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Oil Exploration and the Dilemma of Unemployment in the Niger-Delta Region of Nigeria

The Niger delta region situated in the southern part of Nigeria covers a territory of about 112,110 km2, which represents about 12 % of the total area of the country. 
The Niger delta is an oil-rich region, which has led Nigeria to the 12th place among the oil producing countries of the world. The share of crude oil production 
accounts for 90 % of export revenues and 75% of the total state revenue. However, despite the numerous social and economic achievements of the oil industry, it 
is considered to be the cause of the unemployment rate growth in the region. Taking into account the abovementioned, the aim of this article is to evaluate the 
relationship of the crude oil production and high unemployment rate in the Niger Delta. In the article there applied the method of non-experimental research 
to enable the proportional reflection, method of cluster random choice for distribution of questionnaires and interviewing method for obtaining direct data and 
information. The results showed that the ecological damage caused by the oil production has had a negative impact on the fishing and agriculture — the main 
activities of the region rural population. In other words, the threat of oil spills, gas flaring, pollution and other activities associated with oil production are destroying 
the environment, which is the main home and source of income for a large number of working-age population. Thus, as a result of the depletion of fertile soils, 
the crop yield drops or completely disappears, forests vanish together with their resources. Rivers and reservoirs are being polluted resulting in the extinction of 
fish and river fauna, which, in turn, leads to the fact that fishermen and farmers, whose work is directly dependent on environmental conditions, are affected by 
unemployment. This causes a widespread poverty, unrest and hostile attitude of among young people, as well as the emergence of other social problems prevailing 
in the region. Unfortunately, the years of neglecting the problem of multinational oil companies, on the one hand, and the lack of a clear state policy of the national 
government regarding the problem settlement, on the other hand, only increasingly aggravate the problem.
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Fig.: 7. Tabl.: 4. Bibl.: 19. 
Nwosu Jonathan E. – Postgraduate Student, Department of Management, Sumy State University (2 Rymskoho-Korsakova Str., Sumy, 40007, Ukraine)
E-mail: emyjoesy@yahoo.com

УДК 622.276.5:331.56/.57:364.22 699    
Нвосу Дж. Э. Разведка нефти и дилемма безработицы  

в дельте реки Нигер в Нигерии
Дельта Нигера, расположенная в южной части Нигерии, занимает 
площадь около 112,110 км2 и составляет около 12 % от общей площа-
ди страны. Дельта Нигера – богатый нефтью регион, который вывел 
Нигерию на 12-е место среди нефтедобывающих стран мира. Доля до-
бычи нефти составляет 90 % от экспортных поступлений и  75 % от 
общих поступлений в бюджет страны. Однако, несмотря на много-
численные социальные и экономические достижения нефтедобываю-
щей промышленности, именно она считается причиной роста уровня 
безработицы в регионе. Принимая во внимание вышесказанное, цель 
этой работы – оценить взаимосвязь добычи нефти и высокого уровня 
безработицы в дельте реки Нигер. В статье применен метод неэкспе-
риментального исследования для возможности пропорционального 
отображения, метод кластерного и случайного выбора – для распро-
странения анкет, а также метод интервьюирования – для получения 
непосредственных данных и информации. Результаты показали, что 
экологическое разрушение, вызванное добычей нефти, негативно по-
влияло на рыболовство и земледелие  – основные виды деятельности 
сельского населения региона. Иными словами, угрозы разлива нефти, 
сжигание попутного газа, загрязнение и другая деятельность, связан-
ная с добычей нефти, уничтожают окружающую среду, от которой 
зависит большое количество работоспособного населения, для кото-
рых это – основная среда обитания и источник доходов. Таким обра-
зом, в результате истощения плодородных почв урожайность пада-
ет или вообще исчезает, исчезают леса, а с ними – и их ресурсы. Реки 

УДК 622.276.5:331.56/.57:364.22 699
Нвосу Дж. Е. Розвідка нафти та дилема безробіття  

в дельті річки Нігер у Нігерії
Дельта Нігеру, що розташована у південній частині Нігерії, займає 
площу близько 112,110 км2 і складає близько 12 % від загальної площі 
країни. Дельта Нігеру – регіон багатий на нафту, що вивів Нігерію на 
12-те місце серед нафтовидобувних країн світу. Частка видобутку 
нафти складає 90 % від експортних надходжень і 75 % від загальних 
надходжень до бюджету країни. Однак, незважаючи на численні со-
ціальні і економічні здобутки нафтовидобувної промисловості, саме 
вона вважається причиною зростання рівня безробіття у цьому 
регіоні. Беручи до уваги вищезгадане, мета цієї роботи – оцінити 
взаємозв’язок видобутку нафти та високого рівня безробіття в  дель-
ті річки Нігер. У статті застосовано метод неекспериментального 
дослідження для можливості пропорціонального відображення, ме-
тод кластерного та випадкового вибору – для розповсюдження ан-
кет, а також метод інтерв’ювання – для отримання безпосередніх 
даних та інформації. Результати показали, що екологічна руйнація, 
спричинена видобутком нафти, негативно вплинула на рибальство 
та землеробство – основні види діяльності сільського населення регі-
ону. Іншими словами, загрози розливу нафти, спалювання попутного 
газу, забруднення і інша діяльність, пов’язана з видобутком нафти, 
знищують довкілля, від якого залежить велика кількість працеспро-
можного населення, для котрого це – основне середовище існування 
і джерело доходів. Таким чином, внаслідок виснаження родючих ґрун-
тів урожайність падає або взагалі зникає, зникають ліси, а з ними –  
і їх ресурси. Ріки та водоймища забруднюються, що призводить до 
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и водоемы загрязняются, что приводит к вымиранию рыбы и речной 
фауны, а это, в свою очередь, к тому, что рыбаки и фермеры, чья 
работа напрямую зависит от состояния окружающей среды, стра-
дают от безработицы. Как следствие – широкое распространение 
бедности, волнения и враждебный настрой среди молодежи, а также 
возникновение других социальных проблем, преобладающих в этом 
регионе. К сожалению, годы небрежного отношения к  проблеме муль-
тинациональных нефтяных компаний с одной стороны и отсутствие 
четкой государственной политики урегулирования ситуации со сто-
роны национального правительства только все больше усугубляют 
проблему.
Ключевые слова: безработица, Нигер, дельта, бедность, молодежь, 
агитация, воинственность, добыча нефти/
Рис.: 7. Табл.: 4. Библ.: 19. 
Нвосу Джонатан Эмэка – аспирант, кафедра управления, Сумской го-
сударственный университет (ул. Римского-Корсакова, 2, Сумы, 40007, 
Украина)
E-mail: emyjoesy@yahoo.com

вимирання риби і річкової фауни, а це, у свою чергу, до того, що рибаки 
та фермери, чия праця напряму залежить від стану довкілля, страж-
дають від безробіття. Як наслідок – широке розповсюдження біднос-
ті, хвилювання і панування ворожого настрою серед молоді, а також 
поява інших соціальних проблем, що переважають у цьому регіоні. На 
жаль, роки недбалого ставлення до проблеми мультинаціональних 
нафтових компаній з одного боку та відсутність чіткої державної 
політики врегулювання ситуації з боку національного уряду тільки 
все більше поглиблюють проблему.
Ключові слова: безробіття, Нігер, дельта, бідність, молодь, агітація, 
войовничість, видобуток нафти/
Рис.: 7. Табл.: 4. Бібл.: 19. 
Нвосу Джонатан Емека – аспірант, кафедра управління, Сумський 
державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, 
Україна)
E-mail: emyjoesy@yahoo.com

The Niger delta region is made up of 9 constituent states 
of Nigeria, namely: Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, 
Delta, Edo, Imo, Ondo and Rivers with the population of about 
33.7 million people. It covers a territory of about 112,110 km2, 
which represents about 12 % of Nigeria total surface area. The 
region encompasses about 60 % of Africa’s largest mangrove 

forests and stretches over 20, 000 km2 swamp of the littoral 
fringes of Nigeria [1]. The Niger delta region is unique in the 
history of Nigeria because it is abundantly and naturally en-
dowed with vast deposit of oil and gas with proven oil reserve, 
hence, the Nigerian economy is heavily dependent on the oil 
sector [2]. 

Fig. 1. Oil production chart in Nigeria for the period of 2000–2015 
Source: [3]
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Fig. 2. Movement Chart of Nigeria Oil Production for he period of 2010–2015
     Source: [4] Yearty
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Figures 1 and 2 showed consistency in oil production in 
Nigeria with 2005, 2010 and 2011 having the highest production 
of 2,627; 2,550 and 2,520 thousand barrel per day respectively.

Over the years, oil and gas production has become the 
mainstay of Nigerian economy as their earnings are used for 
infrastructural development as well as advancing the growth 
of the economy [5]. The petroleum exports revenue represents 
about 90 % of the total exports revenue, 65 % of government 
revenues and finances, about 80 % of the national budget. Ni-

geria has an estimated petroleum export rate of 1.9 Mbbl/d 
(300,000 m3/d), with a projected sales price of $114.21 per bar-
rel in 2012. Thus, oil revenues totaled $52.2 billion in the same 
year and generated about 71% of government revenues [6].

The natural gas reserves from the Niger delta re-
gion account for 5.2 trillion cubic meters making Nigeria 
the world’s 7th largest gas resource and making up 10 % of 
the world’s international liquid natural gas supply.

Fig. 3. Petroleum export and the value of total export in Nigeria for 2008–2012 [7]
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Oil and gas production has been of immense contribution 
to the Nigerian state, triggering its economic growth and devel-
opment. Crude oil and gas production has come to be the main 
stay of the Nigerian economy. Thus, the economy is heavily 
dependent on the oil and gas supplies, which are solely 
produced from the Niger-delta region. To put it differently, 
the high revenue generation, and growth of the Nigerian 
economy have a close tie with the Niger-delta region.

CORRELATIONS BETWEEN OIL EXPLORATION 
AND HIGH RATE OF UNEMPLOYMENT. The level of un-
employment and underemployment is higher in the core states 
of the Niger delta than in any other regions of Nigeria. For 
example, it is estimated that 40 % of youths of this region are 
unemployed [9]. This in fact is alarming, not only because it 
affects the economic status of people but is a pivot to social 
vices including youth restiveness, militancy and all other forms 
of agitations characterizing the region. As a consequence, the 

Fig. 4. Natural gas reserves of selected countries [8]
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region performs poorly in terms of social indicators, such as 
education, health, mortality rate, quality of natural environ-
ment, human development, etc. 

Unemployment in this context is defined as a state of not 
being actively engaged in job, trade or any personal handiwork 
that earns wage or monetary gain.  According to the ILO, the 
unemployed population is made up of persons above a speci-
fied age, who are able to, but did not furnish the supply of la-
bour for the production of goods and services. When measured 
for a short reference period, it relates to all persons not in em-
ployment, who would have accepted a suitable job or started an 
enterprise during the reference period should the opportunity 
arose, and who had actively looked for ways to obtain a job or 
start an enterprise in the near past [10]. Thus, it entails a situ-
ation, where someone of the working age, who is searching for 
full employment, is not able to get a job, be engaged in trading 
or any other activity.
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Unemployment rate could be determined by the follow-
ing equation:

∞

=

 ×  ∑
1

100
1n

EW
tn

LF

Where tn EW – Total number of employed workers
tn LF – Total number of labour workforce

Summarily, the difference between employed working 
population and the total workforce determines the unemploy-

ment rate. This does not include low skilled employment and 
underemployment. The statistics have shown that increasingly 
higher percentages of the population of the Niger-delta, who 
are of the working age, are unemployed.  This has been attrib-
uted to the depletion of natural resources and the degradation 
of the environment, upon which the means of livelihood of the 
local people are sustained. It is ironical to say that some core 
Niger-delta states, which earn much revenue to the federal ac-
count through oil and gas production, record the highest rate of 
unemployment in Nigeria among the others (see Fig. 5).

Fig. 5. Unemployment rate in oil producing states compared to non-oil producing states in Nigeria, 2008–2011
Figure re-presented by the author. Note: States with asterisk are non-oil producing states [11]
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The figure reveals that Akwa Ibom, Beyelsa and River – 
oil producing states of the Niger-delta region – had higher rates 
of unemployment as compared to Benue, Osun and Kwara, 
which are non-oil producing states.  Akwa Ibom has the rate of 
34.1, 34.1, 36.1, 18.4; Bayelsa — 38.4, 38.4, 40.1, 23.9; and River 
has the unemployment rate of 27.9, 27.9, 29.9, 25.3 for 2008, 
2009, 2010, 2011 respectively. Whereas, Benue records the rate 
of 8.5, 8.5, 9.5, 14.5; Osun — 12.6, 12.6, 13.6, 3.0 and Kwara has 
the unemployment rate of 11.0, 11.0, 12.0, 7.1 respectively. The 
reason is obvious – farmers and fishermen, whose employment 
and means of livelihood are tied closely to nature and the en-
vironment, make up a larger share of the working population 
in this region. 

