 
на 329 % – до 2588,9 млн дол. США. Проте відмінною 
рисою другого циклу була невелика частка комерційних 
банків у структурі позичальників. У даний період запо-
зичення проводилися переважно підприємствами чор-
ної металургії та харчової промисловості. У 2011, 2012 
та 2014 рр. комерційні банки не залучали синдикованих 
кредитів. Таке зниження активності комерційних банків 
на ринку синдикованого кредитування можна поясни-
ти тим, що після кризи 2008 р. банки накопичили великі 
обсяги неповернених кредитів, що змусило їх займатися 
роботою з проблемною заборгованістю та реструктури-
зацією поточної заборгованості. Іншим фактором було 
зниження довіри до вітчизняних позичальників серед 
іноземних інвесторів після фінансової кризи. 

У табл. 1 наведено показники структури вітчизня-
них позичальників синдикованих кредитів за кількістю 
позик. Загалом за даними, наведеними в табл. 1, можна 
аналізований період розділити на докризовий та пост-
кризовий. Докризовий період характеризується, окрім 
великих сум запозичень, активною діяльністю комер-
ційних банків на ринку синдикованого кредитування. 

Також, як і у випадку із аналізом сум залучених синдико-
ваних кредитів, можна розділити на підготовчий період, 
період активного зростання та посткризовий період. 

Якщо аналізувати суми отриманих синдикованих 
кредитів, то видно, що частка сум залучених син-
дикованих кредитів комерційними банками коли-

валася від нуля до 47 % у 2007 р. Проте, якщо аналізувати 
кількість отриманих синдикованих кредитів, то картина 
дещо змінюється. У період до 2007 р. кількість кредитів, 
залучених банками, перевищувала кількість кредитів, 
отриманих іншими підприємствами. Так, у 2007 р. бан-
ками було залучено 41 кредит, при тому, що загалом було 
залучено 51 кредит. Таке явище можна пояснити тим, що 
малі та середні підприємства не мають змоги отримати 
синдикований кредит на зовнішніх ринках, тому зверта-
ються до банків всередині країни для отримання позик 
на відносно невеликі суми. Банки,  своєю чергою, залуча-
ють кредити на міжнародних ринках для обслуговування 
таких клієнтів. Тому в середньому позики, що отримані 
банками, є менші за позики, отримані іншими підприєм-
ствами. Окрім банків, активними позичальниками син-
дикованих кредитів є підприємства чорної металургії та 
у посткризовий період – підприємства харчової промис-
ловості й агропромислового комплексу. 

На рис. 3 наведено цілі, що вказуються при оформ-
ленні договорів синдикованого кредитування банків. 
Так, 46 % усіх укладених угод оформлюються для фінан-
сування експортно-імпортних операцій клієнтів. Така 
велика частка обумовлена тим, що завдяки синдико-
ваному кредиту можна відносно швидко залучити ва-
лютні ресурси банкам для забезпечення ними операцій 
клієнтів. Близько третини усіх залучених синдикованих 
кредитів використовується для фінансування поточних 
зобов’язань та 23 % – на загальнокорпоративні цілі.

таблиця 1

Кількість залучених синдикованих кредитів підприємствами України за галузями [4]

Рік 

Галузь позичальника 20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Банки 1 2 12 21 41 25 2 1 1

Чорна металургія 1 4 2 5 2 2 2 2

Фінансові інститути 2 2

Зв'язок і телекомунікації 3 2 1

Торгівля 1 2

Нафтогазова галузь 1 3 1

Транспорт 2 2 1

Легка промисловість 2

Гірничодобувна промисловість 1 1

Хімічна і нафтохімічна 2

Харчова промисловість 2 2 1 1 2 3 1 5

Енергетика 1 2

Машинобудування 2

АПК 1 2 1 2
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Далі проаналізовано динаміку основних банків-
ських показників після залучення синдикованих кре-
дитів (табл. 2). Проаналізовано ряд абсолютних та від-
носних показників, зокрема їх динаміку через 1 квартал,  
2 квартали та через один рік після залучення синдикова-
них кредитів. Усього було відібрано 26 комерційних бан-
ків України, що отримували синдиковані кредити про-
тягом 2003–2014 рр. У табл. 2 наведено середні арифме-
тичні значення показників двадцяти шести банків.

Абсолютні показники, що аналізувалися (активи, 
кредити надані, фінансовий результат, власний 
капітал) показали зростання на усіх трьох часових 

відрізках, за винятком фінансового результату. Варто за-
значити, що абсолютні показники зростали постійно, че-
рез квартал, через два квартали та через рік. Можна зро-
бити висновок, що подібне зростання є наслідком того, 
що залучені кошти від синдикованого кредиту банки фік-
сують на балансі на тривалий час. Комерційні банки за-
лучають синдиковані кредити переважно на термін 12 мі-
сяців і більше. Найбільше зростання з групи абсолютних 
показників зафіксовано в структурі кредитів наданих, що 
можна пояснити тим, що основну частину залучених сум 

банки розміщують під кредитування. Показник фінансо-
вого результату (чистого прибутку) в середньому через 
1 квартал показав приріст на 48,9 %, через 2 квартали 
зменшився на 16,01 %, проте суттєвий вплив на такий по-
казник показав фінансовий результат «Правекс-банку», 
який після отримання синдикованого кредиту у вересні 
2008 р. на 42 млн дол. США показав погіршення фінан-
сового результату на 3029,1 %, а через рік – на 7623,8 %. 
Тому якщо не враховувати показники «Правекс-банку», 
то через 2 квартали середній показник фінансового ре-
зультату серед банків, що отримали синдиковані креди-
ти, зріс на 100,4 %, а через рік знизився на 6,2 %. Від’ємне 
значення через рік, по-перше, можна пояснити тим, що 
основна маса синдикованих кредитів надавалася за рік 
до фінансової кризи у 2007 р. і, відповідно, через рік де-
які показники суттєво погіршилися. По-друге, зниження 
динаміки середнього показника чистого прибутку по-
яснюється тим, що банки після одержання відносно де-
шевшого синдикованого кредиту почали надалі залучати 
ресурси на внутрішньому ринку, що збільшило витрати 
банку на обслуговування своїх зобов’язань.

Показники ліквідності та адекватності капіталу 
банків за аналізовані періоди не показали суттєвих змін. 

 

Торгове фінансування операцій 
клієнтів

Рефінансування, фінансування 
кредитного портфеля

Загальнокорпоративні цілі

46%

31%

23%

Рис. 3. Структура синдикованих кредитів, наданих банкам України за цілями залучення, % [4]

таблиця 2

Динаміка показників комерційних банків після залучення синдикованих кредитів, % [3, 4]

показник
Динаміка показника

через 1 квартал через 2 квартали через 1 рік

Активи 10,9 24,5 49,5

Кредити надані 15,04 29,12 58,9

Фінансовий результат 48,9 –16,01 (100,4)1 –299,4 (–6,2)1

Власний капітал 12,2 24 51,7

Адекватність капіталу –2,2 –0,2 –0,23

Ліквідність –5,1 –5,05 –8,2

Процентна маржа 16,94 36,2 16,8

Чистий спред 16,7 39,2 17,5

Чистий процентний дохід 36,7 84,6 74,9

Рентабельність активів 33,9 –50,4 (64,6)1 –361,6 (–84,17)1

Рентабельність капіталу 25,8 32,02 (54,5)1 –43,01 (154,53)1

примітка: 1 – не враховуючи аналогічний показник для «Правекс-банку».
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Відсутність реакції показника адекватності капіталу є 
прогнозованою, зважаючи на паралельне зростання ак-
тивів та власного капіталу після залучення кредитів.

Показник ліквідності банків у середньому показує 
деяке зниження, що пояснюється тим, що після залучен-
ня синдикованого кредиту банки, як правило, розміщу-
ють отримані кошти, додатково мобілізувавши власні 
високоліквідні ресурси.

Найбільшу позитивну динаміку після залучення 
синдикованих кредитів показали показники 
ефективності використання банківських ресур-

сів. Зростання показників процентної маржі, чистого 
спреду, чистого процентного доходу підтверджують гі-
потезу, що залучення синдикованих кредитів для банків 
сприяє здешевленню їх зобов’язань. Так, процентна мар-
жа в середньому через 1 квартал після залучення синди-
кованих кредитів зросла на 16,94 %, а через 2 квартали – 
на 36,92 %. Через рік після залучення синдикованих кре-
дитів процентна маржа показала приріст на 16,8 %. Зни-
ження показника пояснюється тим, що пік залучення 
кредитів припав на 2007 р., а у 2008 р., з початком фі-
нансової кризи, банки почали залучати ресурси під вищі 
процентні ставки. Чистий спред і чистий процентний 
дохід показували середню динаміку, схожу з показни-
ком процентної маржі, а саме – зростання через квартал 
та через два квартали та сповільнення зростання через 
рік після залучення синдикованого кредиту.

Аналізуючи динаміку показників рентабельності, 
варто зазначити, що на ці показники суттєвий вплив 
справили результати «Правекс-банку». Так, через квар-
тал після залучення синдикованого кредиту рентабель-
ність капіталу та рентабельність активів зросли на 25,8 % 
та 33,9 % відповідно. Через два квартали, якщо брати до 
уваги показники усіх 26 банків, рентабельність капіталу 
зросла на 32,02 %, а рентабельність активів знизилась на 
50,4 %. Проте якщо не брати до уваги показники рента-
бельності «Правекс-банку», то рентабельність капіталу 
показала зростання на 54,5 %, а рентабельність активів – 
на 64,6%. Таку відмінність у показниках пояснює той 
факт, що через два квартали після отримання синдико-
ваного кредиту у вересні 2008 р. на 42 млн дол. США 
фінансовий результат банку погіршився на 3029,1 %,  
а через рік – на 7623,8 %, що суттєво вплинуло на за-
гальний середній показник. Проте, навіть не беручи до 
уваги показник «Правекс-банку», через рік після отри-
мання синдикованого кредиту рентабельність активів 
у середньому знизилась на 84,7 %. Враховуючи фінансо-
вий результат «Правекс-банку», рентабельність активів 
знизилася в середньому на 361,6 %. Рентабельність капі-
талу через рік після отримання синдикованого кредиту 
знизилася на 43,01 %. Проте показники «Правекс-банку» 
справили значний вплив на динаміку рентабельності 
капіталу. Якщо не враховувати фінансовий результат 
«Правекс-банку», то середня рентабельність капіталу 
становила 154,53 %. 

Загалом з даних, наведених у табл. 2, видно, що 
після залучення синдикованих кредитів більшість по-
казників показують сприятливе для банків зростання, 
особливо показники ефективності використання ресур-

сів та показники рентабельності. Проте некоректно буде 
стверджувати, що саме залучення синдикованих креди-
тів провокує зростання показників. Пік залучень синди-
кованих кредитів припав на 2007 р., і можна припустити, 
що навіть без залучення синдикованих кредитів банків-
ська система демонструвала б позитивну динаміку по 
більшості показників. Залучення синдикованих кредитів, 
на нашу думку, має синергетичний ефект разом з іншими 
факторами розвитку банківської системи, що позитивно 
відображується на показниках банківської діяльності. 

ВИСНОВКИ
Попри ряд переваг синдикованого кредитування, 

сьогодні комерційні банки в Україні нечасто використо-
вують такий інструмент залучення ресурсів. Потенціал 
використання синдикованих кредитів проявився в пері-
од 2005–2008 рр. В Україні синдиковані кредити найчас-
тіше залучали комерційні банки та великі промислові 
підприємства. Саме комерційні банки отримані ресур-
си від синдикованих кредитів надалі могли перерозпо-
діляти серед малих і середніх підприємств. Отримані 
синдиковані кредити найбільший вплив справляють на 
показники рентабельності та прибутковості комерцій-
них банків та є одним з факторів нарощення активів та 
кредитного портфеля.                     
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Слободянюк Н. О. Формування масиву даних з використанням MSEXCEL для побудови системи бюджетування  
страхової компанії

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності практичного використання електронних таблиць MS EXCEL при форму-
ванні масиву управлінських даних з метою побудови ефективної системи бюджетування діяльності страхової компанії. У роботі досліджува-
лися питання автоматизації бюджетних процесів діяльності страхової компанії, основу яких складають електронні таблиці MS EXCEL. Виді-
лено переваги і недоліки використання електронних таблиць в системі бюджетування діяльності компаній. Обґрунтовано та запропоновано 
до впровадження в практичну діяльність страховика макети основних операційних бюджетів. Розглянуто основні характеристики бюджетів, 
які потрібно врахувати при їх моделюванні в середовищі MS EXCEL. Економічний ефект від впровадження полягає в підвищенні ефективності та 
оперативності управлінських рішень за всіма напрямками діяльності страховика при мінімальних витратах на використання простого ефек-
тивного інструменту фінансового планування. Перспективою подальшого наукового дослідження є розробка управлінського екрана керівника 
страхової компанії для простоти і доступності формування управлінських звітів. 
Ключові слова: бюджетування, MSEXCEL, страхова компанія, операційний бюджет, страхова премія.
Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 13. 
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Слободянюк Н. А. Формирование массива данных с использованием 

MS EXCEL для построения системы бюджетирования страховой 
компании

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании необходи-
мости практического использования электронных таблиц MS EXCEL 
при формировании массива управленческих данных с целью построе-
ния эффективной системы бюджетирования деятельности стра-
ховой компании. В работе исследовались вопросы автоматизации 
бюджетных процессов деятельности страховой компании, основу 
которых составляют электронные таблицы MS EXCEL. Выделены 
преимущества и недостатки использования электронных таблиц в 
системе бюджетирования деятельности компаний. Обоснованы и 
предложены к внедрению в практическую деятельность страховщика 
макеты основных операционных бюджетов. Рассмотрены основные 
характеристики бюджетов, которые нужно учесть при их моделиро-
вании в среде MS EXCEL. Экономический эффект от внедрения заклю-
чается в повышении эффективности и оперативности управленче-
ских решений по всем направлениям деятельности страховщика при 
минимальных затратах на использование простого эффективного 
инструмента финансового планирования. Перспективой дальнейше-
го научного исследования является разработка управленческого экра-
на руководителя страховой компании для простоты и доступности 
формирования управленческих отчетов.
Ключевые слова: бюджетирование, MS EXCEL, страховая компания, 
операционный бюджет, страховая премия.
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Slobodyanyuk N. O. Formation of Data Array Using the MS EXCEL  

to Create a Budgeting System for Insurance Company
The article is aimed at the theoretical substantiation of the need for practical 
use of MS EXCEL spreadsheets when forming an array of management data 
in order to create an effective system for budgeting the activities of insur-
ance company. In the working process, issues of automation of budgeting 
processes of insurance company activities were examined, basis of which 
constitute MS EXCEL spreadsheets. Advantages and disadvantages of using 
spreadsheets in the budgeting systems of companies have been allocated. 
Layouts of major operating budgets have been substantiated and proposed 
to introducing into practice of insurer. The article considers the main charac-
teristics of budgets that should be considered when modeling budgets in the 
MS EXCEL environment. The economic effect of the introducing is improved 
efficiency and operability of managerial decisions in all directions of activity 
of insurer with minimal expenditure on using a simple effective tool for finan-
cial planning. Prospect of further scientific research is developing of a man-
ager's screen for the head of an insurance company with purpose of providing 
simplicity and availability of building managerial reports.

Keywords: budgeting, MS EXCEL, insurance company, operating budget, in-
surance premium.
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ния эффективной системы бюджетирования деятельности стра-
ховой компании. В работе исследовались вопросы автоматизации 
бюджетных процессов деятельности страховой компании, основу 
которых составляют электронные таблицы MS EXCEL. Выделены 
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системе бюджетирования деятельности компаний. Обоснованы и 
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макеты основных операционных бюджетов. Рассмотрены основные 
характеристики бюджетов, которые нужно учесть при их моделиро-
вании в среде MS EXCEL. Экономический эффект от внедрения заклю-
чается в повышении эффективности и оперативности управленче-
ских решений по всем направлениям деятельности страховщика при 
минимальных затратах на использование простого эффективного 
инструмента финансового планирования. Перспективой дальнейше-
го научного исследования является разработка управленческого экра-
на руководителя страховой компании для простоты и доступности 
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use of MS EXCEL spreadsheets when forming an array of management data 
in order to create an effective system for budgeting the activities of insur-
ance company. In the working process, issues of automation of budgeting 
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cial planning. Prospect of further scientific research is developing of a man-
ager's screen for the head of an insurance company with purpose of providing 
simplicity and availability of building managerial reports.

Keywords: budgeting, MS EXCEL, insurance company, operating budget, in-
surance premium.
Fig.: 1. Tabl.: 4. Bibl.: 13. 

Slobodyanyuk Natalya O. – PhD (Economics), Associate Professor, Acting 
Head of the Department of Finance and Banking, Donetsk National University 
of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky (16 Ostrovskoho 
Str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region, 50005, Ukraine)
E-mail: Slobnata@mail.ru

http://www.business-inform.net


294

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ф
ін

ан
СИ

, г
ро

ш
о

ВИ
Й

 о
бі

г 
і к

ре
д

И
т

БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2016
www.business-inform.net

Комплексний аналіз організації та функціонуван-
ня системи бюджетування вітчизняної страхової 
компанії неможливо виконати в повному обсязі 

внаслідок відсутності (обмеженості) необхідної інфор-
мації з окремих видів операційних бюджетів компанії, 
а перш за все, головною причиною є недостатність та 
слабкість впровадження в систему менеджменту стра-
хової компанії елементів бюджетування та формування 
відповідних центрів фінансової відповідальності, які б 
надавали користувачам оперативну інформацію за від-
повідними критеріями. Саме тому актуальним є роз-
робка сучасних елементів бюджетування та практичне 
їх застосування в діяльності страховика з перспективою 
подальшого розвитку основного інструментарію. Про-
те задля ефективної побудови системи бюджетування 
необхідним постає формування масиву первинних да-
них обліку. Найбільш дешевим і простим у цьому плані є 
використання пакета програм Microsoft Office, а саме – 
електронних таблиць MS EXCEL.