The Niger-delta economy is predominantly an agro-cen-
tered economy with farming and fishing as the main source of 
livelihood. This is because the ecosystem of the area is highly 
diverse, rich in biodiversity with arable and cultivable land that 
is supportive of numerous species of terrestrial and aquatic flo-
ra and fauna [12].  Mangrove swamps, fresh water swamps and 
lowland rain forest are all natural features of this region.  Being 
massively endowed with natural resources, a larger number of 
the population is dependant on these resources and the envi-
ronment for means of livelihood and economic sustenance. To 
put it differently, majority of the working population of this re-
gion are employed by nature.  Paul Francis in his research work 
showed the distribution of working population by activities in 
Niger-delta (see Fig. below).

The figure above shows that 48 % of the working popu-
lation is involved in agriculture (farming/fishing) and 20 % is 

engaged in trading. 9 %, 7 %, 5 %, 4 %, 3 %, 2 % is engaged in 
services, education/health, public administration, transport, 
manufacturing and construction sectors respectively while 2 % 
is involved in other minor sectors. 

It is obvious from this distribution that anything that af-
fects the environment, upon which agriculture (farming and 
fishing) strives in this region, definitely affects a greater portion 
of the working population and their sources of employment 
and livelihood. In the field survey carried out by the author, 
the relationship between oil exploration/production and un-
employment is highlighted (see Fig. 7)

It is observed from the figure above that the three main 
features of oil production – oil spill, building of flow lines and 
stations and gas flaring – in the Niger-delta have got an ex-
tended or multiplier effects. The Niger-delta area is located at 
the coastal riverine area. One of the major oil induced water 
pollution is oil spill. With the expansion of oil production and 
deep-sea exploration, the incidents of oil spills have greatly 
increased. Available statistics shows that from 1991 to 2011, 
approximately 4 million barrels of oil has been spilled. This in-
variably has led to the extinction and depletion of the aquatic 
diversity, leaving fishermen, whose source of livelihood and 
employment is based on the services associated with the aquat-
ic fauna, with little or nothing to leave for. Similarly, cultivable 
land and soil fertility in this region are continuously lost due to 
oil spills and land degradation, thus affecting the farm product 
and income of the people. In a study carried out by Mmom and 
Igwe there mentioned that a total of about 818.4 square hectare 
of land was lost as a result of oil exploration activities in 7 com-
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Fig. 7. The tree relationship between the oil production and high rate of unemployment in the Niger-delta
Source of the data: Author’s field survey, 2015

Fig. 6. Distribution of working population by activities in Niger-delta [13]
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munities of Niger-delta region namely: Bolo Iwokiri, Mbikiri, 
Agokien, Ele, Oraberekiri and Wakama [14].

Again, forest and forest resources remain very important 
to the indigenous people of Nigeria as well as to the various 
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redress against the alleged neglect by government and the oil 
multinationals, all forms of agitations, tension and violence are 
used in the regions. The most serious of these is youth restive-
ness and militancy, which include hostage taking/kidnapping 
for ransom, armed conflict and violence by ethnic militia, il-
legal bunkering and bombing of oil installations, etc. The agi-
tated youths more often than not direct their violent protests 
at oil conglomerates because the latter are perceived not just 
as the direct culprits in their plight but also as the most proxi-
mate government agents [16]. The resultant effect was loss of 
lives and jeopardy to the security and safety of the people in 
the region. These were some of the multipliers effects of the 
increased rate of unemployment among the oil producing com-
munities of the region.  The results of afield survey confirmed 
this fact (see Table 2). 

RESULTS AND CONCLUSION. The survey design, 
which is a non–experimental research design, was adopted. 
This provided a proportional representation of data. The clus-

Table 2

Selected Cases of Abductions/Kidnapping for Ransom

S/N Action Multi National Co. / 
Oil Servicing Co. Youth Group/ Ethnic Militant Ascertained Purpose

1 Hostage taking of 10 
workers Shell militant youth Gang, Ekeremor lGA, 

Ijaw / Bayelsa State
Ransom Demand of NGN 
3.1m

2 kidnapping of oil Co. staff militant youth Gang, Ekeremor lGA, 
Ijaw / Bayelsa State Demand of NGN 25.4m

3 kidnapping of 9 crew & 4 
military escorts of oil barges

Oil Servicing Co. working 
for Shell Ijaw militants Ransom/Other demands

4 kidnapping of 14 workers Chevron Texaco militant Ijaw youths/ Bayelsa State Ransom demands

5 kidnapping of 19 oil 
workers

Nobel Drilling /
Prospecting Ijaw militias / Delta State Delta State Ransom 

demands

6 Bredero Shaw Oil Servicing 
Co. (Shell)

militant Ijaw youths / 
Delta State Ransom demands of USD 5m

7 Chevron Texaco
militant youths along 
Benin River area/ Delta 
State

Source: [17]

organisms that inhabit these ecosystems.  Unfortunately, the 
oil exploration activities have destroyed much of the mangrove 
forests and depleted biodiversity especially at ramp sites, flow 
station and terminals. Most of these stations are characterized 
by wide fire outbreaks, which do not only destroy the natural 
ecology but human lives as well. Responding to interview ques-
tions, an agriculturist from Pebidaba community of Bayelsa 
state, where one of the oil flow stations is located stated the 
following:

“There is no good cultivable land again, but there is a 
noticeable extinction of species. There is no vegetation. All 
the bush animals have run away to other places because of 
cutting down of forest and the big fire that burns every day 
(referring to gas flaring), the heat and noise that come out of 
it. This is terrible for people like me, who make a living from 
agriculture… I’ve stopped farming because the farmlands in 
this community are no longer fertile. All we have is poor yield. 
Now, I’m left without any source of livelihood. Oil has spoilt 
everything”.

This statement clearly captured the correlation of the oil 
production and unemployment in Niger-delta. It describes the 
position of the local people, whose sources of livelihood have 
been affected negatively as a result of oil production. This is 
the problem!

MULTIPLIERS EFFECT OF UNEMPLOYMENT IN 
THE NIGER-DELTA. One of the direct consequences of loss 
of employment and source of livelihood in this region is the 
alarming rate of poverty. This results from the great misman-
agement and destruction of the natural wealth of the region. 
To put it differently, these oil producing communities have re-
mained poor, underdeveloped and devastated by environmen-
tal and health hazards. Majority of the people live for beyond 
$1.25 per day, which is the World Bank standard measurement 
of poverty. The people do not have food and other life basic 
amenities because they can’t afford it due to the fact that they 
do not have means of income. (See Table 1)

In an attempt by oil producing communities to seek for 

Table 1

 Poverty statistics of the Niger-delta states

States Absolute Poverty Relative Poverty

Abia 57.4 63.4

Akwa Ibom 53.7 62.8

Cross River 52.9 59,7

Delta 63.3 70.1

Edo 65.5 72.5

Imo 50.5 57.3

Ondo 45.7 57.0

Rivers 50.4 58.6

Nigeria 60.9 69.0

Table re-structured by the author
Source: [15]
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ter sampling technique was applied, hence, the study involves 
different communities in the Niger-delta region and a system-
atic random sampling was used to distribute questionnaires to 
respondents in different communities.

Table 1 shows poverty statistics of Niger-delta states cat-
egorized by absolute and relative poverty. Absolute poverty is 
defined as minimal requirements necessary to afford minimal 
standards of food, clothing, healthcare and shelter whereas 
relative poverty captures the living standards of majority in a 
given society [18].

The result of the survey questions in Table 2 – Reasons 
for the alarming rate of poverty – shows that 11 % of the re-
spondents believe it is lack of quality education, while 49 % see 
destruction of natural sources of livelihood and lack of job op-

better future in their region. Taken together, these trends have 
severely jeopardized the socio-economic growth and develop-
ment of both the economy and human capabilities in the region 
[19].  It is not an exaggeration to state categorically that after 
many decades of oil exploration in the Niger-delta region, the 
natives have become poorer and less empowered.  Every envi-
ronment is endowed with opportunities and confronted with 
threats. While the opportunities may be potential (dormant) or 
actualized (activated), the threats are often more than not man-
made. This position derives from the fact that environmental 
resources in their natural state do not pose any threats to man; 
it is rather the utilization of the resources through their use or 
misuse that generates threats [20].

To this effect, sustainable oil exploration should by law 
be adopted as part of oil exploration and production proce-
dure. To achieve this, it must involve the combine efforts of all 
stake holders. The Nigerian government and the multi-national 
oil companies should come up with strong policies that would 
not only restore hope but improve the standard of living of 
the people in the Niger-delta region. To this end holistic steps 
should be taken to adopt the principles of fairness and equity 

Table 3

 Results of the structured sociological questionnaire –  Reasons for the alarming rate of poverty in this region

Respondents  
By age brackets

Lack of quality 
education

Destruction of natural 
sources of livelihood & 
lack of job opportunity

Global economy 
depreciation Population growth Total

Ages  17–30 2 18 5 8 33

Ages  31–45 6 20 5 10 41

Ages  46–60 3 11 6 6 26

Total 11 49 16 24 100

Source: the authors field survey, 2015

ecological degradation and destruction of their natural means 
of livelihood and employment. The agitations spearheaded by 
unemployed youths posed great security concern for both the 
region and the Nigerian state. The aftermath is the rise of youth 
militant groups, who vowed to do nothing but unleashed terror 
and make the region ungovernable as a way of avenging their 
perceived injustices. This crisis in the Niger Delta region has 
been lingering; especially against the backdrop of continued or 
renewed agitations by the youths of the region.

The Niger-delta natural ecology and environment have 
suffered much depletion and degradation due to oil and gas 
exploration and production. The devastation of the environ-
ment, upon which larger number of the working population 
relies for means of income and livelihood, has resulted in a 
number of multiplier effects on the people and economy of 
the region. One of the resultant effects is a high rate of unem-
ployment recorded in the region. Not only has unemployment 
brought wide spread poverty, but it has also exacerbated social 
vices, which are seen in forms of violence, kidnapping, youth 
restiveness prostitution, etc. These are desperate acts of des-
perate people, who have completely lost all sense of hope for a 

portunities as the reason. 16 % and 24 % see the global economy 
depreciation and population growth respectively as the causes. 
The respondents were grouped within age brackets of 17–30, 
31–45 and 46–60.  

Table 3 – Reasons for the high incidence of social vices 
and youth restiveness, shows that 10 % and 20 % of the respon-
dents attributed the reasons to breakdown of law and order, 
irresponsibility and poor orientation respectively. While 70 % 
believes it is a result of high level of unemployment. The re-
spondents were grouped according to the work status – em-
ployed and unemployed.

The unsustainable activities of the oil industry in the Ni-
ger delta, as evidenced, aggravated the crisis between the host 
communities and the oil multinationals. This is a result of the 

Table 4

Results of the structured sociological questionnaire – Reasons for the high incidence of social vices and youth restiveness

Respondents by status Breakdown of law & order Irresponsibility & poor 
orientation High level of unemployment Total 

Employed 6 12 22 40

Unemployed 4 8 48 60

Total 10 20 70 100

Source: the author’s field survey, 2015



13Проблеми економіки № 1, 2016

Світова економіка та міжнародні відносини

with the aim of addressing the imbalances in the distribution of 
environmental benefits and costs in the form of employment 
and job creation, skill acquisition, health care, educational as-
sistance schemes and other pro-poor life-enhancing programs 
that are desirable and appropriate.
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Статтю присвячено дослідженню проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС. Досліджуваними країна-
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Статья посвящена исследованию проблемы дифференциации 
социально-экономического развития регионов в странах-членах 
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уровня ВВП на душу населения в масштабе ЕС достигают страны-
члены ЕС, которые имеют более экономически развитый центр с со-
ответствующим ядром (или количеством регионов).
Ключевые слова: регион, дифференциация, социально-экономическое 
развитие, страны-члены ЕС/
Рис.: 14. Табл.: 3. Библ.: 12. 
Козырева Елена Вадимовна – кандидат экономических наук, доцент, 
соискатель, Научно-исследовательский центр индустриальных про-
блем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 7 подъезд, 8 эт., 
Харьков, 61022, Украина) 

UDC 332.1: 339.923
Kosyrieva O. V. Analyzing the Differentiation  

of Socio-Economic Development of Regions in EU Member States
The article investigates problems of differentiation of regional socio-
economic development in EU Member States. As the countries studied there 
were chosen: Germany, Spain, France, Italy, Poland and the United Kingdom. 
To compare the socio-economic level of development of regions in the EU 
Member States the indicators of GDP per capita and unemployment rate 
were used. With the help of the matrix approach to identifying problems of 
the countries’ regions in the context of their socio-economic development, 
there were carried out corresponding calculations by regions of the chosen 
countries and compared with the values of the relevant indicators of the 
matrix to the average for the EU and the country studied. On the basis 
of using the theory of “center-periphery” and grouping the regions in EU 
Member States by levels, it is proved that a greater level of GDP per capita 
on the EU scale is achieved by the EU Member States, which have more 
economically developed center with an appropriate kernel (or the number 
of regions).
Keywords: region, differentiation, socio-economic development, EU Member 
States.
Fig.: 14. Tabl.: 3. Bibl.: 12. 
Kosyrieva Olena V. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, 
Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of 
Ukraine (8 floor, 7 entrance, Derzhprom, 5 Svobody Square, Kharkіv, 61022, 
Ukraine)

Вступ. Сучасні процеси соціально-економічного 
розвитку, як у країнах світу, так і їх окремих регіонах, від-
різняються складністю та динамічністю. У країнах-членах 
ЄС, так як і в Україні, вони носять різнонаправлений харак-
тер та потребують детального аналізу з метою визначення 
чинників нерівномірності їх розвитку. 

Вивченню та аналізу різних аспектів нерівномірності 
соціально-економічного розвитку країн і їх регіонів при-
свячено цілий ряд наукових публікацій як вітчизняних, так 

і закордонних учених, серед яких варто зазначити роботи 
Н. Барановського, А. Вдовічена, О. Геймана, М. Кизима,  
А. Климова, Т. Мощицької, І. Орлик, О. Раєвневої, М. Тол - 
чинської, Я. Шевчука та ін. [1–11]. Аналіз публікацій ви-
щезгаданих та інших науковців дозволив визначити, що 
окремі питання зазначеної проблематики залишилися 
поза увагою учених та потребують подальших дослі-
джень, у тому числі оцінка й аналіз причин нерівномір-
ності розвитку регіонів у країнах світу та їх співставлен-
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ня із тенденціями й особливостями розвитку регіонів 
України.

Мета статті – аналіз диференціації соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС.

Виклад основних результатів дослідження. Задля 
досягнення поставленої мети було відібрано для дослі-
дження такі країни: Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, 
Польща та Великобританія (табл. 1).

Як видно з табл. 1, наведені вище країни-члени ЄС 
за площею території, чисельністю населення і кількістю 
адміністративно-територіальних одиниць (АТО) 2-го рівня 

(NUTS-2), згідно з класифікацією ЄС, є найбільш порівня-
ними з Україною.

Для порівняння соціально-економічного рівня роз-
витку регіонів країн-членів ЄС використано показник ВВП 
на одну особу та коефіцієнт безробіття. Ці два показники 
найбільш повно наведені у статистиці ЄС і є найбільш ін-
тегрованими критеріями економічного та соціального роз-
витку регіонів.

На рис. 1 наведено розподіл досліджуваних країн-
членів ЄС за показником ВВП на одну особу.

Таблиця 1

Масштабна характеристика регіонів деяких країн-членів ЄС

Країна 
Площа території Чисельність населення NUTS-2

кв. км ранг тис. осіб ранг кількість ранг

німеччина 357137,2 3 81843,7 1 38 1

іспанія 505990,7 2 46818,2 5 19 5

Франція 632833,6 1 65297,0 2 26 3

італія 301336,0 5 59394,2 4 21 4

Польща 312679,0 4 38538,4 6 16 6

великобританія 248527,8 6 63256,1 3 37 2

усього 6 країн ЄС 2358504,3 – 355147,6 – 157 –

еС-27 4406051,4 – 501822,4 – 271 –

Питома вага, % 53,5 – 70,8 – 57,9 –

довідково: 
україна 603549,0 (2) 45426,2 (6) 27 (3)
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Рис. 1. Діаграма розподілу деяких країн-членів ЄС за ВВП на одну особу в 2013 р.

Як видно з рис. 1, досліджувані країни-члени ЄС 
суттєво різняться за показником ВВП на одну особу, який 
характеризує рівень економічного розвитку країни (зазна-
чимо, що Україна в свою чергу суттєво поступається за цим 
показником досліджуваним країнам-членам ЄС).

Аналогічну ситуацію можна спостерігати за коефі-
цієнтом безробіття, який характеризує рівень соціального 
розвитку країни. На рис. 2 наведено розподіл досліджува-
них країн-членів ЄС за коефіцієнтом безробіття.

Як видно з рис. 2, досліджувані країни-члени ЄС 
суттєво різняться за коефіцієнтом безробіття (зазначимо, 

що Україна за цим показником поступається тільки Німеч-
чині).

Проаналізуємо, як різняться регіони досліджуваних 
країн-членів ЄС за показником ВВП на одну особу.

Німеччина за класифікацією ЄС поділяється на 
38 регіонів рівня NUTS-2. Використовуючи матричний під-
хід до визначення проблемності регіонів країни у площині 
їх соціально-економічного розвитку, здійснено розрахунки 
за регіонами Німеччини за 2012 р. порівняно зі значенням 
відповідних показників матриці до середнього по ЄС і до 
середнього у досліджуваній країні. 
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На рис. 3 наведено розподіл регіонів Німеччини 
у  2012 р. за показниками ВВП на одну особу (ІЕ) та коефіці-
єнтом безробіття (ІС) до середнього по ЄС.

Як видно з рис. 3, найбільша кількість – 29 регіонів 
країни з 38 (76,3 %) є соціально і економічно безпроблем-
ними; 7 регіонів (18,4 %) – соціально безпроблемними, але 
середньої економічної проблемності; 1 регіон (2,6 %) – се-
редньої соціальної проблемності, але економічно безпро-
блемним і 1 регіон (2,6 %) – середньої соціальної і еконо-
мічної проблемності. 

Розподіл регіонів Німеччини у 2012 р. за наведеними 
вище показниками до середнього значення по країні має 
такий вигляд (рис. 4).

Як видно з рис. 4, найбільша кількість – по 12 регіо-
нів (31,6 %) з 38 увійшли у дві групи – соціально і економіч-
но безпроблемні та соціально безпроблемні, але середньої 
економічної проблемності; 3 регіони (7,9 %) – середньої 
соціальної проблемності, але економічно безпроблемні;  
2 регіони (5,3 %) – середньої соціальної і економічної про-
блемності; 1 регіон (2,6 %) – соціально безпроблемний, але 

високої економічної проблемності; 3 регіони – високої со-
ціальної і середньої економічної проблемності; 5 регіонів 
(13,2 %) – високої соціальної і економічної проблемності. 

Іспанія за класифікацією ЄС поділяється на 19 регіо-
нів рівня NUTS-2.

Згідно з матричним підходом здійснено ідентифіка-
цію проблемності соціально-економічного розвитку регіо-
нів Іспанії в 2012 р. до середнього по ЄС (рис. 5).

Як видно з рис. 5, найбільша кількість – 10 регіо-
нів країни з 19 (52,6 %) є високої соціальної проблемності 
і середньої економічної проблемності; 6 регіонів (37,5 %) – 
високої соціальної проблемності, але економічно безпро-
блемними. 

Розподіл регіонів Іспанії у 2012 р. за оцінюваними 
показниками до середнього значення по країні має такий 
вигляд (рис. 6).

Як видно з рис. 6, найбільша кількість – 7 регіонів 
з  19 (36,8 %) є соціально і економічно безпроблемними; по 
4 регіони (21,1 %) 2 групи – соціально безпроблемні, але 
середньої економічної проблемності і середньої соціальної 
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Рис. 2. Діаграма розподілу деяких країн-членів ЄС за коефіцієнтом безробіття в 2013 р. 

Рис. 3. Розподіл регіонів Німеччини в 2012 р. за проблемністю соціально-економічного розвитку в масштабах ЄС
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і економічної проблемності; 3 регіони (15,8 %) – високої 
соціальної і середньої економічної проблемності; 1 регіон  
(5,3 %) – високої соціальної та економічної проблемності.

Великобританія поділяється на 37 регіонів рівня 
NUTS-2.

Ідентифікацію проблемності соціально-економічного 
розвитку її регіонів Великобританії в 2012 р. до середньо-
го по ЄС за допомогою матричного підходу наведено на 
рис.  7.

 Як видно з рис. 7, найбільша кількість – 23 регіони 
із 37 (59,5 %) є соціально безпроблемними, але середньої 
економічної проблемності; 10 регіонів (27,0 %) – соціально 
й економічно безпроблемними; 3 регіони (8,1 %) – серед-
ньої і економічної проблемності; 2 регіони (5,4 %) – соці-
ально безпроблемними, але високої економічної проблем-
ності. 

Розподіл регіонів Великобританії у 2012 р. за оціню-
ваними показниками до середнього значення по країні має 
такий вигляд (рис. 8).

Як видно з рис. 8, найбільша кількість – 10 регіонів 
із 37 (27,0 %) є соціально безпроблемними, але середньої 
економічної проблемності; по 6 регіонів (16,2 %) 3 гру-
пи  – соціально й економічно безпроблемними; середньої 
соціальної і економічної проблемності і високої соціаль-
ної і  середньої економічної проблемності; по 3 регіони 
(8,1 %) 2 групи –  середньої соціальної та високої еконо-
мічної проблемності, високої соціальної і економічної 
проблемності; 2 регіони (5,4 %) – соціально безпроблемні, 
але високої економічної проблемності; 1 регіон (2,7 %) – 
середньої соціальної проблемності, але економічно без-
проблемний.

Франція поділяється на 26 регіонів рівня NUTS-2.
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Рис. 4. Розподіл регіонів Німеччини в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни

Рис. 5. Розподіл регіонів Іспанії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах ЄС
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Рис. 6. Розподіл регіонів Іспанії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни
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Рис. 7. Розподіл регіонів Великобританії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах ЄС
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Ідентифікацію проблемності соціально-економічного 
розвитку регіонів Франції  в 2012 р. до середнього по ЄС 
наведено на рис. 9.

Як видно з рис. 9, найбільша кількість – 9 регіонів 
з  26 (34,6 %) є соціально і економічно безпроблемними; по 
5 регіонів (19,2 %) 2 групи – соціально безпроблемні, але 
середньої економічної проблемності; високої соціальної 
і середньої економічної проблемності; по 3 регіони (11,5  %) 
2 групи – середньої соціальної проблемності, але економіч-
но безпроблемні та середньої соціальної і економічної про-
блемності; 1 регіон (3,8 %) – високої соціальної та еконо-
мічної проблемності.

Розподіл регіонів Франції в 2012 р. за оцінюваними 
показниками до середнього значення по країні має такий 
вигляд (рис. 10).

Як видно з рис. 10, найбільша кількість – 13 регіонів 
з 26 (50 %) є соціально безпроблемними, але середньої еко-
номічної проблемності; 5 регіонів (19,2 %) – середньої со-
ціальної та економічної проблемності; 4 регіони (15,4  %)  – 
високої соціальної та економічної проблемності; 3 регіони 
(11,5 %) – високої соціальної і середньої економічної про-
блемності; 1 регіон (3,8 %) – соціально і економічно безпро-
блемний.

Польща поділяється на 16 регіонів рівня NUTS-2.
Ідентифікацію проблемності соціально-економічного 

розвитку регіонів Польщі в 2012 р. до середнього по ЄС на-
ведено на рис. 11.

Як видно з рис. 11, найбільша кількість – 9 регіонів 
з 16 (56,3 %) є соціально безпроблемними, але високої 
економічної проблемності; 6 регіонів (37,5 %) – серед-

Рис. 8. Розподіл регіонів Великобританії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни
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ньої соціальної та високої економічної проблемності;  
1 регіон (6,2  %) – високої соціальної та економічної про-
блемності.

Розподіл регіонів Польщі у 2012 р. за оцінюваними 
показниками до середнього значення по країні має такий 
вигляд (рис. 12).

Рис. 10. Розподіл регіонів Франції в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни
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Рис. 11. Розподіл регіонів Польщі в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах ЄС
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Рис. 12. Розподіл регіонів Польщі в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни
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Як видно з рис. 12, найбільша кількість – 4 регіони 
з 16 (25,0 %) є соціально безпроблемними, але середньої 
економічної проблемності; 3 регіони (18,8 %) – соціально 
і економічно безпроблемні; по 2 регіони (12,5 %) 4 групи – 
середньої соціальної і економічної проблемності; соціаль-
но безпроблемні, але високої економічної проблемності; 
високої соціальної проблемності і середньої економічної 

проблемності; високої соціальної і економічної проблем-
ності; 1 регіон (6,3 %) – середньої соціальної проблемності, 
але економічно безпроблемний.

Італія поділяється на 21 регіон рівня NUTS-2.
Ідентифікацію проблемності соціально-економічного 

розвитку регіонів Італії в 2012 р. до середнього по ЄС на-
ведено на рис. 13.
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Як видно з рис. 13, найбільша кількість – 11 регіо-
нів з 21 (52,4 %) є соціально і економічно безпроблемні;  
5 регіонів (23,8 %) – високої соціальної та економічної про-
блемності; 2 регіони (9,5 %) – середньої соціальної та еко-
номічної проблемності; по 1 регіону (4,8 %) 3 групи – со-
ціально безпроблемні, але середньої економічної проблем-

ності; середньої соціальної проблемності, але економічно 
безпроблемні; високої соціальної і середньої економічної 
проблемності.

Розподіл регіонів Італії у 2012 р. за оцінюваними по-
казниками до середнього значення по країні має такий ви-
гляд (рис. 14).