Аналіз наукової літератури з питань впроваджен-
ня бюджетування на підприємствах, компаніях, органі-
заціях дозволив зробити висновок про достатню високу 
зацікавленість науковців щодо даного напряму дослі-
дження, проте більш детального опрацювання ще потре-
бують розробки практичних рекомендацій з формуван-
ня електронних таблиць MS EXCEL при побудові систе-
ми бюджетування страхової компанії. Окремі питання 
теоретико-методологічних положень бюджетування у 
своїх роботах розглядали зарубіжні та вітчизняні вче-
ні: Н. В. Бугас [1],С. Г. Вербовецька [2], Т. О. Ілляшенко 
[3], Р. С. Квасницька [4], О. О. Лях [5] та інші. Розробки 
методологічного впровадження сучасних інструментів 
бюджетування, формування електронних таблиць з ме-
тою вдосконалення підготовки управлінської звітності 
та інші питання автоматизації процесів бюджетування 
досліджувалися такими науковцями, як: Ю. А. Алейни-
кова [6], О. Віхров [7], О. М. Кисельова [8], А. С. Козирєв 
[9], М. А. Пахомов [10], П. Сухарєв [11] та інші. Проте 
варто зазначити, що питанням формування бюджетів 
страхової компанії, розробки та використання інстру-
ментарію бюджетування діяльності страхової компанії 
приділяється недостатньо уваги, і вони потребують по-
дальшої розробки.

Мета статі полягає в теоретичному обґрунтуван-
ні необхідності практичного використання електрон-
них таблиць MS EXCEL при формуванні масиву управ-
лінських даних з метою побудови ефективної системи 
бюджетування діяльності страхової компанії.

Існує досить багато варіантів автоматизації бю-
джетування в компанії: таблиці Excel; власні розробки; 
комплексні рішення, в яких бюджетування є допоміж-
ною функцією або які розраховані на підготовку тіль-
ки частини бюджету компанії; спеціалізовані системи, 
основною функцією яких є підготовка та управління бю-
джетами; модулі бюджетування у складі корпоративних 
інформаційних систем. Проте знайти готове IT-рішення 
для кожної конкретної організації складно. У кожному 
разі систему доведеться адаптувати до особливостей 
компанії. Тому вибирати потрібно ту систему, яка най-

більш повно відповідає поточним вимогам підприєм-
ства і може бути вдосконалена надалі [9].

Основним інструментом бюджетування, що засто-
совуються на промислових підприємствах і організаціях, 
зокрема страхових компаніях, є електронні таблиці MS 
EXCEL, які використовуються повсюдно як найпростіші 
та найбільш дешеві автоматизовані системи. Вони чудово 
знайома всім фінансистам і дозволяють уводити будь-які 
формули і будувати практично будь-які взаємозв’язки і 
прогнози. Крім того, у цю програму можна імпортувати 
інформацію з більшості облікових систем, що полегшує 
введення даних. MS Excel дозволяє сформувати повно-
цінну бюджетну модель під специфіку будь-якої компа-
нії або галузі. Програма не обмежує кількість і структуру 
бюджетів, число і рівні ієрархії довідників. Широкий ви-
бір вбудованих функцій дозволяє створювати практично 
будь-які взаємозв’язки між бюджетами.

Однак у міру того, як у процес бюджетування за-
лучаються нові підрозділи, ускладняється методологія 
і зростає обсяг інформації, електронні таблиці швидко 
досягають межі своїх можливостей, і виникає необхід-
ність використання більш функціональних інформа-
ційних систем бюджетування. У даний час існує без-
ліч програмних продуктів, що використовуються для 
бізнес-планування і бюджетування. Найвідомішими з 
них є: SАР/R3, Project Expert, Alt invest, Червоний дирек-
тор, Oracle Financial Analyzer, Hyperion Pillar, Adaytum 
e.Planning, EPS Prophix Budgets, EPS Prophix Enterprise, 
Comshare MPC і деякі інші [10].

Провівши дослідження програмних продуктів, 
що дозволяють вести бюджетування на підпри-
ємстві, було з’ясовано, що на сьогодні на віт-

чизняному ринку представлено більше двох десятків 
систем як іноземного, так і вітчизняного виробництва. 
Вони різноманітні за своєю побудовою, застосовуван-
ням інформаційних технологій, глибиною опрацювання 
функцій та орієнтацією на кількість користувачів. Про-
те до цих пір не існує такої програми, яка б одночасно 
відповідала таким вимогам: була б спеціалізованою для 
страхової організації; враховувала специфіку вітчизня-
ного бухгалтерського та податкового обліку; враховува-
ла регіональні особливості оподаткування.

Саме тому автор рекомендує керівництву вітчиз-
няних страхових компаній, котрі ще не мають налаго-
дженої системи бюджетування, спочатку вдосконалити 
та розширити масив даних, що вносяться до електрон-
них таблиць компанії, а потім скористатися послугами 
програмістів, що займаються розробкою спеціальних 
страхових IT-продуктів з метою налагодження системи 
бюджетування.

Наведемо ще декілька аргументів на користь ви-
користання електронних таблиць MS EXCEL як першо-
чергового ефективного та доступного інструменту під 
час впровадження бюджетування в діяльність страхової 
компанії.

Так, відомо, що у підготовці бюджетів зайнято ве-
лике число співробітників організації. Це, насамперед, 
співробітники, що займаються безпосередньо розроб-
кою бюджетів і обробкою фактичних даних по їх вико-
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нанню. Керівники функціональних напрямів або центрів 
фінансової відповідальності беруть участь на етапі пла-
нування за своїми зонами відповідальності та підготов-
ки звітів по факту. Керівництво організації розглядає, 
погоджує та затверджує бюджети. Відповідно вартість 
бюджетного процесу безпосередньо визначається трудо-
місткістю бюджетних процедур і кваліфікацією, а, отже, 
рівнем заробітної плати співробітників, необхідних для 
підтримки процесу бюджетування в працездатному 
стані. Відповідно чим менше часу на розробку, розгляд, 
погодження та затвердження бюджетів, і чим простіше 
в обігу бюджетна модель, тим менше тимчасових і фі-
нансових ресурсів відтягує на себе бюджетування. Отже,  
у цьому аспекті саме таблиці MS EXCEL є найбільш при-
вабливими по усіх параметрах, що перераховані вище. 

Основні недоліки електронних таблиць такі: у цій 
системі складно колективно працювати, навіть 
два співробітника не можуть одночасно корис-

туватися одним файлом; слабкі можливості електрон-
них таблиць при поділі прав доступу до інформації.  
У разі якщо в процес бюджетування залучено вели-
ку кількість користувачів, то для кожного доводиться 
створювати окремий набір таблиць, у результаті утво-
рюється громіздка система файлів, яка вимагає значних 
витрат на підтримку працездатності; відсутність контр-
олю цілісності даних, що пов’язані між собою. У системі 
електрон них таблиць існує складна система посилань і 
зв’язків. Якщо в комірці знаходиться інформація, що не 
відповідає заданому формату, то це призводить до по-
милки у всій системі інформації, на пошук якої може 
піти велика кількість часу; відсутність транспарентнос-
ті в управлінні витратами. При використанні бланків 
у великих компаніях потреба в ресурсах визначається 
орієнтовно, бюджетні показники значно агрегуються; 
консолідувати дані потрібно вручну, що викликає вели-
ку кількість помилок і невідповідностей; немає повно-
цінного OLAP-аналізу; низька мотивація на зниження 

собівартості продукції. Якщо за бюджетною статтею 
склалася економія, то домогтися по ній фінансування на 
наступний горизонт планування буде вельми проблема-
тичним.

Однак таблиці MS EXCEL залишаються неймовір-
но популярними. Причин цього декілька: 1. Ціна. Про-
грами інвестиційного аналізу коштують від тисячі до 
кількох десятків тисяч доларів. До того ж, якщо у компа-
нії є віддалені структурні підрозділи, то важко буде за-
безпечити необхідну швидкість передачі даних між від-
діленнями (філіями). 2. Швидке і недороге впровадження 
процесів планування, доступність та простота осво-
єння продукту. Причому в переважній більшості випад-
ків наявна в цьому продукті функціональність до кінця 
не використовується. 3. Висока гнучкість. Електронні 
таблиці – це універсальний інструмент, за допомогою 
якого можна побудувати будь-яку систему бюджету-
вання або аналізу за короткий період часу, не залучаючи 
програмістів. 4. Доступність фахівців. 5. Сумісність з 
іншими системами, що використовуються в компанії 
для збору і зберігання інформації. 6. Синхронізація бю-
джетних форм: автоматичне оновлення всіх параметрів 
у разі зміни одного з них[12].

Таким чином, електронні таблиці надають широкі 
можливості при побудові системи бюджетуван-
ня при мінімальних витратах, особливо на почат-

ковому етапі. Нами сформована система бюджетів, за 
якими доцільно було б виконати аналіз складу та змісту 
основних планів страхової компанії (рис. 1).

Тобто вище пропонуються основні напрямки, за 
якими доцільно б сформувати масив первинних даних об-
ліку страховика: розробити макети первинних документів 
для кожного центру фінансової відповідальності (тобто 
внутрішня розбивка на бізнес-одиниці); макети окремих 
бюджетів доходів і витрат за бізнес-одиницями (БДР); 
макети бюджетів руху грошових коштів окремих бізнес-
одиниць (БРГК); макети зведених форм БДР та БРГК 
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Бюджет страхових
виплат 

Бюджет
перестрахування

 

 

Бюджет з розміщення
страхових резервів  

Бюджет
адміністративних
витрат підрозділів  

Бюджет страхових
резервів 

Бюджет маркетингу
і реклами 

Бюджет навчання та
розвитку персоналу  

Рис. 1. Напрямки аналізу основних операційних бюджетів страхової компанії
Джерело: розроблено автором.
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страховика. Усі макети об’єднуються шляхом внесення 
відповідних логічних посилань. Вихідні дані у системі 
формуються виходячи з прогнозів операційних бюдже-
тів на наступний період у розрізі бізнес-одиниць і центрів 
фінансової відповідальності. Заповнюються макети пла-
нових форм по окремих бізнес-одиницях.Фактичні дані 
збираються на підставі фактичних показників заповнених 
макетів первинних форм центрів фінансової відповідаль-
ності. Зведені бюджети компанії формуються за загально-
прийнятим алгоритмом, закріпленим шляхом логічних 
посилань в електронному середовищі MS EXCEL.

Керівництву страхової компанії можна запропо-
нувати до впровадження такі макети операційних бю-
джетів. Зауважимо, що представлені макети на практиці 
підлягають більшої деталізації залежно від специфіки 
діяльності компанії з надання послуг і сформованої бю-
джетної моделі, а також залежать від конкретної мети 
деталізації.

Бюджет надходження страхової премії на 2016 р. 
(табл. 1) помісячно сформовано на основі плано-
вих показників компанії окремо від надходження 

страхової премії за вже укладеними діючими догово-
рами страхування та від надходження страхової премії 
за новими договорами страхування (виділено дві групи 
респондентів: корпоративні клієнти та фізичні особи).
Також в бюджет надходження страхової премії на 2016 р. 
закладено кількість договорів страхування, дію яких 
компанія планує продовжити.

Слід пам’ятати, що заплановані показники можуть 
відрізнятися від фактичних, проте сам бюджет надхо-
дження страхової премії дозволить підвисити ефектив-
ність управлінських рішень менеджерів середньої та ви-
щої ланок.

У табл. 2 наведено бюджет надходження страхо-
вої премії страховика, який вже сформовано за іншою 
ознакою – надходженням страхової суми та встановле-
ного страхового тарифу відповідно за основними вида-
ми страхування.

У табл. 3 наведено бюджет страхових виплат стра-
хової компанії планом на 2016 р. за показниками: страхо-
ві виплати відповідно за діючими та новими договорами 
страхування та планова кількість страхових подій.

У табл. 4 наведено бюджет страхових виплат стра-
ховика за основними видами страхування.

Запропоновані макети бюджетів реалізуються 
шляхом стандартної процедури введення та обробки 
даних до комірки електронних таблиць MS EXCEL.

За аналогічним принципом формуються інші бю-
джети страхової компанії, тобто в основі побудови опе-
раційного бюджету страховика лежить саме класифіка-
ційна ознака об’єкта, що підлягає управлінню, а також 
мета деталізації. 

Наведемо деякі основні характеристики, які по-
трібно врахувати при моделюванні бюджетів страхової 
компанії, що наведено на рис. 1.
 Бюджет комісійної винагороди формується на 

підставі плану з надходження премії, а також з 
таблиця 1

Бюджет надходження страхової премії на 2016 р. (філія N страхової компанії N)

Місяць
Надходження за укладеними 

договорами страхування,  
тис. грн

Надходження за новими дого-
ворами страхування,тис. грн

Кількість договорів страхуван-
ня, які будуть пролонговані, шт.

планом  
на 2016 р.

Корпоративні 
клієнти Фізичні особи Корпоративні 

клієнти Фізичні особи Корпоративні 
клієнти Фізичні особи

Січень

Лютий

Березень

…………..

Грудень

Разом за рік Σ Σ Σ Σ Σ Σ

таблиця 2

Бюджет надходження страхової премії на 2016 р. (філія N страхової компанії N)

Місяць Страхова сума, тис. грн за видами страхування Страховий 
тариф

Страхова 
премія

планом  
на 2016 р. Обов’язкове Добро- 

вільне
Страхування 

життя

Страхування 
відпові- 

дальності

Майнове 
страхування

За видами 
страхування 

…

За видами 
страхування 

….

Січень

Лютий

……..

Грудень

Разом за рік Σ Σ Σ Σ Σ – Σ
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урахуванням каналів продажу страхових про-
дуктів, умов договорів зі страховими агентами 
та брокерами, планованої кон’юнктури ринку.

 Бюджет перестрахування формується з ураху-
ванням розмірів ризиків, прийнятих на стра-
хування, й обсягу власних коштів страховика. 
Обсяги перестрахувальних операцій для цілей 
бюджетування визначаються існуючою в ком-
панії політикою перестрахування, передбачува-
ними видами договорів перестрахування (про-
порційний/непропорційний, облігаторний/фа-
культативний) і умовами по них (розмір влас-
ного утримання, порядок розрахунків тощо). 

 Бюджет страхових резервів відображає обсяг 
зобов’язань компанії за договорами страхуван-
ня і формується на підставі актуарних розра-
хунків.

 Бюджет з розміщення страхових резервів вра-
ховує розмір коштів, наявних у розпорядженні 
компанії (сформованих страхових резервів), їх 
структури з урахуванням видів і термінів дого-
ворів страхування, умов на фінансовому ринку, 
можливості надання позик страхувальникам. 

 Бюджет адміністративних витрат підрозді-
лів формується згідно із заявками підрозділів 
і потім коригується з урахуванням фінансових 
можливостей компанії та існуючих пріоритетів. 

 Бюджет маркетингу і реклами може визначати-
ся по окремих страхових продуктах або в ціло-
му по компанії. Бюджет інформаційних техно-

логій та технічного супроводу включає в себе 
витрати на комп’ютерну та оргтехніку, послуги 
зв’язку, мережеве та серверне обладнання. 

 Бюджет навчання та розвитку персоналу. Від-
мінною особливістю бюджетів маркетингу, ін-
формаційних технологій, навчання та розвитку 
персоналу є те, що витрати, включені до цих 
бюджетів, можуть складати як поточні, так і 
інвестиційні. Це необхідно врахувати при кон-
солідації операційних бюджетів та складанні 
фінансових звітів [13].

ВИСНОВКИ
В умовах постійного пошуку додаткових джерел 

фінансування, мінімізації витрат та зростання показни-
ків рентабельності діяльності, а також стійкого прагнен-
ня підвищення оперативності прийняття управлінських 
рішень керівництву страхової компанії буде корисним 
застосування сучасних інструментів бюджетування в 
діяльності страховика, затрати на впровадження яких 
є мінімальними. Нами запропоновано та обґрунтовано 
використання макетів операційних бюджетів страхової 
компанії, реалізація яких на практиці досягається шля-
хом використання основних вбудованих функцій елек-
тронних таблиць MS EXCEL. Відображення окремих 
сфер діяльності страхової компанії через відповідний 
бюджет забезпечує конкретизацію інформації по дано-
му напрямку, що підвищить ефективність управління 
в цілому, дозволить привести в єдиний формат потоки 
управлінської інформації та скоротити час на форму-
вання відповідних звітів.

таблиця 3

Бюджет страхових виплат на 2016 р. (філія N страхової компанії N)

Місяць
Страхові виплати за діючими 

договорами страхування,  
тис. грн

Страхові виплати за новими  
договорами страхування,  

тис. грн
Кількість страхових подій, шт.

планом  
на 2016 р.

Корпоративні 
клієнти

Фізичні 
особи

Корпоративні 
клієнти Фізичні особи Корпоративні 

клієнти Фізичні особи

Січень

Лютий

Березень

………..

Грудень

Разом за рік Σ Σ Σ Σ Σ Σ

таблиця 4

Бюджет страхових виплат на 2016 р. (філія N страхової компанії N)

Місяць Страхові виплати, тис. грн за видами страхування

планом  
на 2016 р. Обов’язкове Добровільне Страхування 

життя
Страхування 

відповідальності
Майнове  

страхування

Січень

Лютий

……..