Рис. 13. Розподіл регіонів Італії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах ЄС
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Рис. 14. Розподіл регіонів Італії в 2012 р. за проблемністю їх соціально-економічного розвитку в масштабах країни
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Як видно з рис. 14, найбільша кількість – 10 регіонів  
з 21 (47,6 %) є соціально і економічно безпроблемними;  
5 регіонів (23,8 %) – високої соціальної і економічної про-
блемності; по 2 регіони (9,5 %) 2 групи – соціальної без-
проблемності, але середньої економічної проблемності; 
середньої соціальної та високої економічної проблемності; 
1 регіон (4,8 %) – високої соціальної та економічної про-
блемності.

Висновки. У табл. 1 здійснено узагальнення наведе-
них вище досліджень.

Як видно з табл. 1 в масштабі ЄС найвищого рівня 
ВВП на одну особу досягли країни-члени ЄС (Німеччина, 
Великобританія, Франція), які мають більшу питому вагу 
менш проблемних за соціально-економічним розвитком 

регіонів. Відповідно країни-члени ЄС (Іспанія і Польща) 
з більш проблемними за соціально-економічним розви-
тком  регіонами мали і менший в цілому по країні ВВП на 
одну особу.

Якщо використати теорію «центр-периферія» і згру-
пувати регіони країн-членів ЄС за  рівнями, як це представ-
лено у табл. 2, то картина буде мати наступний вигляд. 

Більшого рівня ВВП на одну особу в масштабі ЄС 
досягають країни-члени ЄС (Німеччина, Великобританія, 
Франція і Італія), які мають більш економічно розвинутий 
центр з відповідним ядром (або кількістю регіонів). У той 
же час країни-члени ЄС (Іспанія, Польща), в яких відсутні 
регіони з розвинутою економікою і в цілому мали і більш 
низький показник ВВП на одну особу.
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      Таблиця 1

Розподіл регіонів окремих країн-членів ЄС за оцінкою проблемності їх соціально-економічного розвитку в 2012 р.

Країна BIC – BIE
(1)

BIC – BIE
(2)

CIC – BIE
(3)

CIC – CIE
(4)

BIC – HIE
(5)

HIC – BIE
(6)

CIC – HIE
(7)

HIC – CIE
(8)

HIC – HIE
(9)  DS

В масштабах ЄС

німеччина 76,3 (29) 18,5 (7) 2,6 (1) 2,6 (1) – – – – – 38

іспанія – – – – – 31,6 (6) – 52,6 (10) 15,8 (3) 19

Франція 34,6 (9) 19,2 (5) 11,6 (3) 11,6 (3) – – – 19,2 (5) 3,8 (1) 26

італія 52,3 (11) 4,8 (1) 4,8 (1) 9,5 (2) – – – 4,8 (1) 23,8 (5) 21

Польща – – – – 56,2 (9) – 37,5 (6) – 6,3 (1) 16

великобританія 27,0 (10) 59,5 (22) – 8,1 (3) 5,4 (2) – – – – 37

разом 37,6 (59) 22,3 (35) 3,2 (5) 5,7 (9) 7,0 (11) 3,8 (6) 3,8 (6) 10,2 (16) 6,4 (10) 157

В масштабах країни 

німеччина 31,6 (12) 31,6 (12) 7,8 (3) 5,3 (2) 2,6 (1) – – 7,9 (3) 13,2 (5) 38

іспанія 36,7 (7) 21,1 (4) – 21,1 (4) – – – 15,8 (3) 5,3 (1) 19

Франція 3,8 (1) 50,0 (13) – 19,2 (5) – – – 11,5 (3) 15,4 (4) 26

італія 47,6 (10) 9,5 (2) 4,8 (1) – – – 9,5 (2) 4,8 (1) 23,8 (5) 21

Польща 18,7 (3) 25,0 (4) 6,3 (1) 12,5 (2) 12,5 (2) – – 12,5 (2) 12,5 (2) 16

великобританія 16,2 (6) 27,1 (10) 2,7 (1) 16,2 (6) 5,4 (2) – 8,1 (3) 16,2 (6) 8,1 (3) 37

разом 24,8 (39) 28,7 (45) 3,8 (6) 12,1 (19) 3,2 (5) – 3,2 (5) 11,5 (18) 12,7 (20) 127

довідково: 
україна 4,0 (1) 4,0 (1) – 16,0 (4) 8,0 (2) – 12,0 (3) 4,0 (1) 52,0 (1) 25

Таблиця 2

Розподіл регіонів окремих країн-членів ЄС за рівнями ієрархії соціально-економічного розвитку в 2012 р.

Країна центр В тому 
числі ядро Полупериферія Периферія

В тому числі проблемні
Усього

ВВП, % до 
середнього 

в ЄСС Е С – Е

В масштабах ЄС

німеччина 97,4 (37) 76,3 (29) 2,6 (1) – – – – 38 127

іспанія – – 31,6 (6) 68,4 – 52,6 (10) 15,8 (3) 19 88

Франція 65,4 (17) 39,6 (9) 11,6 (3) 23,0 – 19,2 (5) 3,8 (1) 26 121

італія 61,9 (13) 52,3 (11) 9,5 (2) 28,6 – 4,8 (1) 23,8 (5) 21 105

Польща – – 56,2 (9) 43,8 37,5 (6) – 6,3 (1) 16 38

великобри-
танія 86,5 (32) 27,0 (10) 13,5 (5) – – – – 37 113

разом 63,1 (99) 37,6 (59) 16,5 (26) 20,4 3,8 (6) 10,2 (16) 6,4 (10) 157 –

В масштабах країни 

німеччина 71,0 (27) 31,6 (12) 7,9 (3) 21,8 – 7,9 (3) 13,2 (5) 38 127

іспанія 57,8 (11) 36,7 (7) 21,1 (4) 21,1 – 15,8 (3) 5,3 (1) 19 88

Франція 53,8 (14) 3,8 (1) 19,2 (5) 27,0 – 11,6 (3) 15,4 (4) 26 121

італія 61,9 (13) 47,6 (10) – 38,1 9,5 (2) 4,8 (1) 23,8 (5) 21 105

Польща 50,0 (8) 18,7 (3) 25,0 (4) 25,0 – 12,5 (2) 12,5 (2) 16 38

великобри-
танія 46,0 (17) 16,2 (6) 21,6 (8) 32,4 8,1 (3) 16,2 (6) 8,1 (3) 37 113

разом 57,3 (90) 24,8 (39) 15,3 (24) 27,4 3,2 (5) 11,5 (18) 12,7 (20) 157 –

довідково: 
україна 8,0 (2) 4,0 (1) 24,0 (6) 68,0 (17) 12,0 (3) 4,0 (1) 52,0 (13) 25 12
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Міжнародна інтеграційна взаємодія з метою інноваційного розвитку

В наш час глобалізація процесів у галузі науково-технічної і промислової діяльності продовжує зростати. Країни укладають двосторонні та багато-
сторонні угоди задля сприяння співпраці в наукових дослідженнях та спільного фінансування капіталомістких інноваційних проектів. Об’єднання 
конкурентних переваг фірм мотивується політикою уряду по залученню прямих іноземних інвестицій та виходу на нові ринки. Незважаючи на деякий 
дискомфорт країн світу через відтік знань за кордон та порушення рівноваги торгового балансу, більша частина країн, що входять до ОЕСР, мають 
від цих угод наукові й економічні вигоди. Процеси, пов'язані з інноваціями, постійно перебувають під пильною увагою вітчизняних та іноземних фахів-
ців, що знаходить своє відображення у їхніх працях. Метою статті є аналіз впливу міжнародної інтеграційної взаємодії країн світу на інноваційний 
розвиток. Проаналізовано форми прояву інтернаціоналізації інноваційної діяльності. Визначено основний вектор сучасної глобальної конкуренції, 
що заснований на науково-технічних досягненнях та інноваціях. Виявлено та охарактеризовано основні напрямки інтернаціоналізації інноваційної 
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УДК 330.341  
Крамаренко Р. М., Кирик М. А. Международное инновационное  

взаимодействие с целью инновационного развития
В настоящее время глобализация процессов в области научно-
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Вступ. В наш час глобалізація процесів у галузі 
науково-технічної та промислової діяльності продовжує 
зростати. Країни укладають двосторонні та багатосторонні 
угоди задля сприяння співпраці в наукових дослідженнях 
і спільного фінансування капіталомістких інноваційних 
проектів. Об’єднання конкурентних переваг фірм моти-
вується політикою уряду по залученню прямих іноземних 
інвестицій та виходу на нові ринки. Незважаючи на деякий 
дискомфорт країн світу через відтік знань за кордон та по-
рушення рівноваги торгового балансу, більша частина кра-
їн, що входять до ОЕСР, мають від цих угод наукові й  еко-
номічні вигоди.

Процеси, пов'язані з інноваціями, постійно пере-
бувають під пильною увагою вітчизняних та іноземних 
фахівців, що знаходить своє відображення у їхніх працях. 
До них можна віднести праці Л. Антонюк, А. Поручника, 
С. Фрі  ман, С. Попер та ін.

Метою статті є аналіз впливу міжнародної інтегра-
ційної взаємодії країн світу на інноваційний розвиток. 

Двосторонні урядові угоди та багатосторонні про-
грами науково-технічної співпраці є важливим інструмен-
том підвищення наукового потенціалу країни. Така співп-
раця забезпечує доступ до капіталомістких унікальних 
основних фондів; збільшує обмін інноваційними знаннями 
серед учених і розширює ринки для інноваційних товарів 
і послуг. Більшість країн ОЕСР надають значення міжна-
родній науково-технічній співпраці, що розширюється, та 
інтенсивно розвивають її. Так, бельгійський уряд дійшов 
висновку, що участь у міжнародній дослідній діяльності не 
тільки надає її вченим можливість набуття досвіду роботи 
у провідних лабораторіях із унікальним обладнанням і ба-
зами даних, але й дозволяє бельгійським компаніям укла-
дати контракти на створення устаткування чи апаратури 
в галузі високих технологій [1]. У 2001 році Швейцарський 
уряд вперше підготував доповідь стосовно стратегії швей-
царської наукової зовнішньої політики в галузі освіти, до-
сліджень і технологій. Багато двосторонніх угод було під-
писано серед країн ОЕСР (наприклад, Ісландія – США) [2], 
а також між членами і не членами ОЕСР.

В Європі активізується діяльність у галузі багатосто-
ронньої науково-технічної співпраці. Більшість країн світу 
активно беруть участь у європейських спільних проектах. 
Для деяких країн рамкові програми ЄС слугують основним 
засобом участі університетів, науково-дослідних інститу-
тів і підприємств у міжнародному співробітництві. Бага-
то країн мають спеціальні механізми, які сприяють участі 
в європейських програмах. Наприклад, угорський уряд за-
провадив мережу контактних національних пунктів і бюро 
зв’язку з НДДКР, щоб полегшити участь країни у «П’ятій 
рамковій програмі». Шведський уряд довірив Агентству 

інноваційних систем «INNOVA» координувати участь кра-
їни у програмах «EUREKA» та «COST» та запустив «Про-
граму міжнародної співпраці малого бізнесу» (SMINT), 
щоб допомогти малим і середнім підприємствам (МСП) 
брати участь у європейських програмах [1]. 

Останньою і найбільшою рамковою програмою ЄС 
із наукових досліджень та інновацій стала програма «Гори-
зонт 2020», реалізація якої почалась у січні 2014 року. За-
гальний бюджет цієї рамкової програми складає 80 млрд 
євро на період 2014–2020 рр. [3].

Діяльність програми орієнтована на досягнення ці-
лей Лісабонської стратегії, спрямованої на перетворення 
Євросоюзу у засновану на знаннях конкурентоспроможну 
та динамічну економіку у світі, а також на виконання за-
вдань Стратегії розвитку Європи до 2020 р. «Європа 2020» 
(Europe 2020 Strategy), яка являє собою план розвитку та 
економічного росту Європейського Союзу на довгостро-
кову перспективу, де головну роль у виконанні поставле-
них завдань буде мати діяльність у сфері освіти, науки та 
інновацій. Взято курс на подолання несприятливих умов, 
які заважають приватному сектору інвестувати у дослі-
дження, розробки та інновації, щоб уникнути фрагментації 
зусиль за допомогою створення Європейського дослідного 
простору, цілі якого включають розвиток інновацій із ура-
хуванням головних соціальних викликів. Було вирішено 
змінити структуру асигнувань на дослідження та іннова-
ції в Європі для підвищення їх ефективності й оптимізації 
стимулювання економічного зростання.

Програма «Горизонт 2020» є ключовим інструмен-
том у досягненні поставлених цілей та фінансування іні-
ціативи стратегії «Європа 2020» у науково-технологічній 
сфері – створення Інноваційного союзу, спрямованого на 
покращення доступу до джерел фінансування досліджень 
і розробок у Європі. Утворення такого союзу дозволить 
гарантувати перетворення інноваційної ідеї у продукти та 
послуги та сприяти економічному розвитку та підвищенню 
якості життя, беручи до уваги соціальні проблеми у країнах 
ЄС, наприклад, у галузі чистої енергетики, транспорту чи 
охорони здоров’я.

Назва програми – «Горизонт 2020» – відображає 
прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне 
зростання та робочі місця на майбутнє.

Одним із основних завдань «Горизонт 2020» є усунен-
ня існуючої раніше неузгодженості між національними фі-
нансовими інститутами країн-членів Європейського Союзу 
та його попередніми рамковими науково-технологічними 
програмами та проектами Європейського інституту інно-
вацій і технологій. «Горизонт 2020» об’єднує у собі три неза-
лежних фінансових джерела ЄС: Сьому рамкову програму 
з науковими дослідженнями та технологічними розробка-
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ми (7РП), рамкову програму з конкурентоспроможності та 
інновацій та Європейський інститут інновацій і технологій. 
Таке злиття декількох програм, що субсидують, дозволить 
уникнути дублювання та фрагментарності, скоротити над-
мірні адміністративні бар’єри, спростити фінансування та 
конкурсні процедури, а також полегшити доступ до участі 
у програмі, значно підвищити результативність науково-
дослідних та інноваційних робіт.

Другим важливим завданням «Горизонт 2020» є роз-
ширення участі у дослідженнях та інноваціях певних ка-
тегорій організацій, в тому числі малих і середніх підпри-
ємств, а також певних груп дослідників (наприклад, учених 
третіх країн) з метою досягнення згоди у фінансуванні на 
всіх етапах робіт – від появи ідеї до її комерціалізації, що 
зрештою також буде сприяти інтеграції досліджень та інно-
вацій і прискоренню економічного зростання.

Більша частина фінансування з бюджету «Горизонт 
2020» розподіляється на конкурсній основі для реалізації 
проектів у рамках трьох основних компонентів програми:

Передова наука (Excellent Science) – генерування пе-
редових знань для зміцнення позицій ЄС серед провідних 
наукових країн світу – забезпечує підтримку для:

найбільш талановитих учених у проведенні фун- 
даментальних наукових досліджень по лінії Єв-
ропейської дослідної ради (European Research 
Council (ERC));
спільних досліджень у перспективних галузях та  
розробки радикально нових технологій майбут-
нього (Future and Emerging Technologies (FET));
удосконалення кадрового потенціалу в рам- 
ках «Заходи Марії Складовської-Кюрі» (Marie 
Skladowska-Curie Actions);
розвитку дослідницьких інфраструктур світового  
класу у Європі (European research infrastructures), 
посилення їх інноваційного потенціалу та люд-
ського капіталу, а також сприяння реалізації євро-
пейської політики в галузі удосконалення дослід-
ницьких інфраструктур і міжнародної співпраці.

Індустріальне лідерство (Industrial Leadership) – до-
сягнення індустріального лідерства та підтримка бізнесу, 
включаючи малі та середні підприємства та інновації – буде 
сприяти інвестуванню у дослідження та інновації у клю-
чових і промислових технологіях із урахуванням їх між-
дисциплінарності, таких як: інформаційно-комунікаційні 
технології, мікро- та наноелектроніка, фотоніка; нанотех-
нології; нові матеріали; біотехнології; ефективні процеси 
виробництва; космос.

Соціальні виклики (Societal Challenges) – рішення 
соціальних проблем у відповідь на виклики сучасності, 
що засноване на об’єднанні ресурсів і знань у різних галу-
зях, у тому числі у сфері соціальних і гуманітарних наук, та 
включає всі етапи інноваційної діяльності – від отримання 
результатів досліджень до їх комерціалізації – буде забез-
печувати підвищення результативності досліджень та ін-
новацій у таких галузях:

охорона здоров’я, демографічні зміни; 
безпека продуктів харчування, сільське господар- 
ство, екосистеми та біоекономіка;
безпечна, чиста й ефективна енергетика; 
екологічно чистий інтелектуальний транспорт; 

вплив клімату, ефективність використання ресур- 
сів, сировина;
прогресивний суспільний устрій у країнах Євро- 
пи, що забезпечує свободу, безпеку та рівні мож-
ливості для всіх [3].

Інтернаціоналізація науково-дослідної та інновацій-
ної діяльності стає одним із ключових напрямків сучасно-
го розвитку. Знання, інформація стають загальнодоступ-
ними, відбувається швидкий обмін технологіями, форму-
ються та реалізуються національні інноваційні програми. 
Це призводить до інтенсивного розвитку міжнародного 
співробітництва у сфері розвитку наукових досліджень 
і розробок.

Процес інтернаціоналізації НДДКР та інноваційної 
діяльності характеризується такими особливостями:

відхід від розробки НДДКР та інноваційної діяль- 
ності власними силами;
збільшується ступінь відкритості доступу до  
знань, інформації, технологій по всьому світу 
(у процесі інформаційної революції між різними 
видами телекомунікації утворилась інтеграційна 
взаємодія);
різноманіття видів дослідницької діяльності (фун- 
даментальні дослідження, дослідно-конструк-
торські та прикладні розробки);
неможливість розвитку наукової діяльності та ве- 
дення наукових розробок без використання зару-
біжних розробок, міжнародного технологічного 
досвіду;
конкурентна боротьба за найкращі трудові ресурси; 
співпраця в рамках глобальної інноваційної сис- 
теми.

Виділимо основні напрямки, за якими відбувається 
інтернаціоналізація інноваційної діяльності:

інвестиції ТНК; 
трансфер технологій; 
спільна науково-дослідна діяльність і створення  
спільних підприємств;
реєстрація результатів НДДКР у міжнародних па- 
тентних організаціях;
залучення вчених міжнародного класу у країни та  
інноваційні центри.

З упевненістю можна казати про те, що в наш час го-
ловну роль у процесі інтернаціоналізації досліджень і роз-
робок відіграють транснаціональні компанії, які ведуть 
активну дослідницьку діяльність, а також створюють інно-
ваційні центри для отримання та впровадження отриманих 
знань і технологій по всьому світу з метою максимізації 
прибутку, розширення сфер збуту та кордонів впливу.

Саме ТНК формують зараз розгалужену мережу 
міжнародного виробництва, «руйнують» кордони між на-
ціональними ринками товарів, капіталів, робочої сили за 
рахунок тісних економічних, технологічних, виробничих 
зв’язків між підприємствами різних країн світу, що про-
вокує ефект інтернаціоналізації економіки. Єдиний процес 
виробництва став ділитися на складові та розміщуватись 
у різних країнах світу, з урахуванням різниці в цінах на на-
ціональні фактори виробництва. Таким чином, виникає де-
централізація виробництва у світовому масштабі за умови 
концентрації капіталу в руках найбільших ТНК.
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ТНК впливали на економічну ситуацію в тому чи 
іншому світовому регіоні. А також поступово укріплюва-
ли свій вплив, тим самим посилюючи процес інтернаціо-
налізації економіки. На початковому етапі розвитку ТНК 
відбувалось інвестування капіталу у сировинні видобувні 
галузі країн, що розвиваються, з подальшим створенням 
на їх території власних підрозділів, які спеціалізуються на 
розподілі збуту. Етап зміцнення та розвитку ТНК характе-
ризувався переведенням процесу виробництва з країн ба-
зування у зарубіжні відділення. Відбувалась переорієнтація 
виробничих філіалів у різних країнах світу з метою форму-
вання регіонального ринку та у зв’язку з наростаючим про-
цесом диференціації збуту [4, с. 5–7].

В наш час на міжнародному ринку все більше кон-
курують фірми, а не країни. Посилення ролі транснаціо-
нальних корпорацій у системі світогосподарських зв’язків 
пов’язано як із зростанням їх кількості, так і з розширен-
ням місць базування виробничих цехів. Якщо у 1970-х рр. 
у 14 країнах світу нараховувалось близько 7 тис. ТНК, 
які мали більше 27 тис. дочірніх підприємств, всередині 
1990-х  рр. їх вже було більше 39 тис., то до 2008 р. загаль-
на кількість ТНК перевищила 82 тис. А кількість зарубіж-
них філіалів транснаціональних корпорацій перевищила 
810  тис. [5].

Зростають об’єми продажів та активи зарубіжних 
філіалів транснаціональних корпорацій. ЮНКТАД надає 
такі дані: тільки в період з 1982 по 2001 рр. об’єми про-
дажів зарубіжних філіалів ТНК зросли майже у 8 разів  
(з 2,5 до 18,5 трлн дол.), а активи зарубіжних філіалів збіль-
шились з 2 до 25 трлн дол. у 2008 р.; згідно з Доповіддю Юнк-
тад про світові інвестиції сукупні активи зарубіжних філіалів 
ТНК склали вже близько 70 трлн дол., об’єми продажів зару-
біжних філіалів ТНК перевищили 30 трлн дол., а валове ви-
робництво – 6 трлн дол. [6]. У  звіті ЮНКТАД про стан світо-

вих тенденцій 2012 р. підкреслюється, що економічна діяль-
ність зарубіжних філіалів ТНК покращилась у 2011 р. (після 
світової фінансової кризи) та зросли всі головні індикатори 
міжнародного виробництва. На підприємствах зарубіжних 
філіалів ТНК працювало 69 млн осіб, об’єми продажів склали  
28 трлн дол., а валове виробництво продукції перевищило 
7 трлн дол. Дані про найбільші ТНК відображають повну 
висхідну тенденцію у міжнародному виробництві, в тому 
числі за об’ємами продажів та за зайнятістю на зарубіжних 
філіалах цих фірм (порівняно з показниками діяльності 
ТНК у своїх країнах) [6].

Сучасний етап розвитку ТНК характеризується змі-
щенням інноваційної активності ТНК на приймаючі країни 
шляхом створення науково-дослідних центрів, технологіч-
них парків. Таким чином, саме ТНК стають основною ру-
шійною силою процесу інтернаціоналізації інноваційної ді-
яльності. Варто зазначити, що особливий інтерес для ТНК 
представляють національні компанії, які мають високий 
інноваційний потенціал, змінюючи напрямки та суми фі-
нансових потоків – витрати на НДДКР. Наприклад, витра-
ти зарубіжних філіалів американських транснаціональних 
компаній на НДДКР досягли 37 млрд дол. У 2008 р. частка 
Європи знизилась з 71 % з 1998 р. до 65 %, а частка Азіат-
ського регіону збільшилась з 11 % до 20 % з 1998 р. [7].

Відмінною рисою сучасних ТНК є наднаціональна, 
наддержавна діяльність, завдяки якій здійснюється визна-
чальний вплив на економічні та політичні процеси країни, в 
якій здійснюють свою діяльність ТНК [8]. Завдяки своїй ді-
яльності сучасні ТНК сприяють перетворенню світової еко-
номіки у міжнародне виробництво, забезпечуючи необхідне 
у процесі глобалізації прискорення НТП за всіма напрямка-
ми. Табл. 1 ілюструє, які об’єми транснаціонального капіталу 
беруть участь у фінансуванні НДДКР, тим самим створюю-
чи основу для розвитку інноваційного потенціалу у світі.

Таблиця 1

Обсяг інвестицій у НДДКР найбільших ТНК за 2014 р. 

Рейтинг 
2014 р. Назва компанії Країна Галузь Витрати на НДДКР 

2013 р. (млн євро)

1 Volkswagen німеччина автомобілебудування та запчастини 11743,0

2 Samsung electronics Південна корея електронна та електротехніка 10154,9

3 microsoft СШа Програмне забезпечення та комп’ютерні послуги 8252,5

4 Intel СШа технологічне обладнання та техніка 7694,1

5 Novartis Швейцарія Фармацевтика та біотехнології 7173,5

6 Roche Швейцарія Фармацевтика та біотехнології 7076,2

7 Toyota motor японія автомобілебудування та запчастини 6269,9

8 Johnson & Johnson СШа Фармацевтика та біотехнології 5933,6

9 Google СШа Програмне забезпечення та комп’ютерні послуги 5735,6

10 Daimler німеччина автомобілебудування та запчастини 5379,0

11 General motors СШа автомобілебудування та запчастини 5220,8

12 merck US СШа Фармацевтика та біотехнології 5165,0

13 BmW німеччина автомобілебудування та запчастини 4792,0

14 Sanofi-Aventis Франція Фармацевтика та біотехнології 4757,0

15 Pfizer СШа Фармацевтика та біотехнології 4750,2

Складено автором на основі [9]
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У деяких країнах, що розвиваються, країнах Пів-
денно-Східної Європи та СНГ ТНК все частіше орієнтують 
свої НДДКР на глобальні ринки, інтегруючи їх у ключові 
напрямки своєї інноваційної діяльності. Країни, що роз-
виваються, та країни з перехідною економікою можуть 
створити потенціал, необхідний для входження у глобальні 
системи НДДКР ТНК. З точки зору приймаючих країн ін-
тернаціоналізація НДДКР відкриває можливості не тільки 
для передачі технологій, створених в інших країнах, але 
і  для їх розробки. Це може дати змогу деяким приймаю-
чим країнам укріпити свій технологічний та інноваційний 
потенціал. В той же час це може посилити відставання тих, 
хто не зміг влитися у глобальну інноваційну систему [10].