Грудень

Разом за рік Σ Σ Σ Σ Σ
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Перспективою подальшого наукового досліджен-
ня є розробка управлінського екрана керівника стра-
хової компанії для простоти і доступності формування 
управлінських звітів. При цьому основою такого управ-
лінського екрана є рекомендовані макети операційних 
бюджетів страховика.                    
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Іванов Ю. Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства
Метою стаття є ідентифікація та аналіз складових сучасного інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підпри-
ємств. Визначено сутність та змістовне наповнення інформаційного забезпечення підприємства, до ключових складових якого віднесено сфор-
мовану маркетингову інформаційну систему, наявність програмного забезпечення та впровадження інформаційних систем. Проаналізовано 
існуючи класи інформаційних систем, які є підґрунтям для побудови маркетингової інформаційної системи підприємства. За результатами по-
рівняння інформаційних систем ідентифіковано ті, у структурі яких передбачено модулі для підтримки, управління та розвитку маркетингової 
діяльності підприємств. Серед них перше місце належить класу ERP-систем, який створює єдиний інформаційний простір для управлінських про-
цесів та маркетингових рішень і виконує функції інтеграції бізнес-процесів промислового підприємства. Перспективним напрямком подальших 
досліджень є розробка рекомендацій щодо організаційного аспекту впровадження запропонованих інформаційних систем у практичну діяльність 
вітчизняних промислових підприємств. 
Ключові слова: інформаційне забезпечення, маркетингова діяльність промислового підприємства, інформаційна система, маркетингова інфор-
маційна система.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 13. 
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УДК 658.8
Иванов Ю. Б., Ус М. И. Составляющие информационного  

обеспечения маркетинговой деятельности промышленного  
предприятия

Целью статья является идентификация и анализ составляющих со-
временного информационного обеспечения маркетинговой деятель-
ности промышленных предприятий. Определена сущность и содер-
жательное наполнение информационного обеспечения предприятия, 
к ключевым составляющим которого отнесены сформированная мар-
кетинговая информационная система, наличие программного обеспе-
чения и внедрение информационных систем. Проанализированы суще-
ствующие классы информационных систем, являющиеся основой для 
построения маркетинговой информационной системы предприятия. 
В результате сравнения информационных систем идентифицирова-
ны те, в структуре которых предусмотрены модули для поддержки, 
управления и развития маркетинговой деятельности предприятий. 
Среди них первое место принадлежит классу ERP-систем, который 
создает единое информационное пространство для управленческих 
процессов и маркетинговых решений и выполняет функции интегра-
ции бизнес-процессов промышленного предприятия. Перспективным 
направлением дальнейших исследований является разработка реко-
мендаций в отношении организационного аспекта внедрения пред-
ложенных информационных систем в практическую деятельность 
отечественных промышленных предприятий.
Ключевые слова: информационное обеспечение, маркетинговая дея-
тельность промышленного предприятия, информационная система, 
маркетинговая информационная система.
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Ivanov Yu. B., Us M. I. Components of Informational Supporting  

the Marketing Activities of Industrial Enterprise
The article is aimed at identifying and analyzing components of contempo-
rary informational supporting marketing activities of industrial enterprises. 
The article determines essence and contents of enterprise's informational 
support, key components of which include availability of developed market-
ing information system and software, together with introduction of informa-
tion systems. The existing classes of information systems, which represent a 
basis for building a marketing information system of enterprise, have been 
analyzed. By comparing information systems have been identified those, 
structure of which provides modules for support, management and develop-
ment of marketing activities of enterprises. The first place among them holds 
the class of ERP systems, which creates a unified information space for ad-
ministrative processes and marketing decisions and serves for integration of 
business processes of industrial enterprise. A promising direction for further 
research is development of recommendations regarding the organizational 
aspect of the proposed introduction of information systems into practical ac-
tivities of domestic industrial enterprises.

Keywords: informational support, marketing activity of industrial enterprise, 
information system, marketing information system.
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Вирішення стратегічних для України завдань до-
сягнення рівня високорозвиненої країни та по-
глиблення у світові економічні та, зокрема, зо-

внішньоторговельні процеси як рівноправного партнера 
ставить на порядок денний питання широкомасштабної 
розбудови інформаційної сфери. Активного розвитку 
потребують, перш за все, процеси впровадження ефек-
тивних механізмів інформаційного забезпечення віт-
чизняних виробників.

Важливість запровадження комплексного сучас-
ного інформаційного забезпечення саме маркетингової 
діяльності в умовах зростання ризиків підприємниць-
кого середовища обумовлюється ключовою роллю ін-
формації як в усіх сферах життєдіяльності суспільства, 
так і в усіх напрямках діяльності підприємства, на всіх 
етапах розробки, виробництва та розподілу продукції.

В умовах посилення конкурентної боротьби на 
світових промислових ринках своєчасне та всебічне ін-
формування суб’єктів економічних відносин виводить 
інформаційне забезпечення на одне з перших місць у 
системі заходів, спрямованих на розвиток маркетинго-
вої діяльності та підвищення її ролі в процесі управлін-
ня промисловим підприємством. 

Радикальні перетворення в українському суспіль-
стві та складнощі, які виникають на шляху повноцінної 
інтеграції вітчизняної економіки в систему світогоспо-
дарських зв’язків, актуалізують проблему дослідження 
сутності, структури та змісту сучасного інформаційного 
забезпечення маркетингової діяльності підприємства. 

Питанням сутності та структури інформаційних 
систем, розвитку інформаційного забезпечення ді-
яльності підприємств присвячено чимало досліджень 
таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: І. Босак,  
П. Дойль, А. Загородній, С. Казмірчук, Ф. Котлер, П. Мо-
лино, Є. Палига, Я. Панухник, Н. Полуектова, Дж. Траут, 
Є. Шуремов та інші. 

Незважаючи на численні теоретичні розробки та 
практичні рекомендації щодо створення інформацій-
ного забезпечення підприємств, питанням структури 
та змісту сучасних інформаційних систем, зокрема для 
розвитку маркетингової діяльності промислових під-
приємств з урахуванням зовнішніх ризиків, досі приді-
лено недостатньо уваги.

Метою статті є ідентифікація та аналіз складових 
сучасного інформаційного забезпечення маркетинго-
вої діяльності промислових підприємств. Досягнення 

поставленої мети передбачає: визначення сутності та 
змістовного наповнення інформаційного забезпечення 
підприємства; аналіз складових маркетингової інфор-
маційної системи підприємства; обґрунтування струк-
тури інформаційної системи для підтримки та розвитку 
маркетингової діяльності промислових підприємств.

Важливою умовою ефективної діяльності та 
управлінням підприємством, як зазначає Л. Г. Шемаєва, 
є наявність необхідної інформації [1], а існування роз-
виненої маркетингової інформаційної системи розгля-
дається як джерело формування стійких конкурентних 
переваг [2] Крім того, у процесі досягнення високих 
результатів особливу роль відіграють методи управлін-
ня інформаційними ресурсами та наявність сучасних 
інформаційних систем. При цьому інформація розгля-
дається у вигляді корисних знань, отриманих шляхом 
аналізу вихідних даних, фактів, цифр і подій, які стосу-
ються всіх напрямків діяльності підприємства, у першу 
чергу його партнерів, загального стану та динаміки рин-
ку [1, с. 132].

Інформація є не лише цінним ресурсом, але й ко-
штовним, оскільки потребує витрат на збирання, ін-
терпритацію, зберкження, захист тощо. За умов ви-

користання неякісної інформації це може призвести до 
прийняття неефективних управлінських та маркетин-
гових рішень, і подібні витрати можуть значно зрости. 
У такому випадку виникає потреба у визначенні якості 
інформації, яка характеризується відповідно до трьох 
основних критеріїв: часу, змісту та форми. Основні ви-
моги до їх наповнення представлено в табл. 1, які були 
виокремлені на основі аналізу наукових літературних 
джерел [3, 4]. 

Дослідження наукових джерел і практичних реко-
мендацій у сфері інформаційних технологій у промис-
ловості свідчить, що споживачами інформації в цілому 
та щодо маркетингової діяльності зокрема є керівники 
підприємств та підрозділів, маркетологи, логісти, ризик- 
менеджери, інформаційні працівники та інший персо-
нал [4–6].

У процесі прийняття управлінських рішень у ке-
рівників та працівників різних рівнів постійно виникає 
потреба в маркетинговій інформації щодо: асортименту 
продукціїї, витрат, вподобань споживачів, можливостей 
конкурентів, існуючих технологій, тенденцій розвитку 
галузі тощо. Конкретним вираженням інформації є за-

таблиця 1

Основні критерії якості інформації

Критерії якості інформації

час Зміст Форма

Своєчасність;  
терміновість;  
оперативна оновлюваність;  
періодичність; 
 відповідність реальному стану

Точність (достовірність);  
відповідність потребам конкретного 
споживача;  
вичерпність;  
відповідність сутності та об’єму;  
однозначність;  
надійність

Чіткість;  
детальність;  
показовість (в описовій, цифровій або 
просторово-наглядній формі);  
адаптованість;  
захищеність (конфіденційність)

Джерело: складено на основі [3, 4].
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пит, який, за визначенням А. Г. Загороднього, виступає 
як усвідомлена та чітко сформована вимога користува-
ча, що адресована інформаційній системі [6, с. 287].

У процесі формування та розвитку маркетинго-
вої стратегії, управління маркетинговою діяльністю ви-
никає два типи інформаційних потреб – у відомо стях 
щодо джерел необхідної маркетингової інформації та 
самої інформації. Для задоволення потреб першого типу 
призначені документальні інформаційні системи, для 
задоволення потреб у самій маркетинговій інформації 
необхідна організація спеціальних робіт щодо її збору та 
обробки.

Збір інформації щодо функціонування ринку, по-
треб споживачів, діяльності конкурентів здійснюється 
за допомогою проведення спеціальних маркетинго-
вих досліджень [7], об’єктами вивчення в яких стають 
суб’єкти маркетингового середовища, їх дії, результати 
роботи, загальна ситуація в галузі, чинники впливу на 
діяльність промислових підприємств, які здійснюють 
прямий або опосередкований вплив на можливості, 
перспективи подальшого функціонування та співпрацю 
промислових підприємств.

В інформаційному процесі, яким є маркетингова 
діяльність, інформація – один з важливих ресурсів по-
ряд з матеріальними, трудовими і фінансовими. 

Інформація про сегментування цільового ринку до-
зволяє підприємству виявити маркетингові можли-
вості. Інформація необхідна для чіткого визначення 

конкурентних переваг та її стратегічного позиціювання. 
Нарешті, інформація про стратегічну позицію на ринку 
потрібна для побудови ефективної бізнес-стратегії на 
основі конкурентних переваг.

У процесі управління підприємством в цілому 
та маркетинговою діяльністю зокрема постійно відбу-
вається обмін інформацією. Причому напрямок пере-
міщення інформації може бути як вертикальним (від 
керівника до підлеглих або від підлеглих до керівника), 
так і горизонтальним (між начальниками підрозділів, 
підлеглими одного рівня). 

Для успішного досягнення стратегічних цілей і так-
тичних завдань, серед яких досягнення високого рівня 
конкурентоспроможності на першому місці, підприєм-
ство має відслідковувати всі можливі джерела залучення 
інформації у внутрішнє середовище й забезпечувати її 
максимальне використання.

Маркетингова інформація функціонує комплексно 
в рамках спеціальних форм, які отримали назву марке-
тингових інформаційних систем.

Під маркетинговою інформаційною системою 
(МІС) слід розуміти сукупність персоналу (індивідів), 
інформації, обладнання та методів (прийомів, проце-
дур), призначених для збору, обробки, класифікації, ана-
лізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної та 
достовірної інформації для прийняття маркетингових 
рішень [7, с. 115]. 

МІС розглядається як одна з ключових складових 
інформаційної системи управління промисловим під-
приємством. Роль МІС полягає у визначенні потреб в 
інформації для маркетингового управління, її одержан-

ня і своєчасного подання відповідним фахівцям і керів-
никам.

Маркетингова інформаційна система включає 
чотири підсистеми: внутрішньої звітності 
(внутрішнього обліку підприємства), марке-

тингового спостереження (довідкова підсистема), мар-
кетингового дослідження, аналізу маркетингової інфор-
мації (маркетингових рішень). Вони комплексно охоплю-
ють всі можливі джерела отриманні інформації, етапи її 
обробки та інтерпретації. 

Аналіз наукових праць у сфері інформаційного 
забезпечення маркетингу дає можливість узагальнити 
структурні елементів МІС [7–9]:

1. Персонал, фахівці зі збору, обробки, аналізу ін-
формації.

Діяльність персоналу зводиться до збору різно-
планової (невпорядкованої) інформації, необхідної для 
потреб маркетингу підприємства з оцінкою, аналізом, 
систематизацією одержаної інформації з метою її по-
дальшого використання та підготовкою до прийняття 
маркетингових рішень. Крім того, функції персоналу на 
цьому етапів включають розробку рекомендацій і про-
позицій щодо маркетингових та управлінських рішень.

2. Безпосередньо інформація, що функціонує в рам-
ках МІС.

У рамках цього елементу можна виділити три види 
інформації, що функціонує в рамках МІС:
 внутрішня інформація щодо можливостей під-

приємства, положення на ринку; товарів, що 
випускаються тощо, включаючи існуючу систе-
му аналізу ефективності маркетингових рішень 
і систему аналізу маркетингової інформації;

 інформація, отримувана за допомогою марке-
тингової розвідки, зібрана із зовнішніх джерел 
за допомогою, як правило, ненаукових методів, 
проте передбачає регулярність і поверхневий 
характер отриманих даних;

 інформація, отримувана за допомогою марке-
тингових досліджень, має науковий характер, 
збирається з використанням наукових методів 
для вирішення конкретних маркетингових си-
туацій, з якими підприємство або фірма зіткну-
лися на ринку.

3. Методи і процедури збору інформації, її оброб-
ки, аналізу, підготовки до прийняття рішень.

Включає в себе технічні пристрої, обладнання, 
необхідне для роботи з інформацією, методи і проце-
дури збору інформації, включаючи методи проведення 
маркетингових досліджень (опитування, спостережен-
ня, експерименти тощо), статистичної та математичної 
обробки інформації, що дозволяють здійснювати різно-
манітні види аналізу (кореляційний, факторний, таксо-
номічний тощо) та візуалізувати отримані дані.

Інформаційне забезпечення, яке використовуєть-
ся в процесі маркетингової діяльності промислових 
підприємств, представляє собою інформацію, необхід-
ну для управління економічними процесами всередині 
підприємства та навколишнього середовища. Вона міс-
титься в базах даних інформаційних систем; передбачає 
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створення інформаційних умов функціонування систе-
ми, забезпечення необхідної інформацією, включення в 
систему засобів пошуку, отримання, зберігання, накопи-
чення, передачу, обробку інформації, організацію банків 
даних щодо маркетингу з метою максимальної адаптації 
для подальшого прийняття рішень.

Інформаційне забезпечення розглядається як су-
купність єдиної системи класифікації інформації, уні-
фікованих систем документації, схем інформаційних 
потоків, які циркулюють на підприємстві, а також мето-
дологія побудови бази даних [10].

Важливим питанням розгляду інформаційного забез-
печення є оцінка інформаційного ефекту, яка може 
проводитись або за допомогою конкретних еко-

номічних показників (зростання частки ринку, динаміки 
виручки від реалізації, прибутку та інших результуючих 
показників), або опосередковано, з урахуванням впливу 
інформації на підвищення рівня знань спеціалістів та по-
тенційних можливостей застосування цих знань у марке-
тинговій діяльності та розвитку підприємства [11].

В умовах динамічних змін та стрімкого розвит-
ку сучасних технологій функціонування промислових 
підприємств неможливо без створення налагодженої 
інформаційної системи з урахуванням всіх проаналізо-
ваних складових її наповнення.

Огляд статистичної інформації [4] та узагальнен-
ня наукових публікацій [6; 9] дають змогу стверджувати, 
що рівень використання українськими промисловими 
підприємствами, у тому числі машинобудівними, ін-
формаційних систем для управління та розвитку марке-
тингової діяльності, чи навіть окремо розвитку певних 
напрямків діяльності зі споживачами та постачальни-
ками, є вкрай низьким. Інформаційні системи такого 
типу створені відповідно до потреб корпоративних 
об’єднань. До них належать системи «Бізнес-ПРО», Па-
рус, Галактика, Трейд Мастер, Спрут тощо [4; 6]. Проте 
функції цих систем зводяться до управління договора-
ми, збутом, формування графіків поставок продукції та 
сировини, дослідження попиту, управління витратами. 
Іншу групу формують інформаційні системи підпри-
ємств, які самостійно розробляють або пристосовують 
під існуючі завдання та потреби підприємства. Функції 
таких систем обмежуються веденням кореспонденції та 
обслуговуванням торговельних заявок. 

Таким чином, звертаємо увагу на те, що про роз-
виток та управління безпосередньо маркетинговою ді-
яльністю, що ґрунтується на використанні ідей однієї 
із сучасних концепцій маркетингу (соціально-етичній, 
партнерських відносин, інтегрованого маркетингу), не 
йдеться, розглянуті групи інформаційних систем обслу-
говують щоденну роботу підприємства та його повсяк-
денні зв’язки. 

Огляд автоматизованих інформаційних систем, які 
використовують українські підприємства у сфері марке-
тингу та управління відносинами з іншими суб’єктами 
підприємницької діяльності (зокрема споживачами 
та постачальниками), показав, що вони відрізняються 
одна від одної структурою, а головне – набором функ-
ціональних задач. При цьому ані стандартної структури 

інформаційної системи, ані елементів стандартизації та 
уніфікації маркетингових інформаційних технологій у 
національній практиці не існує.

Діяльність зарубіжних промислових підприємств 
дає змогу стверджувати про значно вищий рівень функ-
ціонального наповнення їх інформаційних систем. Усі 
завдання, які пов’язані з формуванням, розвитком і 
управлінням маркетинговою діяльністю, зарубіжні ком-
панії інтегрують в межах таких систем, як SFA (Sales Force 
Automation), CRM (Customer Relation Management), ERP 
(Enterprise Resource Planning), ERP II (Enterprise Resource 
& Relation Planning), SCM (Supply Chain Management), 
MRP (Materiel Requirement Planning), MRP II (Manufac-
turing Resource Planning), CSRP (Customer Synchronized 
Resource Planning), DCM (Demand Chain Management), 
Project Expert, Marketing Expert тощо [4; 6–8; 10–13].

Кожна з перелічених інформаційних систем має свої 
переваги та недоліки, що знаходить відображення 
в досить обмеженому використанні вітчизняними 

промисловими підприємства. Докладніше розглянемо 
ті системи, які відповідають можливостям програмного 
забезпечення, їх спрямованості та вміщують модулі, які 
можуть бути задіяні в процесі маркетингової діяльності 
(табл. 2).

Інтернет дав прості та універсальні інструменти 
дослідження ринку й спілкування з контрагентами та 
партнерами, які (інструменти), своєю чергою, дали по-
тужний поштовх розвитку нових інформаційно-ком-
п’ютерних технологій для побудови інформаційних сис-
тем. Однією з них є SCM (система управління ланцюгом 
поставок), яка об'єднує постачальників, дистриб'юторів 
і споживачів у єдиний логістичний процес. Система 
управлінням ланцюгом поставок охоплює весь спектр 
зв’язків та процесів щодо поставок продукції: вона до-
зволяє автоматизувати визначення потреб і замовників 
на ресурси підприємства, визначати споживача, оформ-
ляти і здійснювати поставку готової продукції.

Подальший розвиток інформатизації підприємств 
привів до створення ERP-систем (планування ресурсів 
підприємства), яка за допомогою оптимізації бізнес-
процесів, що базуються на інтеграції всіх потоків інфор-
мації для забезпечення плану продажів, виробництва, 
закупок, завантаження обладнання та персоналу, плану 
фінансування ресурсів, дає змогу мінімізувати витрати. 

Своєю чергою, концепція управління ресурсами 
підприємства з інтеграцією процесів співробітництва 
(ERP II) має два контури управління: традиційний вну-
трішній, керуючий внутрішніми бізнес-процесами під-
приємства, і зовнішній, керуючий взаємовідносинами 
з контрагентами та покупцями продукції. Якщо систе-
ми планування ресурсів підприємства спрямовані на 
досягнення конкурентних переваг за рахунок оптимі-
зації внутрішніх бізнес-процесів, то в ERP ІІ-системах 
з’являються засоби підвищення ефективності роботи з 
клієнтами і контрагентами.

Іншим типом інформаційних систем є системи 
CRM (управління відносинами з клієнтами). Поява 
систем цього класу пов’язана з жорсткістю конкурент-
ної боротьби. Відзначається емпірично виявлена за-
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таблиця 2

порівняльна характеристика окремих інформаційних систем

Назва системи Складові модулі Результат Спрямованість

SCM (система управління 
ланцюгом поставок)

Планування ланцюгів поставок –  
планування та формування ка-
лендарних графіків, рішення для 
спільної розробки прогнозів, 
проектування мереж поставок, 
моделювання різних ситуацій, 
аналіз рівня виконання операцій; 
виконання ланцюгів поставок; 
відстеження і контроль виконан-
ня логістичних операцій

Підвищення гнучкості та 
оперативності планування 
і постачання виробництва. 
Можливість прогнозування 
ефективності діяльності 
підприємства і оцінки 
результатів з урахуванням дії 
зовнішнього середовища

Великі та середні 
виробничі підприємства 
(завдання вхідної та 
вихідної логістики)

ERP-системи (планування 
ресурсів підприємства)

Управління ланцюгами постачань, 
управління даними про виріб, 
управління базою моделей, 
планування роботи, управління 
взаємовідносинами з клієнтами, 
електронна комерція, проекти, 
управління знаннями, управління 
якістю, управління фінансами

Розширення 
функціональності закупівель, 
збуту, замовлень, постачан-
ня, обліку, кадрів, складів, 
виробництва. Інтеграція всіх 
бізнес-процесів

Великі та середні 
промислові та торго-
вельні підприємства  
(всі ресурси)

ERP II (управління ресурсами 
підприємства з інтеграцією 
процесів співробітництва)

Податковий, бухгалтерський, 
кадровий облік, управління 
складом,транспортуванням, 
казначейство, управління 
взаємовідносинами з клієнтами

Поглиблення функціональ-
ності, збільшення зовнішніх 
зв’язків. Інтеграція всіх 
ділових процесів, орієнто-
ваних на комерцію. Участь 
у ланцюжку створення 
вартості

Великі та середні 
виробничі та торго-
вельні підприємства 
(міжгалузеві та галузеві 
процеси)

CRM (управління 
відносинами з клієнтами)

Управління контрактами, рахун-
ком клієнта, прогнозування про-
дажу, організаційна структура та 
методологія продажу, маркетинг, 
кореспонденція, обслуговування 
торговельних заявок, післяпро-
дажне обслуговування, синхроні-
зація даних, інтеграція із систе-
мами ERP

Підвищення ефективності 
взаємодії з клієнтами на 
всіх стадіях відносин з ними 
(залучення, утримання, 
лояльність). Персоніфікація 
відносин з кожним клієнтом, 
підвищення ефективності 
взаємодії з ним

Великі, середні та малі 
підприємства, акцент на 
сфері послуг і торгівлі 
(міжгалузеві процеси) 

CSRP (планування ресурсів, 
синхронізоване з покупцем)

Управління продажами і марке-
тингом, обслуговування покупців, 
технічне обслуговування, управ-
ління дослідженнями та розроб-
ками, бізнес-планування та облік, 
фінанси, планування зовнішніх 
процесів

Підвищення ринкової актив-
ності підприємства. Плану-
вання замовлень, проте без 
урахування виробництва. 
Можливість покупця вплива-
ти на процес виробництва

Національні та міжна-
родні корпорації 
(міжга лузеві процеси, 
внутрішня та зовнішня 
співпраця)

кономірність, відповідно до якої 80 % обсягів продажів 
підприємств припадає на 20 % постійних покупців [11], 
оскільки приєднання кожного нового споживача обхо-
диться істотно дорожче, ніж збереження відносин з іс-
нуючим клієнтом, при цьому джерелом додаткових ви-
трат є здійснення маркетингових досліджень та обробка 
їх результатів, проведення рекламних кампаній, витрати 
на ведення переговорів з потенційними партнерами. 

Концепція CSRP (планування ресурсів, синхро-
нізоване з покупцем) включає в себе повний цикл: від 
проектування майбутнього виробу з урахуванням ви-
мог замовника до гарантійного та сервісного обслуго-
вування після продажу [12]. Ця інформаційна система 
дає можливість клієнту розміщувати замовлення, від-
повідати за правильність його виконання і при необхід-
ності відстежувати дотримання термінів виробництва і 

постачання, таким чином, передбачаючи значний рівень 
доступу до інформації та довіри з боку підприємств. 

Підбиваючи підсумки порівняльного аналізу су-
часних інформаційних систем, в яких передбачено мо-
дулі, що відповідають за здійснення та підтримку марке-
тингової діяльності, слід відмітити доцільність та ефек-
тивність ERP- та ERP ІІ-систем [13], які забезпечують 
інформатизацію майже всіх бізнес-процесів промисло-
вого підприємства (рис. 1). 

Саме ERP-системи рекомендується впровадити як 
ключову складову інформаційного забезпечення марке-
тингової діяльності, їх використання можливе за умов 
збіркових (дискретних) виробництв, класичним при-
кладом якого є більшість галузей промисловості, у тому 
числі машинобудування. Це базова методика – плат-
форма для створення більш складних інформаційних 
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систем (у т. ч. і для формування та розвитку інтегрова-
ної маркетингової діяльності).

Таким чином, у результаті дослідження було отри-
мано такі наукові результати: 1) сутнісне та зміс-
тове наповнення інформаційного забезпечення 

підприємства, яке розглядається у вигляді сукупності 
єдиної системи класифікації інформації, уніфікованих 
систем документації, напрямків інформаційних пото-
ків, які циркулюють на підприємстві в поєднанні з ме-
тодологією побудови баз даних як ключових елементів 
інформаційних систем і самих інформаційних систем, 
дозволяє приймати рішення з організації інформацій-
ного забезпечення підприємства та наповнення реле-
вантними даними його підсистем з метою налагоджен-
ня ефективного управління діяльністю підприємства 
на інформаційній основі; 2) структура маркетингової 
інформаційної системи підприємства з виокремленням 
ключових її елементів та підсистем, які враховують всі 
можливі джерела отримання інформації та процеси її 
ідентифікації, обробки та аналізу, що в сукупності забез-
печує основу для розробки обґрунтованих маркетинго-
вих та управлінських рішень; 3) запропоновано сучасні 
інформаційні системи для підтримки та розвитку мар-
кетингової діяльності промислових підприємств, впро-
вадження яких дозволяє полегшити та прискорити про-
цес комунікацій як на самому підприємстві, об’єднавши 
дані, ресурси, процеси та можливі рішення, так і зовні, 
налагодивши взаємодію з можливістю зменшення сту-
пеня невизначеності та ризику. 

Формування сучасного інформаційного забез-
печення промислового підприємства в цілому та його 
маркетингової діяльності зокрема потребує цілісного 
погляду на об’єкт управління, що неможливо без інфор-
мації, технологічних і бізнес-процесів. Для ефективної 
діяльності та здійснення маркетингового управління 
необхідна інтеграція ключових складових її інформацій-
ного забезпечення, а саме: сформованої маркетингової 
інформаційної системи, наявності програмного забез-
печення та впровадження інформаційних систем, серед 
яких перше місце належить ERP-системі, яка створює 
єдиний інформаційний простір для управлінських про-
цесів та виконує функції інтеграції бізнес-процесів про-
мислового підприємства. 

Перспективним напрямком подальших досліджень 
є розробка рекомендацій щодо організаційного аспекту 

впровадження запропонованих інформаційних систем у 
практичну діяльність вітчизняних промислових підпри-
ємств.                      
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Зима Ю. п. Дефініція обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління
Метою статті є дослідження сутності обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління. Поставлено завдання дослідити підхо-
ди до визначення обліково-аналітичного забезпечення та проаналізувати особливості корпоративного управління, які впливають на його інфор-
маційні потреби, що дасть змогу запропонувати трактування поняття «обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління». Про-
ведено критичний аналіз підходів до визначення обліково-аналітичного забезпечення управління. Зокрема, встановлено, що дефініція обліково-
аналітичного забезпечення залишається дискусійним питанням. Для розуміння сутності обліково-аналітичного забезпечення корпоративного 
управління необхідно встановити його ключові принципи та особливості. Встановлено, що обліково-аналітичне забезпечення корпоративного 
управління – це інтегрована система інформаційного забезпечення, яка включає релевантну інформацію, що задовольняє різні інтереси користу-
вачів в межах корпоративного управління. 
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, корпоративне управління, користувачі інформації, інформаційні потреби.
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УДК 378
Зима Ю. П. Дефиниция учетно-аналитического обеспечения  

корпоративного управления
Целью статьи является исследование сущности учетно-аналити-
ческого обеспечения корпоративного управления. Поставлена задача 
исследовать подходы к определению учетно-аналитического обе-
спечения и проанализировать особенности корпоративного управ-
ления, которые влияют на его информационные потребности, что 
позволит предложить трактовку понятия «учетно-аналитическое 
обеспечение корпоративного управления». Проведен критический 
анализ подходов к определению учетно-аналитического обеспече-
ния управления. В частности, установлено, что дефиниция учетно-
аналитического обеспечения остается дискуссионным вопросом. Для 
понимания сущности учетно-аналитического обеспечения корпора-
тивного управления необходимо установить его ключевые принципы 
и особенности. Установлено, что учетно-аналитическое обеспечение 
корпоративного управления – это интегрированная система инфор-
мационного обеспечения, которая включает релевантную информа-
цию, удовлетворяющую различные интересы пользователей в рамках 
корпоративного управления.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, корпоративное 
управление, пользователи информации, информационные потребности.
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Zyma Iu. P. The Definition of the Accounting-Analytical Provision  

of Corporate Management
The article is aimed at studying the substance of the accounting-analytical 
provision of corporate management. The article formulates the task to exam-
ine approaches to the accounting-analytical provision and analyze peculiari-
ties of corporate management, which affects information needs, to provide 
for offering a new interpretation of the concept of «accounting-analytical 
provision of corporate management». A critical analysis of the approaches 
to the definition of the accounting-analytical provision of management has 
been conducted. In particular, it has been found that the definition of the 
accounting-analytical provision remains debatable. In order to understand 
the substance of the accounting-analytical provision of corporate manage-
ment, its key principles and characteristic features should be determined. It is 
found that the accounting-analytical provision of corporate management is 
an integrated system for information management, which includes relevant 
information to meet diverse interests of users within the framework of cor-
porate management.
Keywords: accounting-analytical provision, corporate management, infor-
mation users, information needs.
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Корпоративне управління, функціонуючи як про-
цедури та процеси, якими керують та за якими 
контро люють організацію, визначає розподіл 

прав та обов’язків між різними зацікавленими сторо-
нами та встановлює порядок прийняття рішень [1]. 
Якщо ХХ століття називають епохою менеджменту 
(management), то сучасна наука та практика фокусу-
ється на управлінні (governance) [2]. Фундаментальним 
принципом корпоративного управління є розподіл вла-
ди всередині корпорації між її акціонерами та радою 
директорів [3]. До корпоративного управління залучені 
акціонери або інвестори, рада директорів, яка здійснює 
контроль за управлінням корпорацією та виконавчі 
директори, які здійснюють контроль операційної ді-
яльності. Складність зв’язків основних груп корпорації 

впливає на особливості потоків інформації, що фор-
муються та агрегуються для забезпечення виконання 
функцій корпоративного управління. 

Ефективність використання інформаційних ресур-
сів у корпоративному управлінні впливає на ряд факто-
рів, серед яких не лише фінансові індикатори, але й дові-
ра інвесторів, розвиток корпоративної культури та інші 
важливі макроекономічні та соціальні інституціональні 
виміри. Інформація щодо корпоративного управління не 
обмежується лише даними обліку, вони в даному випад-
ку служать інформаційною базою для широкої аналітики, 
яка і є ключовим інформаційним ресурсом. Останні до-
слідження нефінансової звітності, широке застосування 
інформаційних технологій, побудова системи інтегрова-
ної звітності корпорацій як системи, що покликана дати 
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відповідь на питання щодо зовнішнього середовища під-
приємства, управління та керівництва, можливостей та 
ризиків, стратегії та розподілу ресурсів, бізнес-моделі, 
діяльності, стратегічних перспектив на майбутнє [4], 
веде до перегляду усталених поглядів на інформаційні 
ресурси управління. В Україні необхідність розробки 
нових підходів до інформаційного забезпечення кор-
поративного управління є інструментом підвищення 
ефективності діяльності корпорацій, що є каталізатором 
розвитку інвестиційного середовища, мобілізації фінан-
сових ресурсів та посилення ролі фондового ринку. 

Дослідженню  економічної сутності та особливо стей 
корпоративного управління, обліку корпоративних прав, 
удосконалення механізмів корпоративного управління 
присвячені роботи Пасечник Т. О., Манойленко  О.  В., 
Шайкан А. В., Селіверстової Л. С., Супрун Н. А., Корягі-
ної Т. В., Бедзай О. В., Храмова І. О., Сороківської О. А., 
Мішура В. Б., Кудінова М. М., Пилипенко О. І. 

Про дослідження облікового забезпечення діяль-
ності підприємств йдеться в роботах Сапожнікової Н. Г., 
Лучко М. Р., Коробко О. М., Мервенецької В. Ф., Семе-
нишеної Н. В., Семчук І. В., Адамик О. В., Шевері Я. В., 
Білої Л. М. та інші.

Обліково-аналітичне забезпечення як інформацій-
ний ресурс управління досліджували Нехай В. А., Оста-
пюк Н. А., Поліщук С. П., Яценко В. Ф. та інші. 

Варто згадати і про фундаментальні праці з обліку, 
що мають прямий зв’язок з тематикою обліку, аналізу та 
звітності діяльності корпорацій, зокрема роботи Дру- 
рі К., Хендріксена Е. С., Ван Бреда М. Ф., Энтоні Р. Окре-
мо слід виділити монографію Патона В. і Литтлтона А. 
[5], що досі, незважаючи на поважний вік першого ви-
дання (1936), залишається базовим джерелом у питанні 
визначення стандартів корпоративного обліку. 

Серед проблем, що залишаються невирішеними, 
слід виділити питання визначення дефініції «обліково-
аналітичне забезпечення». Досі серед науковців немає 
єдиного підходу до того, чим є обліково-аналітичне за-
безпечення – процесом, системою показників чи звіт-
ності, кінцевим інформаційним продуктом тощо. Відсут-
ність єдиного підходу щодо цього гальмує можливості 
визначення принципів його формування, особливо у 
контексті інформаційного забезпечення корпоративно-
го управління. 

Мета статті полягає у визначенні сутності облі-
ково-аналітичного забезпечення корпоративного управ-
ління. 

Завдання: 1) дослідити підходи до визначення об-
лі ково-аналітичного забезпечення; 2) проаналізувати 
особливості корпоративного управління, які впливають 
на його інформаційні потреби; 3) запропонувати трак-
тування поняття «обліково-аналітичного забезпечення 
корпоративного управління». 

Перш за все, визначення потребує поняття «за-
безпечення» в економічній термінології. За-
безпечення – це сукупність заходів і засобів, 

створення умов, що сприяють нормальному протіканню 
економічних процесів, реалізації намічених планів, про-
грам, проектів, підтримці стабільного функціонування 

економічної системи її об’єктів, запобіганню збоїв, по-
рушень законів, нормативних установок, контрактів; 
допоміжні засоби, які використовуються в автоматизо-
ваних системах управління і в інформаційних системах 
для підтримки функціонування цих систем [6]. 

Досліджуючи підходи до визначення обліково-ана-
літичного забезпечення, слід сказати, що більшість на-
уковців розглядають його як систему. Як зазначає Бара-
новська С. П., обліково-аналітична система – це система, 
що ґрунтується на даних оперативного, статистичного, 
фінансового і управлінського обліку, включаючи опера-
тивні дані, і використовує для економічного аналізу ста-
тистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. 
На думку науковця, обліково-аналітична система виконує 
збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що ви-
користовується для прийняття управлінських рішень на 
макро- та мікрорівнях. Система обліково-аналітичного 
забезпечення є складовою загальної системи управління 
[7]. Брик Г. розкриває обліково-аналітичне забезпечення 
управління підприємства як систему накопичення, уза-
гальнення та передавання інформації, яка допомагає ке-
рівникам приймати рішення, здійснювати планування та 
контролювати діяльність суб’єкта господарювання [8]. 