ТНК є найбільшими учасниками цього процесу. 
НДДКР, які проводять ТНК, набувають все більш інтер-

національного характеру. Діяльність ТНК сприяє інтерна-
ціоналізації інноваційної діяльності. Цей процес відбува-
ється як у розвинутих країнах, так і у країнах, що розвива-
ються, та для кожної країни має велике значення, оскільки 
визначає ступінь її залученості у міжнародний виробни-
чий процес товарів і послуг. Варто зазначити, що з 20 най-
більших ТНК за витратами на дослідження та розробки  
9 компаній – представники США, 8 європейських ТНК,  
2 японські компанії та одна південнокорейська (рис. 1). 
Сумарні витрати на НДДКР наведених вищих ТНК скла-
дають 100 млрд євро, це більше 10 % світових витрат. Вар-
то зазначити, що витрати американських ТНК 42,7 млрд 
євро перевищують витрати на НДДКР цілого ряду країн, 
виключаючи лише «золоту» четвірку – США, Китай, Япо-
нію, Німеччину [9].

Діяльність ТНК у сфері НДДКР стає важливим 
фактором у формуванні глобальної інноваційної системи. 
Більшість компаній із цього рейтингу представляють фар-
мацевтичну галузь – один із основних напрямів НДДКР 
у світі. Витрати на НДДКР цих ТНК включають весь цикл: 
від фундаментальних досліджень до реалізації вироблених 
препаратів, внаслідок чого можуть дозволити собі такі ви-
трати. Водночас компанії, які займаються дослідження-
ми в інших ключових галузях НДДКР, витрачають менші 
об’єми фінансових коштів у зв’язку зі складністю та ризи-
кованістю розробки технологій.

Важливим напрямком інтернаціоналізації іннова-
ційної діяльності є трансфер технологій. Варто розгляну-
ти гіпотезу про існування світової технологічної піраміди, 
запропоновану вченими-економістами Британії та США. 
Зверху піраміди знаходяться невелика група країн (США, 
Японія, деякі європейські країни); наступний рівень – кра-
їни – кандидати на підвищення свого статусу у технологіч-
ній піраміді (Китай, Індія, Бразилія); третій рівень – кра-
їни, що не визначились (Росія); останній рівень – країни, 
які не мають реальних шансів на створення технологій 
(Африканський регіон) [4]. Таким чином, технологічна елі-
та не поспішає передавати наявні знання (тобто саму суть 

Рис. 1. Витрати найбільших корпорацій на НДДКР, 2014 р.

Складено автором за [9]
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новітніх технологій) країнам, що відстають, через загро-
зу промислового шпіонажу. Процес передачі технологій 
ускладнений особливими вимогами країн – виробників 
від створення систем захисту інтелектуальної власності до 
покращення та вдосконалення патентного законодавства. 
Через це країнам східного регіону стає доволі важко долу-
читись до нових технологій і розробок. Для подолання цих 
бар’єрів, наприклад, Китай використовує неринкові канали 
трансферу технологій – копіювання, технологічна розвід-
ка, переманювання зарубіжних кваліфікованих кадрів, вна-
слідок чого досягли певних успіхів. Багато країн, що роз-
виваються, активно використовують: створення спільних 
підприємств, центрів навчання персоналу, дослідних лабо-
раторій, співпрацю вузів, купівлю патентів, ліцензій, найм 
кваліфікованої робочої сили, створення податкових пільг,  
а також доступ до державних замовлень [11].

Ще одним напрямком інтернаціоналізації інновацій-
ної діяльності є спільна науково-дослідна діяльність (публі-
кації, освіта тощо), реєстрація результатів НДДКР у між-
народних патентних організаціях, залучення талановитих 
кваліфікованих міжнародних учених у свої країни, навчання 
іноземних студентів у різних країнах (часто з метою надати 
їм можливість залишитись працювати в цих країнах).



29Проблеми економіки № 1, 2016

Світова економіка та міжнародні відносини

Міжнародна співпраця регіонів світу у сфері техніч-
них публікацій, участь у різноманітних світових патентних 
товариствах наочно ілюструють інтернаціоналізацію інно-
ваційної діяльності, що відбувається. Розвиток науково-
дослідного потенціалу країни є невід’ємною частиною її 
інноваційного розвитку. Згідно з даними міжнародної до-
повіді «Science and Ingineering Indicators» ЄС є світовим лі-
дером за кількістю опублікованих S&E статей, проте Спо-
лучені Штати досі залишаються лідерами за їх написанням. 
Частка Китаю зросла до 11 % від світової частки опублі-
кованих S&E статей у 2014 р, що перевищує часту Японії. 
В азіатському регіоні об’єм S&E статей наближається до 
паритету з США та ЄС [7].

Патенти захищають право власності винахідників. 
Наявність розвинутого патентного законодавства є одним 
із ключових факторів трансферу технологій, інвестицій 
ТНК, а також загального розвитку, формування інновацій-
ної сфери, сфери НДДКР. Так само як наукомістка еконо-
мічна діяльність розширюється по всьому світу, зростає 
видача патентів.

Винахідники зі всього світу захищають патенти пе-
реважно у Сполучених Штатах через великий та відкритий 
ринок. Останнім часом більше половини патентів США 
було видано неамериканським лауреатам. Винахідники 
з ЄС та Японії виробляють більшу частину цих патентів, 
до них останнім часом долучились азіатські винахідники, 
головним чином, із Тайвані та Південної Кореї. Китайська 
та індійська патентна діяльність залишаються на скромних 
позиціях [7].

Розповсюдження наукових відкриттів серед науково-
го співтовариства, а також сам процес інтернаціоналізації 
наукової діяльності сприяють розвитку та формуванню так 
званих баз даних, наукових платформ, які дозволяють обмі-
нюватись науковими результатами, патентувати розробки 
НДДКР, розміщувати та показувати свої винаходи. Напри-
клад, Web of Knowledge, інтегрована web-платформа, ство-
рена компанією Thomson Reuters з метою фільтрування ін-
формаційного потоку наукових публікацій і подій (конфе-
ренцій, патентів, сайтів та даних, розміщених у відкритому 
доступі). До WoK входить база даних Data Citation index  – 
архів з 1900 р., BIOSIS Citation Index. Derwent Innovations 
Index – база даних патентів (більше 23 млн) від 47 патент-
них організацій [12].

Ще одна база даних, яка сприяє інтернаціоналізації 
наукової діяльності, обміну результатами НДДКР, Google 
Scolar (Google Академія), безкоштовна пошукова система, 
яка індексує повний текст наукових публікацій усіх форма-
тів та дисциплін у більшості журналах Європи та Америки, 
що індексуються. 

Доступна до передплати універсальна реферативна 
та бібліографічна база даних із технічних, гуманітарних та 
медичних наук – Scopus також сприяє інтернаціоналізації 
та впливає на формування глобальної інноваційної систе-
ми. Найбільша в світі єдина реферативна база, яка індексує 
більше 21000 найменувань науково-технічних та медичних 
журналів, приблизно 5000 міжнародних видавництв [13].

Висновок. Інтернаціоналізація інноваційної діяль-
ності проявляється не тільки через експорт технологій, 

але й за рахунок зростання кількості наукових публікацій 
учених вишів, спільних досліджень та публікацій з амери-
канськими та японськими вченими. Активно формуються 
та розвиваються бізнес-інкубатори, в тому числі спеціалі-
зовані міжнародні, розвиваються програми міжнародної 
співпраці та кооперації. Інтернаціоналізація інноваційної 
діяльності також відбувається завдяки злиттям та погли-
нанням компаній у високотехнологічному секторі. Зростає 
кількість наукових дослідних центрів провідних ТНК світу, 
включаючи весь комплекс робіт від виробництва до комер-
ціалізації результатів науково-дослідної діяльності, в тому 
числі завдяки дешевій робочій силі.

Основний вектор сучасної глобальної конкуренції 
знаходиться в області переваг, що динамічно змінюються 
та засновані на науково-технічних досягненнях та іннова-
ціях. Досвід найбільш розвинутих країн показує, що конку-
рентоспроможність забезпечується цілою низкою інститу-
ційних умов, головною з яких є формування національної 
інноваційної системи.

В наш час у Європі відбувається інтеграція націо-
нальних інноваційних систем країн-членів ЄС в єдиний 
нау ково-технічний та інноваційний простір. При цьому 
головною метою створення єдиного дослідницького про-
стору в Європі є побудова найбільш компетентної та дина-
мічної економіки, заснованої на знаннях, що забезпечує ЄС 
світове лідерство.

Основними напрямками створення інфраструктури 
знань є: створення міжкраїнових мереж інноваційної ді-
яльності; формування європейської фінансової структури, 
яка здійснює підтримку розвитку малого та середнього 
підприємництва; організація інформаційного забезпечен-
ня патентної діяльності; підтримка інноваційних процесів 
на європейському рівні. 

Виявлено та охарактеризовано основні напрямки 
інтернаціоналізації інноваційної діяльності. До них від-
носяться – інвестиції ТНК, трансфер технологій, спільна 
науково-дослідна діяльність (публікації, спільні підпри-
ємства), реєстрація результатів НДДКР у світових патент-
них організаціях, залучення кваліфікованих талановитих 
учених. На основі вищевикладеного можна стверджувати, 
що одну із провідних ролей у процесі інтернаціоналізації 
інноваційної діяльності відіграють ТНК шляхом створення 
науково-дослідних центрів, технологічних парків, значних 
об’ємів фінансових вкладень у НДДКР, залучення інозем-
них кваліфікованих спеціалістів.

Враховуючи результати дослідження міжнародних 
тенденцій розвитку науково-дослідної та інноваційної коо-
перації в умовах глобалізації, можна припустити посилен-
ня інтеграційної взаємодії регіональних економічних ін-
новаційних кластерів. Відповідно, у прогностичній моделі 
варто врахувати фактор, який відображає ступінь інтегро-
ваності регіону у світове науково-інноваційне товариство, 
що може виражатись у рівні мобільності вчених та їх участі 
в міжнародних наукових конференціях, володінні інозем-
ними мовами, кількості міжнародних науково-дослідних 
проектів, кількості інноваційно-активних спільних підпри-
ємств, об’ємі зовнішньоторгової діяльності.
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Основные итоги и перспективы развития строительства в г. Баку

Важнейшим документом, определяющим главные направления развития города, является Генеральный план, который разрабатывается на осно-
ве прогноза инновации и развития промышленных и коммунальных предприятий, транспорта, учреждений науки, просвещения, здравоохранения 
и  культуры. Его основу составляет планировочная структура города, т.е. размещение промышленных предприятий, жилых массивов, транспорт-
ных схем и др. Подведение итоговых данных по реализации Генеральных планов г. Баку, обоснование перспектив развития градостроительства 
является основной целью данного исследования. Эта цель достигается путем прогрессивной планировки и застройки, выбора рациональных типов 
жилых зданий, концентрации жилищного строительства, реконструкции жилых массивов в промышленных зонах, прежде непригодных для прожи-
вания населения, улучшения экологии и эффективного использования земель, развития туризма.
Ключевые слова: развитие, строительство, проектирование, генеральный план, жилье.
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та перспективи розвитку будівництва у м. Баку
Найважливішим документом, що визначає головні напрямки розви-
тку міста, є Генеральний план, який розробляється на основі прогнозу 
інновацій і розвитку промислових і комунальних підприємств, тран-
спорту, закладів науки, освіти, охорони здоров'я та культури. Його 
основу складає планувальна структура міста, тобто розміщення 
промислових підприємств, житлових масивів, транспортних схем 
тощо. Підведення підсумкових даних із реалізації Генеральних планів 
м. Баку, обґрунтування перспектив розвитку містобудування є осно-
вною метою цього дослідження. Ця мета досягається шляхом про-
гресивного планування і забудови, вибору раціональних типів жит-
лових будинків, концентрації житлового будівництва, реконструкції 
житлових масивів у промислових зонах, насамперед непридатних для 
проживання населення, поліпшення екології та ефективного викорис-
тання земель, розвитку туризму.
Ключові слова: розвиток, будівництво, проектування, генеральний 
план, житло.
Бібл.: 14. 
Мамедов Ісрафіл Рафі огли – кандидат економічних наук, прорек-
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Mammadov Israfil R. The Main Results and Prospects  

of Construction in Baku
The most important document determining the main directions of the 
city development is the General Plan, which is elaborated on the basis 
of forecasting the innovative development of industrial and municipal 
enterprises, transport, institutions of science, education, health and culture. 
Its foundation is the city planning structure, i.e, the locating of industrial 
enterprises, residential areas, transport schemes, etc. The main aim of this 
study is summarizing the final data on the implementation of the General 
Plan of Baku and substantiating the urban development prospects. This 
aim is being achieved through the advanced planning and construction, 
choice of rational types of residential buildings, concentration of residential 
construction, reconstruction of residential areas in the industrial areas that 
were unhabitable for the population before, improvement of the environment 
and efficient use of land, development of tourism. 
Keywords: development, construction, design, general plan housing.
Bibl.: 14. 
Mammadov Israfil R. – Candidate of Sciences (Economics), Vice-rector for 
Administrative Affairs, Azerbaijan University of Architecture and Construction 
(11 A. Sultanova Str., Baku, Azerbaijan)

Введение. Огромные масштабы массового жилищ-
ного строительства потребовали разработки научных схем 
размещения его в г. Баку в период 1976–1990 гг. В этих схе-
мах глубоко отражались вопросы концентрации жилищ-
ного строительства, размещения его главным образом на 
свободных территориях крупными массивами. В схемах 
подробно отражались также вопросы развития городского 
транспорта, инженерных сетей, озеленения и благоустрой-
ства.