У межах обліково-аналітичного забезпечення, за 
дослідженнями Гоголь Т. А., формується вели-
кий обсяг облікової й аналітичної інформації, 

яка потрібна користувачам на різних рівнях управлін-
ської ієрархії. Внутрішня будова (структура) обліково-
аналітичного забезпечення як механізму вимагає узго-
дження інформаційних потоків з підбору облікових і 
аналітичних показників, спрямованого на координацію 
роботи структурних підрозділів підприємства для до-
сягнення мети діяльності підприємства та ефективно-
го виконання функціональних обов’язків працівниками 
управлінської служби [9].

Досліджуючи обліково-аналітичне забезпечення 
стратегічного розвитку підприємства, Пилипенко А. А. 
звертається до теорії інформаційної вартості. Відпо-
відно до цієї теорії облікова система повинна орієнту-
ватися на ту інформацію, яка приводить до створення 
вартості (особливо споживчої вартості). Очевидно, що 
саме аналітична інформація є найбільш необхідною для 
системи управління розвитком, оскільки для прийняття 
рішень на основі первинної інформації потрібна значна 
її попередня обробка. Облікова система розглядається 
вже у вигляді інтегрованих комунікацій між підприєм-
ством і зовнішнім середовищем [10].

На думку В. В. Родкіної, обліково-аналітичне за-
безпечення можна визначити як інтерактивну струк-
туру, яка включає персонал, обладнання і процедури, 
об’єднані інформаційним потоком, який використову-
ється логістичним менеджментом для планування, ре-
гулювання, контролю та аналізу функціонування й роз-
витку підприємства [11].

Заслуговує на увагу позиція щодо нової парадигми 
обліково-аналітичного забезпечення менеджменту під-
приємств, яка повинна бути заснована на концепціях ком-
п’ютерної інформаційної системи обліку і аналізу [12].
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Коренева Т., Кузьміна О. вважають, що інновацій-
не обліково-аналітичне забезпечення повинно сприяти 
підвищенню функціональної організованості бізнес-
структур за рахунок інтеграції та систематизації одно-
рідних даних для забезпечення менеджерів достовір-
ною та релевантною інформацією з метою досягнення 
фінансової стабільності та стійкості у практиці ведення 
бізнесу [13]. 

Варто відзначити, що обліково-аналітичне забез-
печення розглядають як сукупність детально 
розроблених форм і методів комунікації між під-

розділами, забезпечення оперативності зібрання та на-
копичення інформації, поточне планування діяльності 
структурних підрозділів, контроль за рівнем витрат 
матеріальних, фінансових трудових ресурсів, аналіз та 
прогнозування фінансового становища [14]. 

Маслова І. А. оперує терміном «обліково-аналі-
тична система» та визначає її як повністю або частково 
децентралізовану систему, в рамках якої здійснюються 
функції збору, обробки та оцінки всіх видів інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень [15]. 

Шимоханська Т. В. розуміє обліково-аналітичне 
забезпечення як інформаційну систему, яка складається 
із взаємопов’язаних підсистем: бухгалтерського, фінан-
сового, управлінського, податкового обліку; звітності, 
для різних потреб кориcтувачів; аналізу фінансово-
господарської діяльності та фінансового аналізу звіт-
ності. Автор зазначає, що системність та інституціо-
нальність притаманні обліково-аналітичному забезпе-
ченню управління організацією в цілому, у тому числі 
управління її сталим розвитком [16]. 

Дослідженню обліково-аналітичного забезпечення 
в контексті сталого розвитку присвячені робота Тичіні-
ної Н. А., яка робить висновок, що обліково-аналітичне 
забезпечення сталого розвитку підприємства передба-
чає реалізацію таких його функцій, як облік, аналіз і ау-
дит. Вони тісно взаємопов’язані та утворюють обліково-
аналітичну систему, що забезпечує менеджмент потріб-
ною інформацією. Обліково-аналітичне забезпечення 
сталого розвитку підприємства становить єдність сис-
тем обліку, аналізу та аудиту, об’єднаних інформаційни-
ми потоками для управління економічними процесами, 
при виборі (або реалізації) напрямків сталого розвитку 
та варіантів їх фінансування [17].

Бухгалтерський облік та економічний аналіз, як 
основні частини інформаційної системи, забезпечують 
оперативною інформацією внутрішніх користувачів 
для розробки стратегії й тактики діяльності організа-
ції. Саме обліково-аналітичне забезпечення створює 
середовище економічної довіри серед усіх учасників 
господарських відносин: постачальників і підрядників, 
покупців і замовників, засновників, податкових органів, 
кредитних організацій, страхових компаній і т. ін. [17]. 

Досліджуючи принципи формування обліково-
аналітичного забезпечення в сільському господарстві,  
З. В. Удалова зазначає, що застосування принципів ви-
значається структурою обліково-аналітичного забез-
печення. Для його якісного формування необхідно ви-
значити види обліку, які будуть включені в обліково-

аналітичне забезпечення конкретної організації, а в по-
дальшому застосовувати принципи, характерні для цих 
видів [18]. Савицька Г. В. виділяє такі основні принципи 
аналізу господарської діяльності: науковість, комплекс-
ність, системність, об’єктивність, регулярність, опера-
тивність, масовість, державний підхід, ефективність [19]. 

Для розуміння того, що є обліково-аналітичним 
забезпеченням саме корпоративного управління, слід 
звернутися до особливостей корпоративного управлін-
ня та його інформаційних потреб. Концепція корпора-
тивного управління будується на чотирьох ключових 
принципах: 
 справедливості: означає, що система корпора-

тивного управління повинна захищати права 
акціонерів і забезпечувати рівне ставлення до 
всіх акціонерів, у тому числі міноритарних та 
іноземних; 

 відповідальності: система корпоративного 
управ ління має визнавати передбачені зако-
ном права зацікавлених осіб і сприяти актив-
ній співпраці між акціонерними товариствами 
та зацікавленими особами з метою створення 
добробуту, робочих місць та забезпечення фі-
нансової стійкості; 

 прозорості: система корпоративного управлін-
ня повинна забезпечувати своєчасне розкриття 
достовірної інформації з усіх істотних питань, 
що стосуються акціонерного товариства, у тому 
числі про його фінансове становище, результати 
діяльності, структуру власності та управління; 

 підзвітності: система корпоративного управ-
ління має забезпечувати стратегічне керівни-
цтво, ефективний контроль, а також підзвіт-
ність ради директорів товариству та його акці-
онерам [20]. 

На сьогодні існує дві основні моделі корпорації – 
модель W (widely held corporation) – компанія з 
розпорошеною власністю (англосаксонська мо-

дель), характерна для США, Великобританії, Ірландії, 
ПАР, Індії, та модель B (blockholder model) – компанія з 
концентрованою власністю, характерна для Німеччини 
та Японії. Незалежно від моделей корпорації поділяють 
на ринковоорієнтовані та банківськоорієнтовані. У рин-
ковій моделі капіталізація компаній повністю визна-
чається фондовим ринком, який у цьому випадку стає 
інструментом корпоративного контролю. У банківській 
моделі більша частина корпорацій управляється банками, 
а основною формою фінансування є банківський кредит. 

З точки зору інформаційного забезпечення, ці дві 
моделі мають спільну рису – зовнішніх інвесторів, які 
вкладають гроші та прагнуть отримати максимально 
достовірну, повну, своєчасну інформацію про стан кор-
порації. Важливим елементом у системі корпоратив-
ного управління, що визначає характер обліково-ана-
літичного забезпечення корпорації, є рада директорів. 
Роль ради директорів знаходиться у великій залежності 
від системи захисту прав інвесторів, концентрації влас-
ності та структури акціонерів. Важливо зазначити, що 
для корпорації моделі «blockholder» характерна значна 
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концентрація власності та високий рівень контролю з 
боку фінансових інститутів, які мають своїх представ-
ників у складі ради директорів, хоча можуть і не займати 
в ній контролюючого положення [21]. Компанія і банк в 
цій моделі – два взаємодоповнюючі один одного еле-
менти, причому відносини між ними можуть будуватися 
не стільки як між кредитором і позичальником, скільки 
як між акціонером і об’єктом власності. Численні акціо-
нери в компаніях з розпорошеною власністю, не маючи 
суттєвого впливу на управління, призначають аудиторів 
і незалежних директорів до складу ради директорів, які 
повинні бути максимально незалежними від виконавчо-
го менеджменту. 

Таким чином, до корпоративного управління за-
лучене широке коло користувачів інформації 
щодо діяльності корпорації. Їх інформаційні по-

треби не обмежуються лише інформацією фінансової 
звітності. Значно інформативнішою з точки зору контр-
олю може виявитися інформація нефінансової звітності. 
Інформаційне забезпечення корпоративного управлін-
ня носить інтегрований характер і включає контрольні 
показники виробничо-господарської діяльності, резуль-
тати аналізу фінансових та не фінансових показників. 
Оцінити ефективність управління корпорацією не за-
вжди можливо лише за даними, що накопичені всере-
дині підприємства. Для формування стратегій розвитку, 
інвестиційних рішень, розуміння важливості прийняття 
конкретних управлінських рішень необхідна додаткова 
інформація про зовнішнє середовище компанії. З огляду 
на те, що до корпоративного управління входять різні 
групи зацікавлених користувачів інформації, кожна з 
яких переслідує свої корпоративні інтереси, структу-
ра інформації щодо діяльності корпорації мусить бути 
складною, різноплановою. Забезпечення ефективності 
накопичення та обміну даними можливе лише за раху-
нок побудови системи обліку, звітності, внутрішнього 
аудиту та контролю з використанням інформаційних 
комп’ютерних систем. 

ВИСНОВКИ
Аналізуючи різні підходи до трактування «об-

ліково-аналітичного забезпечення» та спираючись на 
особливості корпоративного управління, можна го-
ворити про те, що обліково-аналітичне забезпечення 
корпоративного управління – це інтегрована система 
інформаційного забезпечення, яка включає релевантну 
інформацію, яка задовольняє різні інтереси користува-
чів у межах корпоративного управління. 

Перспективою подальших досліджень є визначен-
ня основних підсистем, що входять до складу обліково-
аналітичного забезпечення корпоративного управління. 
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посохов І. М. Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства
Метою статті є дослідження ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства, розробка основних технологічних особливостей 
управління ризиками та основних методів зі зниження ризиків у системі менеджменту якості, етапів механізму управління ризиками. Розроблено 
методичний підхід до управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства, що містить у собі: основні технологічні 
особливості управління ризиками; основні методи зниження ризиків у системі менеджменту якості підприємства; перелік етапів формування 
механізму управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства. Запропоновано пріоритетний напрям розвитку про-
мислових підприємств, що спрямований на інтеграцію систем ризик-менеджменту та менеджменту якості, тобто використання інтегратив-
ного підходу до управління ризиками якості промислових підприємств. Напрямами подальших наукових досліджень є апробація та впровадження 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю», після його остаточного прийняття, у практику управління ризика-
ми менеджменту якості вітчизняних промислових підприємств.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, система управління ризиками, система менеджменту якості, стратегія управління ризиками.
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Посохов И. М. Анализ рисков управления в системе менеджмента 

качества предприятия
Целью статьи является исследование рисков управления в системе 
менеджмента качества предприятия, разработка основных техно-
логических особенностей управления рисками и основных методов по 
снижению рисков в системе менеджмента качества, этапов механиз-
ма управления. Разработан методический подход к управлению риска-
ми в системе менеджмента качества промышленного предприятия, 
который включает в себя: основные технологические особенности 
управления рисками; основные методы снижения рисков в системе 
менеджмента качества предприятия; перечень этапов формирова-
ния механизма управления рисками в системе менеджмента качества 
промышленного предприятия. Предложено приоритетное направле-
ние развития промышленных предприятий, направленное на интегра-
цию систем риск-менеджмента и менеджмента качества, то есть ис-
пользование интегративного подхода к управлению рисками качества 
промышленных предприятий. Направлениями дальнейших научных ис-
следований является апробация и внедрение требований международ-
ного стандарта ISO 9001: 2015 «Система управления качеством», по-
сле его окончательного принятия, в практику управления рисками ме-
неджмента качества отечественных промышленных предприятий.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, система управления риска-
ми, система менеджмента качества, стратегия управления рисками.
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Posokhov I. M. Analysis of Management Risks in the Quality Management 

System of Enterprise
The article is aimed at studying management risks in the quality management 
system of enterprise, developing major technological features of risks man-
agement, basic methods for reduction of risks in the quality management sys-
tem, and stages of management mechanism. A methodical approach to risks 
management in the quality management system of industrial enterprise has 
been developed, which includes: main technological features of risks man-
agement; basic methods for reduction of risks in enterprise's quality manage-
ment system; list of stages of formation of mechanism for risks management 
in the quality management system of industrial enterprise. A priority direction 
of industrial enterprises' development has been proposed, targeted towards 
integration of risk management systems and quality management, i.e. using 
integrative approach to quality risks management of industrial enterprises. 
As directions of further research are considered testing and implementation 
of requirements of the international standard ISO 9001:2015 «Quality man-
agement system», after its final adoption, into practice of quality risks man-
agement of domestic industrial enterprises.
Keywords: risk, risk management, risk management system, quality manage-
ment system, risk management strategy.
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У сучасних умовах управління ризиками в системі 
менеджменту якості організації – найважливі-
ше завдання, яке керівники підприємств, неза-

лежно від видів діяльності, змушені вирішувати щодня. 
Пов’язано це з тим, що будь-яка організація функціонує 
в умовах невизначеності та прагне максимізувати при-
буток в умовах постійної зміни внутрішнього та зовніш-
нього середовища. Актуальність окресленої проблеми 
та практичне значення вплинули на вибір теми науко-
вого дослідження.

Дослідженню сучасних проблем управління ризи-
ками присвячені публікації таких відомих вітчизняних 

та закордонних науковців, як Т. Андерсен [9], В. Вітлін-
ський [1], Н. Внукова [2], Ф. Джоріон [12, 13], М. Круї [10], 
О. Кузьмін [3], В. Лук’янова [4], Г. Монахан [14], І. По - 
сохов [5–8, 15], П. Світінг [16], П. Хопкін [11]. Ними 
було розглянуто й розкрито сутність ризику, принципи 
управління ризиками та їх регулювання, питання класи-
фікації ризику, сучасні інструменти управління ризика-
ми, фундаментальні зміни у сфері ризик-менеджменту, 
що відбулися в усьому світі за останні роки, проблеми 
та ключові помилки управління ризиками, практичні 
аспекти управління ризиками, маркетингову стратегію 
для управління кредитним та операційним ризиком, 
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методи ідентифікації, моделювання та оцінки ризиків, 
інструменти, необхідні для створення і функціонування 
системи управління ризиками, окремі питання оцінки 
ризиків. Проте під час дослідження сучасних наукових 
робіт було встановлено, що проблема аналізу та оцінки 
ризиків управління в системі менеджменту якості під-
приємства не знайшла належного відображення. Тому 
вважаємо за необхідне зосередити увагу на дослідженні 
цієї проблеми.

Метою статті є дослідження ризиків управління 
в системі менеджменту якості підприємства, розроб-
ка основних технологічних особливостей управління 
ризиками в системі управління якістю підприємства 
та основних методів зі зниження ризиків у системі ме-
неджменту якості, етапів механізму управління ризика-
ми в системі менеджменту якості підприємства.

Управління ризиком полягає у використанні різ-
номанітних заходів, що дають можливість про-
гнозувати виникнення і настання ризикових по-

дій і використання методів, спрямованих на зниження 
наслідків ризиків [1].

У системі менеджменту якості застосовують різ-
номанітні технології управління ризиками, але всі вони 
спрямовані на цільовий пошук та організацію заходів зі 
зниження ступеня ризику, з мистецтва отримання пози-
тивного результату в ринковому середовищі, що постій-
но змінюється. З розширенням зони ризикових ситуа-
цій, характерної для ринкової економіки, переважно в 
умовах нестабільності та орієнтиру на якість, технології 
стають об’єктивно необхідними і значущими елемента-
ми управління, важливою передумовою ділового успіху 
організації [2–4]. 

До основних технологічних особливостей управ-
ління ризиками в системі управління якістю підприєм-
ства, на нашу думку, слід віднести:
 управління ризиками в системі менеджменту 

якості підприємства – це процес, що дозволяє 
прогнозувати виникнення ризикових подій і 
розробляти заходи щодо зниження їх негатив-
них наслідків;

 засоби зниження ризику в системі менеджмен-
ту якості: уникнення ризику, утримання ризи-
ку, передача і зниження ступеня його впливу;

 переважні причини неефективного управління 
ризиками в системі менеджменту якості – від-
сутність комбінованих інструментів зменшення 
ризикових ситуацій і чітких підстав цих процесів;

 процедуру управління ризиками в системі ме-
неджменту якості підприємства, що містить 
у собі такі етапи: виявлення ризику та поста-
новку мети, аналіз та оцінка ризику, управління 
ризиком.

Автором визначено основні методи зниження ризи-
ків у системі менеджменту якості підприємства (рис. 1).

Враховуючи, що кожен метод має певні перева-
ги і недоліки, для ефективного управління ризиками в 
системі менеджменту якості підприємства потрібно ко-
ристуватися комбінованими інструментами зменшення 
ризикових ситуацій. 

Для підвищення ефективності управління ризи-
ками підприємства визначено завдання ефективного 
управління ризиками підприємства (рис. 2).

Для кожного методу управління ризиками необ-
хідно визначити власний набір рекомендованих правил 
і обмежень для прийняття ефективного рішення на кон-
кретному підприємстві. 