План размещения жилищного строительства в мик-
ро  районах и жилых районах г. Баку предусматривал ком-
плекс важнейших вопросов, органически связанных с об-
служиванием социальных процессов труда, быта и культу-

ры, расчетного числа городского населения с одновремен-
ным учетом перспектив дальнейшего развития города.

Величина территории микрорайонов и жилых райо-
нов в г. Баку составляет: до 20 га (62 %), 20-50 га (38 %), 
исходя из местных условий и экономической целесообраз-
ности [10].

Целью данной статьи является анализ результатов 
реализации генеральных планов строительства в г. Баку 
и  обоснование перспектив развития градостроительства.

Результаты. Разработка генеральных планов раз-
вития г. Баку началась в начале ХХ столетия, когда впер-
вые стали проводиться работы по составлению научно 
обоснованных градостроительных проектов развития 
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города. Генеральные планы развития г. Баку, разработан-
ные в период 1925–1927 гг., 1932–1935 гг., 1952–1958 гг., 
1972–1976  гг., 1981–1986 гг., соответствовали имевшимся 
на каждый указанный выше отрезок времени планам раз-
вития экономики страны и были рассчитаны на длитель-
ную перспективу. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) гене-
рального плана развития г. Баку предусматривало развитие 
города до 2000 г. На основе ТЭО за период 1972–1976 гг. 
Бакгипрогом был разработан генплан г. Баку. Однако реа-
лизация идей генплана на всех этапах его разработки была 
неполной. 

Согласно ТЭО обеспеченность площадью в приго-
родной зоне должна была достичь в 1980 г. 11,1 кв. м на 
человека, фактически она составила лишь 8 кв. м, соответ-
ственно в 1985 г. – 13,2 и 9,6 кв. м, а в 1990 г. – 14,5 и 10,2 кв. 
м. Это в известной степени объясняется недостаточной 
подготовленностью территории в населенных пунктах 
пригородной зоны Апшерона к новому массовому жилищ-
ному строительству, отсутствием необходимого инженер-
ного обеспечения. 

Недостаточными темпами велось сооружение объек-
тов культурно-бытового назначения. Объем выполненного 
строительства в сфере обслуживания на начало 1986  г. ко-
леблется по видам услуг в пределах 50–92 % от показате-
лей, предусмотренных генпланом г. Баку [10].

Согласно ТЭО генплана г. Баку население города 
на 2000 г. должно было составить 1 млн 900 тыс. чело-
век. В результате произведенных вариантных расчетов 
в  дальнейшем установлена расчетная величина населения 
г. Баку к  2000 г. – 2 млн 155 тыс. человек. В связи с этим 
возникла необходимость в корректировке разработанного 
в 1976 г. генерального плана города. Расчетный срок сохра-
нен (2000 г.), а первая очередь реализации установлена на 
1990  г.  

Низкие темпы жилищного строительства за 1975–
1990 гг. не обеспечили достижение к 1985 г. запланиро-
ванного генеральным планом уровня обеспеченности об-
щей жилой площади населения города (16,7 кв. м / чел.). 
Интересы повышения обеспеченности жильем населения 
г. Баку требовали, чтобы ввод жилой площади и прирост 
жилого фонда города опережали прирост населения. В ре-
зультате принятых мер жилой фонд города на конец 1985 г. 
составил 19,86 млн кв. м обшей площади, или увеличился 
за 1981–1985 гг. на 15,4 %, а население – на 8,21 %, соот-
ветственно за 1986–1990 гг. – 11,4 % и 9,2 % [12]. Отста-
вание в обеспеченности жильём объясняется не только 
медленными темпами жилищного строительства, но также 
и рядом специфических особенностей, присущих г. Баку, 
из которых необходимо выделить высокие темпы роста на-
селения, а также значительное количество старого, ветхого 
жилья без коммунальных удобств.

В последние годы строительство велось в основном 
на территории г. Баку. Это привело к нежелаемому прито-
ку населения в города и отрицательно сказалось на обеспе-
ченности населения жильем. 

В 1981–1985 гг. в городах-спутниках разместилось 
21,5 % нового строительства, на территории собствен-
но г. Баку – 78,5 %, в 1986–1990 гг. соответственно 19 
и  81  %  [10].

В настоящее время в г. Баку наблюдается весьма 
ощутимое оживление жилищного строительства. На сегод-
няшний день вопрос о нехватке жилья не ощущается.   

Развитие жилищного строительства в г. Баку сопро-
вождается созданием новых кварталов и массивов. Со-
вершенно изменился облик старого города. Рядом с ним 
на новых площадях выросли большие массивы домов, 
культурно-бытовых и детских учреждений. На конец 2005 г. 
жилой фонд составлял всего 29,337 млн кв. м, в  2010 г. он 
увеличился до 36,739 млн кв. м, а в 2014 г. уже составил 
37,985 млн кв. м. [14].

Создание крупных строительных компаний обеспе-
чило возможность комплексной застройки г. Баку, одно-
временного возведения жилых и общественных зданий 
и  проведения работ по инженерному оборудованию, бла-
гоустройству и озеленению. 

Согласно генплану г. Баку, разработанного в 2014 г., 
население города до 2030 года достигнет 3,5 млн человек 
(в настоящее время насчитывается 2,5 млн человек). Соот-
ветственно, прогнозируется увеличение жилого фонда – 
до 64,147 млн кв. м, при этом на одного человека придется 
в среднем 25 кв. м общей площади жилья против нынеш-
них 17,7 кв. м.

Опыт проектирования и практики застройки жи-
лых районов и микрорайонов показывает, что вопросы 
прогрессивной планировки и застройки, выбор рацио-
нальных типов жилых и культурно-бытовых зданий сле-
дует решать с учетом конкретных условий каждого горо-
да, в зависимости от его размеров и значения, природных 
условий.

В современных условиях проблема планировки 
г. Баку и концентрации в нем жилищного строительства 
не может быть правильно решена, если не рассматривать 
город вместе с пригородной зоной как единый социально- 
экономический и градостроительный комплекс. Только на 
основе такой планировки можно решить вопросы концен-
трации жилищного строительства. 

Жилищное строительство в г. Баку концентрируется:
на свободной территории в городе и на его окра- 
инах;
в сложившейся части города путем его рекон- 
струкции;
на городских территориях, занятых промышлен- 
ными и складскими предприятиями, путем рацио-
нального использования этих территорий;
в городах-спутниках. 

Современная застройка г. Баку, особенно в централь-
ной его части, характеризуется очень высокой плотностью, 
в связи с чем дальнейшая концентрация нового жилищного 
строительства в застроенной части города не может быть 
осуществлена без значительного сноса существующего 
жилого фонда. В этом отношении заслуживает внимания 
реконструкция и преобразование жилых массивов на не-
достаточно пригодных для проживания населения про-
мышленных зонах г. Баку.

Согласно Указу Президента Азербайджана о «Пла-
не комплексных мероприятий по улучшению экологи-
ческой ситуации в Азербайджанской Республике» раз-
работан и утвержден генеральный проект «Baku White 
City». Этот проект предусматривает полную рекон-
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струкцию и  преобразование исторически названного 
«Черного города» с загрязненной нефтепромысловыми 
предприятиями территорией в современную часть су-
ществующего центра г. Баку с названием «Белый город». 
Проект предусматривает размещение на территории 
221 га 10 универсальных кварталов, предоставляющих 
жителям необходимые условия для жизнеобеспечения, 
отдыха, оптимальных транспортных схем, парковки 
личного транспорта, развлечения. В проекте предусмо-
трены жилые дома, детские и медицинские учреждения, 
торговые центры, офисы и другие объекты культурно-
бытового назначения общим объемом 20 000  жилых и 
коммерческих единиц, 40 000 мест парковки личного 
автомобильного транспорта. Проектом предусмотрено 
строительство новой станции метро, увеличение длины 
знаменитого в г. Баку Приморского бульвара, который 
станет самым протяженным в мире, и проспекта Нефтя-
ников. Наряду с наземными видами транспорта и ме-
трополитеном в  проекте заложено использование и  во-
дного, морского транспорта. Проект позволил создать 
48 000  новых рабочих мест и в настоящее время являет-
ся самым крупным на Кавказе [4].

Проект «Baku White City» открыл возможность при-
влечения иностранных инвестиций. Так, наряду с госу-
дарственными организациями «Азерйолсервис», «Азери-
газ», «Азерсу», «Азтелеком», «Бакелетрик шебеке» и др. 
к реализации проекта проявили интерес и работают над 
нам такие известные в мире иностранные компании, как 
компания «Atkins» (Великобритания), американская «Ecol 
Engineering Services (SOCAR)», «Foster and Partners» и  «F+A 
Architects». 

Компания «Atkins», являясь основным консуль-
тантом проекта, осуществляет работы по инженерному 
дизайну. Компания «Ecol Engineering Services (SOCAR)» 
производит специальные работы, связанные с очисткой 
загрязнённых земель в связи с ликвидацией устаревших 
нефтеперерабатывающих цехов и переносом действую-
щих предприятий за пределы городской черты, а также 
увеличением площадей, присоединяемых к Приморскому 
бульвару. Компания «Foster and Partners» осуществляет ар-
хитектурное проектирование, а архитектурное бюро «F+A 
Architects» занимается внедрением идей по организации 
коммерческого пространства новых участков и вписанием 
их в существующие городские массивы и связанные с ними 
инфраструктуры.

Проект «Baku White City» является одним из лидеров 
мирового градостроительства в области экологии, эффек-
тивности использования земли, инфраструктуры и энерге-
тических ресурсов. Осуществляется он на основе:

ликвидации экологической загрязнённости и вос-  
становления чистоты земель под застройку ком-
плекса с помощью озеленения и парковых насаж-
дений;
создания значительного по величине участка  
в центре города в непосредственной близости 
к  «жемчужине» г. Баку – Приморскому бульвару, 
а также соединения воедино разных жилищно-
коммунальных единиц;
внедрения удобных для населения видов обще- 
ственного транспорта;

эффективности использования территории, соз- 
дания новых рабочих мест и необходимой соци-
альной инфраструктуры.

Особое внимание заслуживают мероприятия, пред-
усмотренные проектом, по оздоровлению экологической 
среды в г. Баку. Так, были очищены миллионы кубических 
метров земли и обезврежены отходы, оставленные от не-
фтепереработки, осуществлена капитальная отчистка Ба-
кинской бухты.

Проект «Baku White City» был представлен на Меж-
дународной выставке в Каннах MIPIM-2011 г. внушитель-
ным макетом в масштабе 1:500 на специальном стенде, 
а также в каталогах и электронных носителях выставки. 
Благодаря выставке, а также публикациям в международ-
ной прессе к Азербайджанской Республике в области гра-
достроительства был проявлен большой интерес со сторо-
ны потенциальных инвесторов.

Наряду с планами реконструкции жилых массивов 
в градостроительном проекте г. Баку уделено большое вни-
мание развитию туризма.

В ближайшей перспективе в г. Баку предусматривает-
ся также возведение туристического комплекса. На Каспии 
(в зоне, принадлежавшей Азербайджану) насчитывается 
около 50 небольших островов. Самые востребованные из 
них [7]: Джилов (жилой) – 11,5 кв. км, Пираллахи (Артем) 
–14,4 кв. км, Хара–Зиря – 3,5 кв. км, Беюк Зиря (Наргин)  – 
1,4 кв. км. Эти острова относятся к Бакинскому архипе-
лагу и расположены к югу от Апшеронского полуострова. 
На этих островах предпринимателям для осуществления 
строительства представлены выгодные возможности. Наи-
более привлекательные из указанных островов – это Беюк 
Зиря и Пираллахи, последний соединён с городом сухопут-
ной трассой. В ближайшей перспективе южнокорейская 
фирма построит через Бакинскую бухту мост в Беюк Зиря. 
После реализации этого проекта Беюк Зиря станет лучшим 
местом отдыха г. Баку. Название этому острову дал рос-
сийский император Петр Первый. Приблизившись к Беюк 
Зиря на корабле, он назвал его по-арабски Джазиря.