Основними принципами реалізації технології ри-
зик-менеджменту в системі менеджменту яко сті 
підприємства є такі: не ризикувати більше вели-

чини розміру власного капіталу підприємства; не забува-
ти про погрози і негативні наслідки ризику; не ризикува-
ти всім заради досягнення малого.

Технологія управління ризиками в системі ме-
неджменту якості підприємства ґрунтується на уявленні 
цієї технології як виду діяльності менеджера, що перед-
бачає структурування процесу управління ризиком.

Управління ризиками в системі менеджменту 
якості підприємства складається з таких етапів (рис. 3).

На підставі цих рекомендацій організація ризик-
менеджменту в системі менеджменту якості має бути 
побудована за ієрархічним принципом, відповідно до 
цього процес управління ризиком здійснюється на двох 
рівнях: координуючому та виконавчому. 

Факт необхідності управління ризиками для ство-
рення стійкої, успішної та конкурентоспроможної органі-
зації в сучасних умовах вже ні в кого не викликає сумнівів. 
І одним із інструментів, що сприяє підвищенню конку-
рентоспроможності організації, є її система менеджменту 
якості. При реалізації технології управління ризиками в 
системі управління якістю організації необхідно врахову-
вати її особливості, застосовувати методи зниження ри-
зику і дотримуватися процедури її реалізації.

Формування механізму управління ризиками в 
системі менеджменту якості компанії спрямовано на 
балансування отримання прибутку та скорочення збит-
ків діяльності й, разом з тим, – на випуск більш якісних 
товарів [5–8]. 

Механізм управління ризиками в системі менедж-
менту якості компанії має бути інтегрований в загальну 
політику управління підприємства, його плани і стра-
тегію розвитку. Тільки при виконанні цієї умови його 
впровадження буде ефективним.

Автор вважає, що механізм управління ризиками, 
що формується в системі менеджменту якості підпри-
ємства, має включати такі етапи: 
 оцінку рівня ефективності системи менедж-

менту якості; 
 виявлення основних факторів ризику; 
 ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику; 
 прийняття рішень на підставі виконаної оцінки; 
 розробку заходів впливу на ризик з метою зни-

ження ризику до прийнятного рівня; 
 розробку нових методик управління ризиками 

в системі менеджменту якості підприємства та 
їх впровадження; 

 контроль за їх застосуванням; 
 аналіз і оцінку отриманих результатів.
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Основні методи зниження ризиків
у системі менеджменту якості

Уникнення ризику

Означає просте
ухилення від
заходу, пов’язаного
з ризиками,
але уникнення
ризику найчастіше
означає відмову
від прибутку

Утримання ризику

Означає що керівник
повністю відповідає
за ризик і в разі 
виникнення збитків
розраховує їх
покрити за рахунок
власних коштів

Передача ризику

Керівник делегує
відповідальність
за ризик комусь
іншому, наприклад,
страховій компанії 

Зниження ступеня
впливу ризику

Диверсифікація в ризик-менеджменті
якості являє собою процес розподілу
інвестованих коштів між різними
об’єктами вкладення капіталу, які 
безпосередньо не пов’ язані між собою, 
з метою зниження ступеня ризику 
і втрат доходів. Диверсифікація
є найбільш обґрунтованим і відносно 
менш витратним способом зниження
ступеня фінансового ризику

Придбання додаткової інформації про вибір і результати. За наявності повної й точної інформації
організація менше ризикує своїми коштами і має можливість зробити більш точний прогноз,
тим самим знизити існуючий ризик і підвищити якість продукції

Лімітування ризику в СМЯ – це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат. Наприклад,
система нормативів, що забезпечують лімітування ризиків, може включати граничний розмір
позикових коштів; максимальний розмір кредиту наданого одному покупцеві; оптимальний рівень
якості продукції тощо

Самострахування, стосовно менеджменту якості, означає, що керівник не купує страховку
в страховій компанії,він економить на витратах капіталу зі страхування, а ці кошти використовує
на заходи зі самострахування

Сутність страхування ризику в системі менеджменту якості виражається в тому, що керівник
готовий відмовитися від частини своїх доходів, щоб уникнути ризику, тобто він готовий заплатити
за зниження ступеня ризику до нуля, розраховуючи на покриття збитків, у разі настання
страхового випадку, страховою компанією

Рис. 1. Основні методи зниження ризиків у системі менеджменту якості
Джерело: розроблено автором.

Економічна доцільність управління ризиками в 
системі менеджменту якості підприємства, на думку ав-
тора, визначається: 
 економічними наслідками від реалізації ризику, 

тобто збитками або витратами в разі настання 
ризикового випадку, що визначаються експерт-
ним шляхом або методом калькуляції; 

 ймовірністю ризику, тобто імовірністю настан-
ня ризикового випадку, що визначається ста-
тистичними методами або експертним шляхом; 

 витратами на зниження ймовірності ризику, що 
визначаються методиками обліку.

У наш час завершується процес розробки міжна-
родного стандарту ISO 9001:2015 «Система управління 
якістю». У новій редакції стандарт підкріплений трьо-
ма основними концепціями: процесним підходом, який 
вже довів свою успішність у редакції стандарту 2008 р. 
і тепер був доповнений методологією «планування – 
виконання – перевірки – вживання заходів» (PDCA),  

а також новою концепцією – світоглядом, заснованим 
на обліку ризиків і спрямованим на попередження не-
бажаних результатів. 

ВИСНОВКИ 
На підставі узагальнення теоретичних положень 

та власних наукових досліджень автором зроблено 
висновок, що впровадження практики та механізмів 
управління ризиками якості в системи управління ризи-
ками промислових підприємств дозволить забезпечити: 
стабільність розвитку, підвищити обґрунтованість при-
йняття ефективних рішень у ризикових ситуаціях, по-
ліпшити стан справ промислових підприємств за раху-
нок контролю ризиків. 

 Запропоновано методичний підхід до управління 
ризиками в системі менеджменту якості промислового 
підприємства, що містить у собі: основні технологічні 
особливості управління ризиками, основні методи зни-
ження ризиків у системі менеджменту якості підприєм-
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Для ефективного управління ризиками підприємства
потрібна реалізація таких завдань

Збір, аналіз, обробка інформації
про політичний, економічний,
соціальний стан у країні та про

перспективи його зміни

Розробка алгоритмів
управління ризиками

Побудова системи видів
ризиків з урахуванням

специфіки підприємства

Установлення ієрархічної
системи правил (критеріїв)

вибору ризикового рішення

Визначення необхідних
засобів і прийомів щодо

зниження наслідків ризику
до прийнятного рівня

Розробка програм управління
ризиком, аналіз і контроль

отриманих результатів
Формування системи показників

і розробка їх розрахункових
моделей для оцінки ступеня
ризику залежно від обсягу
та достовірності існуючої

інформації

Організація та ведення
статистичної та оперативної

звітності

Рис. 2. Завдання ефективного управління ризиками підприємства
Джерело: побудовано автором на підставі дослідження джерел [5–16].

ства, перелік етапів формування механізму управління 
ризиками в системі менеджменту якості промислового 
підприємства. Цей методичний підхід, на відміну від 
існуючих, дозволяє виявляти ризики в системах ме-
неджменту якості промислових підприємств на ранніх 
стадіях на підставі моніторингу ризиків та підвищити 
ефективність управління ризиками промислових під-
приємств шляхом впровадження управління ризиками 
в системи менеджменту якості та інтеграції управління 
ризиками в системах менеджменту якості в існуючі сис-
теми управління ризиками промислових підприємств. 

Визначено, що для ефективного управління ризи-
ками в системі менеджменту якості підприємства по-
трібно користуватися комбінованими інструментами 
зменшення ризикових ситуацій.

Під час дослідження виявлено, що стандарт ISO 
9001:2015 «Система управління якістю» дозволить ор-
ганізаціям погоджувати свою систему менеджменту 
якості з іншими системами управління, а у зв’язку з тим, 
що в даний час відсутня будь-яка усталена визнана між-
народна модель з управління ризиками у сфері якості, 
автор пропонує пріоритетний напрям розвитку промис-
лових підприємств, що спрямований на інтеграцію сис-
тем ризик-менеджменту та менеджменту якості, тобто 
використання інтегративного підходу до управління ри-
зиками якості промислових підприємств. 

Результати наукового дослідження є підставою 
для розвитку методології управління ризиками та мо-
жуть бути використані для розвитку управління ризи-
ками менеджменту якості сучасних промислових під-
приємств шляхом побудови нових або вдосконалення 
існуючих систем управління ризиками промислових 
підприємств. 

Напрямами подальших наукових досліджень є 
апробація та впровадження вимог міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю», після 
його остаточного прийняття, у практику управління ри-
зиками менеджменту якості вітчизняних промислових 
підприємств.                     
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Управління ризиками в системі менеджменту якості
підприємства складається з таких етапів 

1. Постановка цілі
у сфері якості

2. Аналіз та оцінка ризику
системи менеджменту

якості

3. Управління ризиком
у процесі реалізації кожного

обраного рішення
у сфері якості

Метою для підприємства може бути збереження повністю або частково
своїх ресурсів або отримання очікуваного доходу в повному обсязі при
прийнятному рівні ризику. Мета представляє модель майбутнього
результату діяльності та пропонує вибір конкретної сукупності ресурсів
і способів (методів), а також їх використання для одержання необхідного
результату за умови чинників ризику (ризикової ситуації)

Другий етап управління ризиком включає такі фази: виявлення,
ідентифікацію, вибір показників і оцінку ризику, аналіз отриманих
варіантів для прийняття рішення. Підставою виявлення факторів ризику
є особливості та специфіка передбачуваної діяльності. Оскільки
неможливо отримати повну і достовірну інформацію про фактори ризику,
що оточують підприємство, бажано, принаймні, мати перелік відомих
факторів ризику, знати природу причин їх виникнення. Сукупність 
виявлених причин ризику дозволяє побудувати систему факторів ризику
стосовно конкретного виду діяльності організації. Правильна оцінка
ризику дозволяє об’єктивно уявити обсяг можливих втрат і намітити
шляхи до їх запобігання або зменшення, а в разі неможливості
запобігання втрат – забезпечити їхнє відшкодування

Завершальною фазою управління ризиком є розробка програми дій
щодо зниження ступеня і величини ризику. Програма являє собою набір
керуючих впливів у вигляді антиризикових заходів і необхідних для цього
обсягів та джерел фінансування, конкретних виконавців і термінів
виконання. Після розробки технології управління ризиками в системі
менеджменту якості потрібна її організація, що передбачає комплекс
заходів, спрямованих на створення, розгортання системи управління
та забезпечення її ефективного функціонування при реалізації
як окремих фаз, так і технологічного процесу в цілому

  

Рис. 3. Етапи управління ризиками в системі менеджменту якості підприємства
Джерело: розроблено автором.
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пасічник І. Ю. теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції
Стаття присвячена викладенню теоретичних положень щодо управління конкурентоспроможністю продукції. У процесі аналізу дефініцій «кон-
курентоспроможність продукції» з’ясовано, що всі наведені поняття носять скоріше системно-описовий характер, не враховуючи динаміку по-
казника конкурентоспроможності продукції в короткостроковому періоді та можливість управління показником конкурентоспроможності та 
здатність виробника продукції адаптувати її до зовнішніх умов. Тому автором запропоновано власне визначення поняття «конкурентоспро-
можність продукції», відмінність якого міститься у врахуванні динамічного характеру об’єкта управління в короткостроковому періоді, що 
дозволяє обґрунтувати використання специфічних методів моделювання при формуванні маркетингової стратегії. Крім того, у роботі про-
аналізовано класифікації факторів конкурентоспроможності продукції та запропоновано доповнити існуючу класифікацію маркетинговими та 
соціально-культурними факторами. 
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, управління конкурентоспроможністю продукції, маркетингова стратегія, продукція, фак-
тори конкурентоспроможності.
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Пасичник И. Ю. Теоретические положения управления  

конкурентоспособностью продукции
Статья посвящена изложению теоретических положений по управле-
нию конкурентоспособностью продукции. В процессе анализа дефини-
ций «конкурентоспособность продукции» определено, что все приве-
денные понятия носят скорее системно-описательный характер, не 
учитывая динамику показателя конкурентоспособности продукции в 
краткосрочном периоде и возможность управления показателем кон-
курентоспособности, а также способность производителя продук-
ции адаптировать ее к внешним условиям. Поэтому автором пред-
ложено собственное определение понятия «конкурентоспособность 
продукции», отличие которого содержится в учете динамического 
характера объекта управления в краткосрочном периоде, позволяет 
обосновать использование специфических методов моделирования 
при формировании маркетинговой стратегии. Кроме того, в работе 
проанализированы классификации факторов конкурентоспособности 
продукции и предложено дополнить существующую классификацию 
маркетинговыми и социально-культурными факторами.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, управление кон-
курентоспособностью продукции, маркетинговая стратегия, продук-
ция, факторы конкурентоспособности.
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Competitiveness
The article is concerned with expounding theoretical provisions of the man-
agement of products competitiveness. In the course of analyzing definitions 
of the «products competitiveness» has been stipulated that all these concepts 
are rather systematically-descriptive, not taking into account dynamics of the 
indicator of competitiveness of production in the short term and possibility 
of control of competitiveness indicator, and the ability of a manufacturer to 
adapt its products to external conditions. Therefore the author has suggested 
its own definition of «products competitiveness», which differs due to consid-
eration of the dynamic nature of the control object in the short term, allow-
ing to substantiate the use of specific methods of modeling in the formation 
of marketing strategy. In addition, the publication analyzes classifications of 
factors of products competitiveness and proposes to expand the existing clas-
sification with addition of marketing and socio-cultural factors.
Keywords: competitiveness of products, management of products competi-
tiveness, marketing strategy, products, factors of competitiveness.
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Проблема підвищення рівня конкурентоспромож-
ності продукції є актуальним питанням. Сучас-
ний стан економіки України характеризується 

динамічністю зовнішнього середовища, зниженням пла-
тоспроможності населення, загостренням конкурентної 
боротьби, тяжким фінансовим станом більшості підпри-
ємств, викликаним кризовими явищами. У зв’язку з цим 

виникає необхідність у вдосконаленні управління кон-
курентоспроможністю продукції шляхом використання 
сучасних принципів управління, забезпечення страте-
гічного підходу до планування діяльності підприємств. 
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що 
проблема обґрунтування теоретичних положень управ-
ління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних 
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продукции и предложено дополнить существующую классификацию 
маркетинговыми и социально-культурными факторами.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, управление кон-
курентоспособностью продукции, маркетинговая стратегия, продук-
ция, факторы конкурентоспособности.
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agement of products competitiveness. In the course of analyzing definitions 
of the «products competitiveness» has been stipulated that all these concepts 
are rather systematically-descriptive, not taking into account dynamics of the 
indicator of competitiveness of production in the short term and possibility 
of control of competitiveness indicator, and the ability of a manufacturer to 
adapt its products to external conditions. Therefore the author has suggested 
its own definition of «products competitiveness», which differs due to consid-
eration of the dynamic nature of the control object in the short term, allow-
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Проблема підвищення рівня конкурентоспромож-
ності продукції є актуальним питанням. Сучас-
ний стан економіки України характеризується 

динамічністю зовнішнього середовища, зниженням пла-
тоспроможності населення, загостренням конкурентної 
боротьби, тяжким фінансовим станом більшості підпри-
ємств, викликаним кризовими явищами. У зв’язку з цим 

виникає необхідність у вдосконаленні управління кон-
курентоспроможністю продукції шляхом використання 
сучасних принципів управління, забезпечення страте-
гічного підходу до планування діяльності підприємств. 
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що 
проблема обґрунтування теоретичних положень управ-
ління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних 
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підприємств та підвищення її рівня є актуальним питан-
ням, вирішенню якого і присвячується дана робота.

Аналіз літературних джерел свідчить про різно-
маніть тлумачень терміна «конкурентоспроможність 
продукції» і дозволяє зробити висновки про наявність 
різних підходів до визначення її сутності. Так, Фазліах-
метов Р. Г., Кіперман Г. Я. [9] при тлумаченні конкуренто-
спроможності наголошують на відмінності від товару-
конкурента. Азоєв Г. Л. [1], Орлов П. А., Міщенко В. В. 
[7] розглядають конкурентоспроможність як характе-
ристику продукції, яка забезпечує виробникові успіх на 
зовнішньому і внутрішньому ринках, комерційний успіх 
(прибутковість). Фатхутдинов Р. А. [10], Ліфиц І. М. [5] 
при визначенні конкурентоспроможності продукції на-
голошують на порівнянні з аналогічними продуктами на 
ринку, Малхасьян Л. С. [6], Б. В. Буркинський, В. М. Оси- 
пов, О. В. Моліна та інші [3] аналізують конкуренто-
спроможність продукції за рівнем задоволення потреб 
споживача, задоволення конкретної потреби певно-
го ринку. Проте всі наведені поняття носять, скоріше, 
системно-описовий характер, тобто говорять про те, що 
із себе представляє саме поняття «конкурентоспромож-
ність», не враховуючи динаміку показника конкуренто-
спроможності продукції в короткостроковому періоді 
та можливість управління показником конкурентоспро-
можності та здатність виробника продукції адаптувати 
її до зовнішніх умов. 

На основі викладеного можна сформулювати 
мету статті, яка полягає в уточненні поняття 
«конкурентоспроможність продукції» в напрям-

ку його адаптування до вимог пришвидшення реакції на 
зміни конкурентних умов та у формуванні теоретичних 
положень управління конкурентоспроможністю про-
дукції на основі маркетингової стратегії, а також у виді-
ленні факторів конкурентоспроможності продукції.

Найбільш узагальнене визначення поняття «кон-
курентоспроможності товару» наведено у [2, с. 194]:
 властивість (сукупність властивостей) товару 

та його сервісу, яка характеризується ступенем 
реального або потенційного задоволення ним 
конкретної потреби, порівняно з аналогічними 
товарами, представленими на цьому ринку; 

 характеристику товару, що відображає його 
відмінність від товару-конкурента за ступенем 
відповідності конкретній суспільній потребі та 
за витратами на її задоволення; 

 спроможність товару відповідати вимогам да-
ного ринку в період, що аналізується; 

 здатність витримувати конкуренцію на ринку 
(наявність вагомих переваг над виробами ін-
ших товаровиробників).

З точки зору автора, це визначення також не є 
пов ним, тому що не враховує динамічний характер кон-
курентоспроможності продукції як об’єкта управління,  
а по силається тільки на задоволення потреб, відмінно-
сті від товару-конкурента та наявність переваг.

На думку автора, конкурентоспроможність про-
дукції як об'єкт управління – це динамічна характери-
стика, яка складається під впливом як зовнішніх, так 

і внутрішніх факторів, і в кожний момент часу може 
бути виражена більш високим у порівнянні з товарами-
конкурентами співвідношенням сукупності якісних 
характеристик продукції та витрат споживача на її при-
дбання та споживання, що забезпечує продукції перева-
ги на певному ринку або його сегменті.

Прийняття такого трактування конкурентоспро-
можності продукції дозволило розробити концептуаль-
ну схему управління конкурентоспроможністю продук-
ції на основі маркетингової стратегії (рис. 1).

Аналіз зовнішнього середовища дозволяє виді-
лити основні передумови, які викликають необ-
хідність управління конкурентоспроможністю 

продукції. До них належать нестабільність зовнішнього 
середовища, дії конкурентів, які призводять до знижен-
ня конкурентоспроможності продукції на відповідному 
ринку (сегменті), та початково незадовільний, низький 
рівень конкурентоспроможності продукції.

Виділені передумови дозволяють сформувати ос-
новні завдання управління конкурентоспроможністю 
продукції на основі маркетингової стратегії:
 вибір маркетингової стратегії в процесі управ-

ління конкурентоспроможністю продукції;
 досягнення бажаного рівня продажів продукції;
 підвищення рівня конкурентоспроможності про-

дукції до бажаного.
Ці завдання вирішуються за допомогою системи 

підтримки прийняття рішень, яка поєднує базу даних, 
відповідний інструментарій та блок рішень.

База даних містить такі вихідні дані:
 дані для аналізу зовнішнього середовища;
 дані для аналізу внутрішнього середовища;
 дані про стан попиту на продукцію підприєм-

ства;
 дані про рівень конкурентоспроможності про-

дукції товаровиробника.
Як інструментарій автором пропонується вико-

ристовувати імітаційну модель управління обсягом про-
дажів продукції, матрицю оцінювання ефективності мар-
кетингової стратегії та розроблені методичні положення 
щодо оцінювання конкурентоспроможності продукції. 

Для ефективного використання зазначеного ін-
струментарію автором застосовуються такі методи до-
слідження, як абстрактно-логічний та структурно-
ло гіч ний аналіз – для обґрунтування концептуальних 
положень управління конкурентоспроможністю про-
дукції на основі маркетингової стратегії; графічний – 
для відображення динаміки розрахованих показників та 
схематичного представлення результатів дослідження; 
експертні методи – для формування вихідної інфор-
мації з дослідження технічних характеристик виробу; 
імітаційне моделювання – для відображення взаємодії 
елементів маркетингової стратегії в процесі функціону-
вання системи регулювання обсягів продажів продукції; 
метод сценаріїв – для вибору маркетингової стратегії 
на основі результатів роботи системи регулювання об-
сягів продажів продукції; методи теорії автоматично-
го управління – для побудови системи управління кон-
курентоспроможністю продукції на основі зміни еле-
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Рис. 1. Концептуальна схема управління конкурентоспроможністю продукції на основі маркетингової стратегії
Джерело: авторська розробка.

ментів маркетингової стратегії; метод подібності – для 
обґрунтування доцільності включення параметра інте-
грованого енергетичного відгуку системи на збурення 
при оцінці кон'юнктури ринку в процесі розрахунку по-
казника рівня конкурентоспроможності продукції.

Також запропонована концептуальна схема управ-
ління конкурентоспроможністю продукції враховує 
блок осіб, які приймають рішення відповідно до виділе-
ного блоку рішень. До таких осіб належать керівництво 
підприємства, співробітники відділу маркетингу та до-
слідницьких підрозділів, які за допомогою вищеназва-
них методів дослідження формують блок рішень щодо 
формування маркетингової стратегії в процесі управ-

ління конкурентоспроможністю продукції та досягнен-
ня бажаної частки ринку.

Конкурентоспроможність продукції залежить від 
багатьох чинників, між якими існує причинно-
наслідковий зв'язок. Існує велика кількість кла-

сифікацій факторів конкурентоспроможності продукції. 
Наведемо деякі з них.

На думку Ліфиця І. Ф. [5], конкурентоспромож-
ність товару формується в умовах внутрішнього сере-
довища – підприємства-виробника і підприємства-про-
давця і зовнішнього середовища – галузі, країни, світо-
вого ринку. Тому він поділяє фактори таким чином:
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 фактори, що впливають на рівні підприємства, 
називаються мікрофакторами;

 фактори, що впливають на рівні галузі (регіо-
ну), – мезофакторами;

 фактори, що впливають на рівні країни, світо-
вого ринку, – макрофакторами.

Також Ліфиць І. Ф. стверджує, що при оцінці кон-
курентоспроможності продукції з позиції споживача ви-
робничі, збутові, ринкові можливості підприємства по-
винні також розглядатися як фактори конкурентоспро-
можності.

За класифікацією Гарбацевіча С. Л. [4] фактори 
конкурентоспроможності поділяють на:
 «зовнішні фактори: інституціональні фактори 

(політичні, економічні та правові), а також де-
термінанти, що включають кон'юнктуру зов-
нішнього середовища і рівень конкуренції на 
ринках, форми і методи державного регулюван-
ня економічних процесів, параметри співвідно-
шень сукупного попиту та сукупної пропозиції, 
особливості формування цін на фактори ви-
робництва;

 внутрішні фактори: визначаються вимогами 
споживачів: ціна, якість, терміни будівництва, 
гарантійне та сервісне обслуговування».

Класифікація факторів конкурентоспроможності 
за Трубіліним А. І. виглядає таким чином [8]:
 «фактори зовнішнього формування – тенденції 

розвитку економіки і ринку, НТП, зміни в струк-
турі споживання, коливання кон'юнктури, склад 
конкурентів, імідж і престиж підприємства;

 показники якості товару – показники, що ви-
значаються чинними стандартами, нормами, 
рекомендаціями; сюди ж відносяться гарантії 
безпеки, збереження продукції;

 економічні показники – показники, що форму-
ють собівартість і ціну товару».

Найбільш комплексно і докладно фактори конку-
рентоспроможності товару представлені у праці 
Р. А. Фатхутдинова «Глобальна конкурентоспро-

можність: інструменти системного розвитку» [11]. Автор 
розділив всі фактори на зовнішні і внутрішні, а також, 
крім того, що навів їх перелік, ще й вказав спрямованість 
їх впливу на конкурентоспроможність товару.

Зовнішні фактори: 
 рівні конкурентоспроможності країни, галузі, 

регіону, підприємства, що випускає продукцію 
(при збільшенні кожного з цих показників по-
ліпшуються всі інтегральні та часткові показ-
ники конкурентоспроможності продукції);

 сила конкуренції на виході системи, серед її 
конкурентів (старих і нових); на вході системи, 
серед постачальників предметів виробництва; 
серед товарів-замінників (збільшення інтен-
сивності конкурентної боротьби підвищує кон-
курентоспроможність продукції);

 поява нових потреб у споживачів (знижує кон-
курентоспроможність виробленої продукції);

 рівень організації виробництва, праці та управ-
ління у посередників і споживачів продукції, що 
випускається підприємством (підвищення рів-
ня організації підвищує конкурентоспромож-
ність продукції);

 активність так званих контактних аудиторій 
(громадських організацій, товариства спожива-
чів, ЗМІ і т. п.) (зі збільшенням їх активності кон-
курентоспроможність продукції підвищується).

Внутрішні фактори:
 патентоспроможність (новизна) конструкції 

про дукції (з підвищенням патентоспроможно-
сті (новизни) продукції підвищується її конку-
рентоспроможність);

 раціональність організаційних і виробничих 
структур підприємства (якщо структура від-
повідає принципам раціоналізації структур і 
процесів, то вона таким чином сприятиме під-
вищенню конкурентоспроможності продукції);

 конкурентоспроможність персоналу підприєм-
ства (підвищення конкурентоспроможності 
персоналу підвищує конкурентоспроможність 
продукції);

 прогресивність інформаційних технологій (зі 
збільшенням питомої ваги прогресивних техно-
логій підвищується конкурентоспроможність 
продукції);

 прогресивність технологічних процесів і устат-
кування (зі збільшенням питомої ваги прогре-
сивних технологій підвищується конкуренто-
спроможність продукції);

 науковий рівень системи управління (зі збіль-
шенням кількості застосовуваних наукових під-
ходів, принципів і сучасних методів управління 
підвищується конкурентоспроможність про-
дукції);

 обґрунтованість місії підприємства (його місія 
має бути орієнтована на досягнення конкурен-
тоспроможності підприємства та його продук-
ції) [11].

У зв’язку з неоднозначністю, розмаїттям та не-
визначеністю факторів конкурентоспроможності про-
дукції на основі проведеного дослідження літературних 
джерел, на думку автора, найбільш прийнятним має 
бути загальна класифікація факторів конкурентоспро-
можності за їх ознаками. 

Узагальнюючи вищевикладене, всі фактори конку-
рентоспроможності продукції можна розділити за дво-
ма головними ознаками: зовнішні та внутрішні. Своєю 
чергою, на нашу думку, зовнішні фактори є макрофак-
торами, тому що формуються на рівні країни, світового 
ринку, а внутрішні – мікрофакторами, оскільки форму-
ються на рівні підприємства.

Також, на думку автора, класифікацію факторів 
конкурентоспроможності продукції необхідно допов-
нити такими факторами:
 маркетингові фактори, які включають окрім 

реклами та іміджу марки, компанії, також пра-
вильно побудовану організаційну структуру 
служби маркетингу та професійність її фахів-
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ців. Продукція може відповідати як якісним, 
так і ціновим характеристикам, але за рахунок 
неефективної роботи маркетингової служби 
програвати на ринку та бути неконкуренто-
спроможною;

 соціально-культурні фактори, які розрізняють 
за такими напрямками, як соціальні групи, со-
ціальні класи та культурні цінності. Наприклад, 
корисність та ціна товару для потенційного по-
купця буде різна залежно від культурних цін-
ностей (їх ролі в суспільстві, до себе особисто 
та ін.), соціального класу, соціальної групи 
(стать, вік, раса, національність, професія, міс-
це проживання, дохід, освіта та ін.).

ВИСНОВКИ
Таким чином, запропоновані теоретичні положен-

ня управління конкурентоспроможністю продукції та її 
визначення, відмінність яких міститься у врахуванні ди-
намічного характеру об’єкта управління в короткостро-
ковому періоді, дозволять використовувати специфічні 
методи моделювання при формуванні маркетингової 
стратегії. Крім того, доповнена класифікація факторів 
дозволить товаровиробникам більш раціонально сфор-
мувати систему управління конкурентоспроможністю 
продукції. У подальшому планується продовжити дослі-
дження в напрямку врахування впливу виділених фак-
торів конкурентоспроможності продукції при виборі 
маркетингової стратегії.                    
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дОСлІдЖення СпОЖивачІв як ІнСТруМенТ пІдвищення ефекТивнОСТІ 
функцІОнування СпОЖивчОгО ринку
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УДК 339.138

шимко О. В. Дослідження споживачів як інструмент підвищення ефективності функціонування споживчого ринку
У статтю досліджено споживачі текстильних товарів, чинники зовнішнього та внутрішнього впливу, що формують споживчу поведінку, та 
методи впливу на неї. Дослідження споживачів проведено в напрямку трьох груп стратегічних рішень, пов’язаних із мотивацією споживачів, 
сегментацією ринку та їх поведінкою. Проаналізовано мотиви здійснення покупки текстильних товарів (раціональні та емоційні). Визначено 
особливості формування попиту на них. Проведено сегментацію споживачів за різними критеріями: на основі типології споживачів, рівня доходів, 
статусу покупця та споживача. Розроблені профілі споживачів текстильних товарів, запропоновано стратегії позиціювання роздрібних торгов-
ців, орієнтованих на різні сегменти споживачів, що дозволяє встановити зв’язок між споживацькими потребами та умовами ефективної орга-
нізації торгівлі текстильними товарами. Сформовано загальні та специфічні підходи до мерчандайзингу текстильних товарів як засобу впливу 
на прийняття рішення про покупку, врахування яких дозволить передбачити модель поведінки споживачів. Визначено чинники, які викликають 
дискомфорт у сприйнятті текстильних товарів у магазині.
Ключові слова: споживачі текстильних товарів, мотивація, сегментування, поведінка споживачів, мерчандайзинг.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
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УДК 339.138
Шимко О. В. Исследование потребителей как инструмент 

повышения эффективности функционирования  
потребительского рынка

В статье исследованы потребители текстильных товаров, факторы 
внешнего и внутреннего влияния, формирующих потребительское по-
ведение, и методы воздействия на него. Исследование потребителей 
проведено в направлении трех групп стратегических решений, связан-
ных с мотивацией потребителей, сегментацией рынка и их поведе-
нием. Проанализированы мотивы совершения покупки текстильных 
товаров (рациональные и эмоциональные). Определены особенности 
формирования спроса на них. Осуществлена сегментация потреби-
телей по различным критериям: на основе типологии потребителей, 
уровня доходов, статуса покупателя и потребителя. Разработаны 
профили потребителей текстильных товаров и стратегии позицио-
нирования торговых предприятий, ориентированных на потребите-
лей, что позволяет установить связь между потребительскими по-
требностями и условиями эффективной организации торговли тек-
стильными товарами. Сформированы общие и специфические подходы 
к мерчандайзингу текстильных товаров как средству воздействия на 
принятие решения о покупке, учет которых позволит предусмотреть 
модель поведения потребителей. Определены факторы, вызывающие 
дискомфорт в восприятии текстильных товаров в магазине.
Ключевые слова: потребители текстильных товаров, мотивация, 
сегментирование, поведение потребителей, мерчандайзинг.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 8. 
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UDC 339.138
Shymko O. V. Consumer Analysis as a Tool to Improve the Efficiency  

of Functioning of Consumer Market
The article analyzes consumers of textile products, factors of internal and 
external influence, which determine consumer behavior, and methods for 
rendering influence on this behavior. The consumer analysis has been con-
ducted in the direction of three groups of strategic decisions, related to the 
motivation of consumers, market segmentation and behavior of consumers. 
The motivations of buying textile products (both rational and emotional) 
have been analyzed. The specific features of demand creation for these prod-
ucts has been identified. Segmentation of consumers has been carried out by 
various criteria: on the basis of typology of consumers, income level, status 
of buyer and consumer. Profiles of consumers of textile products together 
with positioning strategies for trading consumer-oriented enterprises have 
been developed, providing establishment of a connection between consumer 
needs and the conditions of efficient organization of textile trade. Both gen-
eral and specific approaches to merchandising textile products as a means of 
influence on decision to purchase have been formulated, which will allow to 
foresee models of consumer behavior. The factors that cause discomfort in 
the perception of textile goods in a store have been identified.
Keywords: consumers of textile products, motivation, segmentation, con-
sumer behavior, merchandising.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 8. 
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Розвиток конкуренції на споживчому ринку змінює 
філософію торговельної діяльності й зумовлює пе-
реорієнтацію цілей, завдань і функцій від потреб під-

приємства до потреб і вимог ринку, окремого споживача. 
Дослідження споживачів з метою отримання все-

бічної інформації про їх бажання, смаки, вимоги, пере-
ваги, можливості, мотиви вибору товару та торговель-
ного підприємства, а також закономірностей їх поведін-
ки, є неодмінною умовою розробки ефективної стратегії 
діяльності підприємства, обґрунтованості прийняття як 
стратегічних, так і тактичних маркетингових рішень і, в 

сукупності, – дієвими важелями активного впливу на 
процес прийняття споживачами рішення щодо купівлі 
товарів та формування їх лояльності.

Теоретичний фундамент дослідження поведінки 
споживачів формують наукові доробки відомих учених-
маркетологів, таких як: Г. Армстронг, Е. Блекуел, Д. Енд-
жел, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, П. Мініард, М. Соломон та 
ін. Істотний внесок у вивчення даної проблеми зробили 
українські вчені та науковці з близького зарубіжжя, зо-
крема, І. Альошина, О. Зозульов, В. Ільїн, О. Прокопенко, 
Ф. Федько, О. Шафалюк та ін. Однак не існує єдиної мо-
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делі поведінки споживачів, яка могла б бути застосована 
до різних ринків, типів споживачів, при купівлі різних 
товарів через специфічні галузеві особливості розвитку 
споживчого ринку за окремими складовими. 

Незадовільна ситуація на внутрішньому спожив-
чому ринку, динамічні зміни зовнішнього середовища 
викликають необхідність поглиблення теоретичних по-
ложень, удосконалення методичних підходів та практич-
них аспектів у розрізі дослідження особливостей пове-
дінки споживачів окремих груп споживчих товарів [8].

Метою даної статті є дослідження поведінки спо-
живачів на ринку текстильних товарів, чинників зовніш-
нього та внутрішнього впливу, що формують споживчу 
поведінку, та методів впливу на неї.

Дослідження споживачів текстильних товарів 
проведемо в напрямку трьох груп стратегічних рішень, 
пов’язаних із мотивацією споживачів, сегментацією 
ринку та дослідженням їх поведінки. 

Мотивація розглядається як усвідомлення, ак-
тивізація потреби [5, с. 161]. Вона пояснює 
мотиви вибору споживачами торговельного 

підприємства, купівлі та споживання товарів і спожив-
чі настрої, які при цьому виникають. Так, при розгляді 
питання мотивації купівлі текстильних товарів, особли-
во текстильних полотен, необхідно враховувати, що в 
основі рішення про купівлю лежить потреба в індивіду-
альному пошитті одягу чи домашнього текстилю. Моти-
ви купівлі при цьому можуть бути різними і стосуватися 
як споживної вартості текстильних полотен (потреба в 
одязі), тобто, бути раціональними, так і емоційними – 
бажання виділитися, привернути увагу.

Мотив покупки зумовлює різні вимоги до спожив-
чих властивостей різних за призначенням текстильних 

товарів, які необхідно враховувати при розробці асор-
тиментної політики торговельного підприємства та об-
ґрунтуванні замовлень постачальникам. При цьому не-
обхідно врахувати той факт, що споживачів текстильних 
товарів цікавить не лише ціна на текстильне полотно, а й 
загальні витрати на придбання матеріалів, виготовлення 
виробу, його експлуатацію та обслуговування. Перехід 
від масового ринку до формування мікроринків тек-
стильних товарів спричинює посилення процесу інди-
відуалізації потреб у текстильних товарах. Це зумовлює 
доцільність врахування поряд з традиційними групами 
споживних властивостей соціальних і економічних ви-
мог до текстильних товарів (рис. 1).

Сегментація ринку допомагає роздрібному торгов-
цю визначити, хто купує та використовує його товари чи 
послуги, чим вони займаються, як себе поводять в мага-
зині та хто може бути потенційним покупцем [5, с. 132]. 
З огляду на специфіку споживчого ринку текстильних 
товарів нам видається за доцільне використати такі 
критерії сегментації ринку:
 соціально-демографічні (стать, вік, рід занять, 

рівні доходу);
 географічні (регіони, місто-село);
 психографічні (суспільний клас, стиль життя, 

тип особистості, адаптація до нових товарів);
 поведінкові (мотив покупки, ступінь випадко-

вості покупки, статус споживача, ступінь при-
хильності до виробника та торговельного під-
приємства, місць продажу, вимоги до товарів).

Методологічний підхід, заснований на викори-
станні методу типології споживачів [6], дозволяє ви-
значити такі основні сегменти споживачів текстильних 
товарів (табл. 1).

ВИМОГИ ДО ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ

Технологічні 

Ширина 

Ступінь
сипучості

 

Драпіруваль-
ність 

Пластичність
 

Експлуатаційні  

Стійкість до
механічних,

фізико-хімічних,
біологічних дій

 

Легкість догляду 

Схильність
до забруднення

Розтягуваність,
усадковість

 Здатність до
електризування

 Зминальність

Гігієнічні Естетичні  Економічні  Cоціальні 

Маса 

Гігроскопічність 

Паро-, водопро-
никність 

Теплозахисні
властивості 

Фактура  

Колори-
стичне

оформлення 

Туше

Відпоід-
ність моді

  

Престижність 

Доступність 

Рівень цін 

Строк
служби 

Витрати
на догляд 

Рис. 1. Вимоги до текстильних товарів
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Періодичність здійснення покупок у конкретному 
магазині лежить в основі виділення таких сегментів по-
купців: 
 активні покупці даного магазину – це лояльні 

до даного магазину покупці, які нечутливі до 
пропозицій підприємств-конкурентів;

 непостійні – покупці, які не прихильні до кон-
кретного магазину, прийняття рішення про по-
купку часто виникає під впливом комунікацій-
них заходів продавця;

 активні покупці інших магазинів – лояльні по-
купці магазинів-конкурентів;

 потенційні – покупці, які в силу певних обста-
вин не купують текстильних товарів взагалі або 
не користуються послугами магазинів.

Реальний попит формують перші два сегменти, 
однак, завдяки ефективним комунікаційним заходам як 
виробників, так і продавців, саме за рахунок третього 
та четвертого сегментів може бути збільшена ринкова 
частка торговельного підприємства.

Умовою конкурентоспроможності торговельного 
підприємства є обґрунтована та узгоджена з вимогами 
цільового сегмента торговельна послуга, яка базується 
на стандартизації бізнес-процесів та індивідуалізації са-
мої послуги.

Існують різні підходи до розуміння сутності поведін-
ки споживачів [7]. Ми підтримуємо думку, що пове-
дінку споживачів слід розглядати як дії споживачів, 

спрямовані на отримання, споживання чи розпоряджен-
ня товарами або послугами, включаючи процеси при-
йняття рішення про покупку, які передують цим діям, 
супроводжують їх і здійснюються після них [1, 3].

Прийняття рішення про покупку – це психоло-
гічний процес, який, як правило, відбувається за різних 
ситуаційних впливів [2]. Це вносить відповідні коректи-

ви, сприяє або заважає прийняттю відповідних рішень. 
Тому важливим моментом побудови моделі поведінки 
споживачів є визначення групи чинників зовнішньо-
го впливу. Серед них, крім чинників соціокультурного 
впливу, перше місце посідають інструменти комплексу 
маркетингу торговельного підприємства. 

Виходячи з твердження, що поведінка споживача за-
лежить від особливостей товару, що реалізується, 
дане питання доцільно розглянути в контексті осо-

бливостей організації торгівлі текстильними товарами.
По-перше, визначальним чинником впливу на 

прийняття рішення про покупку виступає місце розта-
шування магазину [5, с. 37].

До переваг розташування магазину, які позитивно 
впливають на лояльність покупця, належать: добра огля-
довість місця, можливість припаркувати машину, наяв-
ність транспортних комунікацій, обладнаних і безпечних 
переходів, зон відпочинку, наявність поруч інших мага-
зинів, що забезпечують комплексність покупки тощо. 

Вплив на рішення покупця про покупку почина-
ється з атмосфери магазину, адже саме вона формує пе-
редбачуваний психологічний стан покупця [4, с. 186]. 

Вибір текстильних полотен вимагає спокійної, доб-
розичливої атмосфери в торговельній залі, можливості 
уважно розглянути колористичне оформлення та струк-
туру полотна, уявити, як вона буде виглядати в готовому 
виробі. Тому при розміщенні та викладці товарів, орга-
нізації внутрішньомагазинної реклами та інформації, 
колористичному оформленні та музичному супроводі 
важливо не допустити можливість виникнення диском-
форту сприйняття у покупця.

Дискомфорт сприйняття товару в магазині вини-
кає у випадках:
 недостатності, важко доступності інформації;
 відсутності можливості швидкого знаходження 

та вибору необхідного товару;

таблиця 1

профілі споживачів текстильних товарів

типи споживачів характеристика споживачів

Індивідуалісти,  
серед них:

Надають перевагу індивідуальному стилю, це активні люди, для яких властивий власний імідж, 
зацікавлені у кар’єрному зрості та розвитку

   – успішні

Споживачі з достатньо високим рівнем життя, що відрізняються високою споживчою та купівельною 
активністю, серед них багато людей публічних професій, успішних бізнесменів, у більшості хороший 
смак, розглядають власний імідж як вираження смаку, характеру, незалежності, надають перевагу 
текстильним товарам відомих виробників, готові платити більше за новомодний товар та високу якість 
обслуговування, до товару висувають, насамперед, соціальні та естетичні вимоги, орієнтовані на статус

   – експериментатори
Молоді люди, часто імпульсивні, перебувають у процесі формування цінностей та норм поведінки, 
не мають стійких поглядів та уподобань, серед мотивів купівлі переважає бажання виділитися, при-
вернути увагу, тому в товарі насамперед цінують відповідність моді, орієнтовані на дію

   – консерватори

Надають перевагу класичному стилю, схильні купувати вітчизняний товар, у них чіткі, конкретні 
власні переконання щодо вимог до текстильних полотен та моделей одягу, цінують добротність, 
зручність, до товару, насамперед, висувають експлуатаційні, гігієнічні, економічні вимоги, 
орієнтовані на принцип

Проблемні Споживачі з індивідуальними та віковими особливостями фігур, яким не підходять стандартні 
швейні вироби, змушені користуватися послугами індивідуального пошиття

Практичні Споживачі, обережні у фінансових витратах, схильні економити, купують текстильні полотна, якщо їх 
ціна та вартість пошиття нижча за ціну аналогічних швейних і трикотажних виробів
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 при інформаційному перевантажені;
 при невдалому колористичному оформленні, 

музичному та звуковому супроводі;
 при неефективному освітленні, при неопти-

мальних режимах температури та вологості.
При плануванні колористичного оформлення 

інтер’єра приміщення необхідно враховувати, що колір 
активно впливає на думки і почуття покупців. При цьо-
му вплив виявляється на трьох рівнях: фізичному (па-
раметри поведінки), оптичному (параметри відстані) та 
емоційному (параметри поведінки). Емоційний вплив рі-
шення щодо колористичного оформлення повинен базу-
ватися на знанні «психіки кольорів». Дослідження, про-
ведені швейцарським психологом М. Люшером, свідчать, 
що кольори викликають такі відчуття: синій – холод, фіо-
летовий – важкість, багряний – велич, зелений – спокій, 
червоний – бадьорість, оранжевий – тепло, жовтий – лег-
кість, жовто-зелений – привабливість [4, с. 206]. 

В організації інтер’єра важливу роль відіграє враху-
вання фактора правильного освітлення, зокрема, 
раціонального поєднання природного та штучно-

го освітлення. Недостатнє освітлення негативно впливає 
на обсяг продаж, занадто яскраве – спричиняє швидке 
стомлювання очей. Перевага штучного освітлення по-
лягає в тому, що його можна повністю підпорядкувати 
завданням оформлення торговельної зали, додавши від-
повідної сили та забарвлення. Однак необхідно врахува-
ти, що штучне освітлення може підсилювати або змен-
шувати інтенсивність кольору окремих текстильних по-
лотен. Урахування особливостей сприйняття кольорів 
при різноманітному освітлені та групуванні дозволяє 
підкреслити особливості того чи іншого кольору. Однак 
найбільш раціональним та гігієнічним є природне освіт-
лення, оскільки воно не спотворює основного кольору 
текстильних товарів. 

Водночас сприйняття кольору залежить від емо-
ційного стану покупця – приваблюють одні кольори, ви-
кликають байдужість інші, не сприймаються треті. Тому 
важливим елементом атмосфери торговельної зали є му-
зичний супровід, який сприяє пробудженню у покупців 
певного настрою. Так, виникненню відчуття комфорту 
сприяє музика, яка створює непомітний, але ефективно 
діючий фон для покупок, а не відволікає від них. Дослі-
дження, проведене в США компанією «Muzak», пока-
зало, що музика позитивно впливає на покупців, якщо 
вона співпадає з їх демографічними характеристиками. 
При цьому покупці проводять в магазині на 18 % часу 
більше [4, с. 210]. 

Важливим засобом спонукання покупця до по-
купки є рекламно-інформаційне оформлення магазину. 
Серед переваг внутрішньомагазинної реклами слід від-
значити такі:
 її звернено до можливих потенційних покупців, 

яких справді цікавить товар, а це забезпечує їй 
(рекламі) високу ефективність;

 полегшує покупцеві вибір;
 діє на уяву покупця;
 як правило, дає можливість покупцеві порівня-

ти кілька різновидів, близьких за призначенням 

текстильних товарів і вибрати той, що найбіль-
ше подобається, або той, що відповідає матері-
альним можливостям.

Досить ефективний показ текстильних полотен на 
манекенах в поєднанні з іншими компонентами костю-
ма – взуттям, головними уборами, сумками, рукавичка-
ми, біжутерією. Саме завдяки такому показу покупець 
може уявити напрямки застосування текстильного по-
лотна, що рекламують, в конкретному швейному виробі 
(костюмі, платті, блузці, пальто тощо).

Різновидом внутрішньомагазинної реклами є ви-
ставки-продажі, які дають можливість виявити 
ставлення покупців до нових текстильних товарів 

(за складом сировини, оздобленням, колористичним 
оформленням, орієнтованою ціною), встановити моти-
ви надання переваги покупцями тим чи іншим показ-
никам якості тканин, популяризувати окремі напрямки 
розвитку текстильних товарів та вітчизняних товаро-
виробників. Доцільно проводити як виставки сезон-
них колекцій двічі на рік – осінь-зима, весна-літо, так і 
виставки-продажі колекцій окремих товаровиробників.

Щоб реалізувати своє право самостійного вибору, 
споживач повинен володіти достатньою інформацією. 
Тому досить ефективною, з точки зору підвищення ло-
яльності покупців, є політика інформування та навчан-
ня, що сприяє здійсненню усвідомленої покупки.

Заходи по інформаційному просуванню можуть 
бути такі:
 спільне з виробниками виготовлення спеціаль-

них вкладишів з інформацією про властивості 
текстильних полотен та умови їх експлуатації;

 реклама з інформацією про виробників та їх 
асортимент;

 спеціальні програми по підготовці торговель-
ного персоналу, який безпосередньо контактує 
з покупцем;

 удосконалення інформації в місцях продажу, 
включаючи відео- та комп’ютерну технології;

 консультації спеціалістів, освітні програми для 
споживачів та потенційних клієнтів.

Особливо важлива роль у формуванні передбачу-
ваної поведінки покупця належить торговому персона-
лу магазину. Ефект обслуговування залежить не лише 
від вміння показати товар, а й від знання інформації 
про найважливіші споживні властивості різних груп 
текстильних товарів, вміння зробити порівняльну ха-
рактеристику текстильних полотен з різним складом 
та різних виробників, знання правил продажу та обміну 
текстильних товарів, надання консультації про норми 
витрат текстильних полотен для пошиття різних видів 
виробів, про відповідність текстильного полотна су-
часним тенденціям моди, підбір текстильних полотен з 
урахуванням індивідуальних особливостей покупця, по-
єднання фігури та кольору текстильного полотна, очей, 
волосся тощо. Однак, як відомо, торгівля починається 
з товару. Формування поведінки покупців торговельної 
зали повинно проходити з урахуванням фізіологічних, 
соціально-психологічних та інших складових природної 
системи людини. 
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Усю сукупність мерчандайзингових рішень щодо 
викладки текстильних товарів можна звести до трьох 
основних груп:
 рішення щодо правильного фізичного розташу-

вання товару (з урахуванням правил викладки 
та спрямування потоку покупців);

 рішення щодо оригінального оформлення ви-
кладеного товару (жоден товар не повинен за-
губитися в загальному торговому середовищі);

 рішення щодо презентації товару.
З урахуванням особливостей текстильних товарів 

доцільно використовувати такі підходи до розміщення 
та викладки текстильних товарів:

1. Найбільш пріоритетні текстильні товари необ-
хідно розміщувати на торговельному обладнанні на рів-
ні 80–160 см, ураховуючи при цьому сезонний характер 
продажу текстильних полотен і вплив моди.

2. Текстильні полотна повинні бути розміщені та-
ким чином, щоб максимально полегшити пошук необ-
хідних. Тому на полицях чи кронштейнах необхідно 
створити видимі блоки по сезону, видах волокна, коло-
ристичному оформленню (гладкофарбовані, набивні, 
строкаті тканини), поєднанню кольорів, виробниках, 
призначенню (пальтові, костюмні, платтяні, білизняні, 
домашній текстиль тощо), ціні, тематиці тощо.

Більші шанси привернути увагу покупців мають 
текстильні товари, розміщені на видимих місцях на до-
датковому обладнанні (стійках або кронштейнах) відпо-
відно до траєкторії руху покупців, зокрема:
 розміщення підпорядкованих товарів поряд з 

основними (підкладкові, прикладні матеріали 
розміщуються поряд з пальтовими, плащови-
ми, костюмними тканинами);

 рекламна викладка чи інформація про новинки 
моди.

3. Товар сам себе повинен продавати.
При цьому необхідно врахувати, що для текстиль-

них товарів характерний нестійкий (альтернативний) 
попит, який допускає порівняно широку взаємозамін-
ність текстильних полотен залежно від складу, колори-
стичного оформлення, оздоблення тощо і формується 
безпосередньо в магазині залежно від кількості запро-
понованих різновидів, що вимагає особливого підходу 
до викладки.

Так, при формуванні стосів необхідно підібрати 
однорідні відрізи по кольору, розміру малюнка, 
враховувати перехід від темних до більш світлих 

тонів. На особливу увагу заслуговує питання визначення 
необхідної кількості різновидів колористичного оформ-
лення по кожному різновиду. З одного боку, воно має 
бути достатнім, щоб забезпечити різноманітність вибо-
ру, з іншого – оглядовим. Відомо, що психологічно при-
йнятною є інформація обсягом 7 + 2 символи. Оскільки 
в європейській традиції читання зліва направо, то на 
перших місцях ряду необхідно розміщувати найбільш 
перспективні кольори, при цьому базові кольори повин-
ні бути представлені 2-3 відтінками. Далі, залежно від 
тенденцій моди на даний сезон, кольори розміщуються 
за принципом контрасту (текстильні полотна теплих то-

нів – текстильні полотна холодних тонів) або за принци-
пом перетікання.

У нових економічних умовах підприємства торгівлі 
зіштовхуються зі значними труднощами та зміна-
ми як зовнішнього, так і внутрішнього походжен-

ня. Спостерігається бум інформаційних технологій, при-
скорюється глобалізація ринків, включаючи посилення 
міжнародної конкуренції, трансформуються цінності та 
орієнтири цільової аудиторії. Вирішальною конкурент-
ною перевагою підприємства стає чітка орієнтація на 
зміни з метою надання цільовій аудиторії вищої спожив-
чої цінності. Такі процеси потребують адекватних змін в 
організації торгівлі, зміни філософії торговельного біз-
несу. У зв’язку з цим актуальності набувають маркетин-
гові рішення, що базуються на комплексному підході до 
процесів дослідження і формування поведінки спожи-
вачів через призму аналізу структури споживчих вимог 
і вподобань, розуміння механізму прийняття рішення 
про покупку різних сегментів споживачів у сукупності з 
аналізом тенденцій розвитку ринку.

Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку доцільно спрямувати на дослідженні механізму 
формування поведінкової реакції споживачів різних 
груп товарів з метою її моделювання.                  
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