В ближайшее время в Беюк Зиря намечается по-
строить туристический комплекс стоимостью примерно 
4,5 млрд долл. Строительство будет возложено на архитек-
турные и строительные компании Азербайджана, Велико-
британии, Дании и других стран. Это компании Pihn and 
Son, Ramboll, BIG Group, BIG Architects. Заказчиком этого 
проекта выступит наша компания Evrositi-Holding. Реали-
зация проекта будет осуществляться за счет средств от-
дельных предпринимателей. Основной инвестор проекта – 
азербайджанский предприниматель И. Халилов, президент 
ISR Holding. По утверждению датского архитектора Канн 
Уве Бергмана идея проекта подготовлена на основе 7 «вер-
шин». Каждая из «вершин» острова приобретет название 
одной из высоких горных точек Азербайджана, например 
Шахдага, Муровдага и других. Для туристов будет возведе-
но 300 жилых домов с необходимой инфраструктурой, семь 
4–5-звездочных отелей, обеспечивающих отдых примерно 
10 тыс. человек. Для энергообеспечения предусматрива-
ется построить 17 ветряных станций, а также планирует-
ся использование солнечной энергии. С помощью тепло-
вых насосов будут нагреваться жилые, административные 
и другие здания. В начале строительства газ и  свет будут 
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получены с суши, а затем намечено перейти на внутреннее 
обеспечение. Транспортное сообщение с суши будет осу-
ществляться вертолетами и катерами-такси. В  Бакинском 
аэропорту предусматривается возведение вертолетной 
площадки.

После завершения строительства Беюк Зиря будет 
обслуживаться на месте с помощью электромобилей-такси. 
Для очистки воды будут сооружены 4 водоочистительных 
завода, а из Апшерона будет проведен водопровод. 

После завершения строительства планируется от-
крыть 10 тыс. новых рабочих мест. 

В Гарадагском районе г. Баку для проживания и от-
дыха 1 млн населения концерн «Авеста» строит город-
остров «Khazаr Iseands». В проектировании и строитель-
стве участвуют компании из Германии, Великобритании, 
Голландии и других стран мира [8].

В перспективе на развитие транспортной сферы го-
рода прогнозируется внедрение значительных инвести-
ций. 

На окраине города строится и проектируется возве-
дение новых промышленных предприятий, тепловых элек-
тростанций и необходимых объектов инфраструктуры.

В зависимости от величины и планировочной струк-
туры города, климатических особенностей, рельефа мест-
ности пространственная композиция жилого района ре-
шается в каждом отдельном случае по-разному. Но жилой 
район как основной первичный элемент планировочной 
структуры селитебной территории во всех случаях сохра-
няет свое значение.

Применение в последние годы в жилищном строи-
тельстве г. Баку домов повышенной этажности и различ-
ной протяженности, а также новых примеров застройки 
способствовали значительному улучшению качества и бо-
лее экономному использованию городских территорий. 
Новые жилые районы по своей бытовой организации и ка-
чествам в основном отвечают современным требованиям 
градостроительства. К их числу можно отнести «Белый 
город», массив пос. Хырдалан и др.

В целях удешевления стоимости жилищ на перспек-
тиву выступает рациональное, бережное использование 
городских земель и компактное размещение новой жилой 
застройки крупными комплексами и массивами. Одним из 
путей решения этой задачи является действенное повы-
шение удельного веса многоэтажных жилых домов в новой 
застройке в городе, где для этого назрели соответствую-
щие условия.

Степень рационального использования территорий, 
занятых жилищным строительством, в г. Баку за послед-
ние годы повысилась, возрос коэффициент плотности их 
застройки.

Для дальнейшего улучшения застройки г. Баку, от-
вечающей природно-климатическим и другим местным 
особенностям, необходимо в современной застройке учи-
тывать и национальные градостроительные традиции.

Наконец, должен быть решен вопрос комплексного 
строительства в городе, что важно для создания нормаль-
ных условий жизни населения и внешнего облика застрой-
ки. Необходимо так перестроить планирование и финан-
сирование культурно-бытового и коммунального строи-
тельства, чтобы городские власти имели возможность 

одновременно в районах города осуществлять в пределах 
норм на ближайший период строительство всего комплек-
са культурно-бытовых и коммунальных учреждений, а так-
же благоустройство.

Вопросы застройки города с учетом обеспечения 
удобных условий для населения и экономической эффек-
тивности строительства районов города является важней-
шей задачей градостроительства на современном этапе.

Проблема коренного улучшения жилищных условий 
городского населения может быть решена путем последо-
вательного применения в строительстве разновидностей 
планировочных решений жилья. Их число, особенно по-
сле ликвидации жилищной нужды, должно быть несрав-
ненно больше, потому что только обилие планировочных 
решений может гарантировать действительное удобное 
обеспечение различных контингентов семей и полное 
удовлетворение разнообразных потребностей населения 
в благоустроенном жилище. Поэтому наши архитекторы 
и инженеры в рамках ограниченной номенклатуры типов 
квартир (на окраине городов Масазыр, Хырдалан и др.) 
должны добиться средствами вариантных решений исклю-
чительного планировочного многообразия жилищ. 

Вопрос заключается не только в том, чтобы по-
разному разрабатывать планировку квартир одинакового 
размера. Следует повысить приспособляемость каждой 
квартиры к развивающимся формам бытового устройства, 
изменяющимся потребностям и желаниям семьи. Расши-
рение сети общественного питания и коммунальных услуг, 
увеличение свободного времени населения уже в ближай-
шие годы скажутся на бытовых функциях в квартире и, сле-
довательно, вызовут необходимость изменения ее плани-
ровки в процессе эксплуатации. Поэтому в новых типовых 
проектах особенно важно предусмотреть возможность 
трансформации квартир (увеличение общей комнаты, объ-
единение смешанных детских спален с игровой, устрой-
ство дополнительной комнаты и т.д.).

В настоящее время, если учесть перспективы раз-
вития жилищных потребностей, можно констатировать 
некоторую нехватку небольших квартир в центре города. 
Такое обстоятельство должно во многом определить нашу 
дальнейшую политику в области жилищного строитель-
ства.

Несмотря на то, что сейчас в центре города проявля-
ется последовательный спрос в основном на двухкомнат-
ные квартиры, в новом строительстве должны преимуще-
ственно применяться трех-четырехкомнатные квартиры.

Все эти меры могли бы способствовать быстрому 
и эффективному устранению диспропорции в составе квар-
тир жилищного фонда. При разработке перспектив разви-
тия жилищного строительства и конкретных программ на 
проектирование жилищного фонда необходимо сводить 
к минимуму несоответствие его структуры потребностям 
населения, а также использовать значительный резерв сни-
жения стоимости жилищного строительства.

Создание благоприятных жилищных условий для 
городского населения во многом зависит от правильной 
и рациональной структуры жилищного строительства по 
типам жилых домов и квартир. В настоящее время в г. Баку 
значительно расширена номенклатура типов домов, наибо-
лее удобных для проживания различных групп населения.
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Массовым типом городского жилища как одного из 
элементов градостроительства остается многоквартирный 
жилой дом. В многоквартирных жилых домах размещают-
ся квартиры в 1–5 комнат для различных семей, разных по 
своему численному составу, полу и возрасту.

На современном этапе разработка проектов жилых 
домов позволяет учесть возможности для улучшения жи-
лищных условий всем гражданам на основе выбора спо-
соба приобретения нового жилья: на рынке или в рамках 
социальных программ помощи малоимущим [9].

Примером нового жилого комплекса, инфраструкту-
ра которого по уровню предлагаемого сервиса соответству-
ет высоким стандартам сегодняшнего дня, может служить 
жилой комплекс CLOCK TOWER по ул. Бакиханова, 26а. 
Проект этого комплекса является авторской разработкой 
британской компании ATKINS – создателя легендарного 
отеля Burj-AC-Arab. Первым проектом этой компании в г. 
Баку является жилой комплекс «Шехер баглары», который 
изменил понятие о стандартах жилья уровня «люкс». 

Внутренние планировки квартир соответствуют 
уровню дома и стандартам жилья уровня «люкс». Это 
и больше холлы, и кухни-столовые, просторные и свет-
лые гостиные комнаты с камином, родительские спальни 
с индивидуальными ванными комнатами и гардеробами, 
большие балконы по обе стороны дома. Общая площадь 
квартиры составляет 175–442 кв. м [5].

Серьёзные изменения как социально-бытовой ор-
ганизм претерпит в будущем и жилой дом. Прежде всего, 
в  практике нашего строительства будет происходить даль-
нейшая дифференциация типов жилых зданий по назначе-
нию.

Вывод. Сложный процесс преобразования и благоу-
стройства нашего быта требует целенаправленного строи-
тельства, учитывающего специфику складывающегося жи-
лищного фонда и перспективы его организации в будущем. 
Эта взаимосвязь сегодняшнего и завтрашнего позволит 
избежать многих серьёзных ошибок в разработке перспек-
тивного развития жилищного строительства.
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Проблема конкурентоспроможності вищої освіти, ефективності її функціонування та підготовка випускників вищих навчальних закладів відповідно 
до поточних та майбутніх потреб ринку є одними з ключових питань стратегії соціально-економічного розвитку в країнах ЄС. Метою дослідження 
є визначення конкурентоспроможності факультетів провідних вищих навчальних закладів Словаччини на основі використання кластерного аналізу 
та рейтингових оцінок, наданих національними експертами. У роботі приведено описання методики рейтингового оцінювання факультетів ви-
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результати розбиття факультетів на п’ять груп. Для прогнозування змін конкурентних позицій факультетів ВНЗ Словаччини були побудовані 
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конкурентоспособности факультетов высших учебных заведений 
Словакии

Проблема конкурентоспособности высшего образования, эффек-
тивности его функционирования и подготовка выпускников высших 
учебных заведений в соответствии с текущими и перспективными 
рыночными потребностями являются одними из ключевых вопросов 
стратегии социально-экономического развития в странах ЕС. Целью 
исследования является определение конкурентоспособности факуль-
тетов основных высших учебных заведений Словакии на основе ис-
пользования кластерного анализа и рейтинговых оценок, предостав-
ленных национальными экспертами. В работе приведено описание 
методики рейтингового оценивания факультетов высших учебных 
заведений Словакии на основе таких составляющих, как: учебный 
процесс; привлекательность программы; наука и исследовательская 
деятельность; докторантура; привлеченные гранты. Определены 
недостатки подхода оценок рейтинга факультета на основе обще-
го среднего показателя. С целью усовершенствования анализа конку-
рентных позиций отдельных факультетов вузов Словакии в  работе 
был использован кластерный анализ и представлены результаты 
разбития факультетов на пять групп. Для прогнозирования из-
менений конкурентных позиций факультетов вузов Словакии были 
построены дискриминантные функции, позволяющие определить 
возможные качественные изменения состояния конкурентоспособ-
ности факультетов вследствие воздействия внешних или внутрен-
них факторов.
Ключевые слова: рейтинговая оценка, высшее образование, кластер-
ный анализ, конкурентоспособность факультета вуза.
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The problem of competitiveness of higher education, efficiency of its 
functioning and training graduates of higher educational establishments 
according to the current and future needs of the market are among the 
key issues of socio-economic development strategy in EU countries. The 
aim of the study is to determine the competitiveness of faculties of major 
higher educational establishments based on the use of the cluster analysis 
and rating evaluations provided by national experts. The paper describes 
the methodology of rating evaluation of faculties of higher educational 
establishments in Slovakia on the basis of such components as: educational 
process; attractiveness of the program; science and research activities; 
doctoral studies; attracted grants. Shortcomings of the approach to faculty 
rating evaluations based on the averaged value have been determined. In 
order to improve analysis of the competitive positions of individual faculties 
of higher educational establishments in Slovakia, the cluster analysis was 
used and the results of breaking the faculties into five groups were presented. 
To forecast changes in the competitive positions of faculties of higher 
educational establishments in Slovakia, discriminant functions enabling 
to determine possible qualitative changes in the state of the faculties’ 
competitiveness due to external or internal factors have been built.
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Вступ. Проблема конкурентоспроможності вищої 
освіти, ефективності її функціонування та підготовка ви-
пускників вищих навчальних закладів відповідно до поточ-
них та майбутніх потреб ринку є одними з ключових пи-
тань стратегії соціально-економічного розвитку в країнах 
ЄС. У Словаччині, яка приєдналася до ЄС у 2004 р., питан-
ням розвитку та удосконалення системи вищої освіти при-
діляється чимало уваги, як під час проведення теоретичних 
досліджень, так і під час підготовки практичних рекомен-
дацій, нормативних документів,  концепцй міжнародних 
проектів. 

Слід визначити, що до 1989 р. система вищої освіти 
у Чехословаччині, в яку тоді входили Словаччина, в бага-
тьох своїх рисах мала подібну структуру, організацію та 
фінансування до СРСР та інших східно-європейських со-
ціалістичних країн [4; 5; 7; 8]. Держава повністю відповіда-
ла за фінансування вищих навчальних закладів, конкурси 
до вступу у вищі навчальні заклади були досить високими, 
основні пріоритети державної підтримки були віддані роз-
витку фізико-технічних факультетів [4; 5]. 

У період перебудови в східноєвропейських країнах 
та переходу їх до ринкової економіки у 90-ті роки минулого 
сторіччя відбувся суттєвий спад обсягів промислового ви-
робництва. На тлі високого рівня безробіття потреба у  ка-
драх, що мають технічну освіту, значно знизилася. Проте 
на початку 90-х років та до 2000–2005 рр. у багатьох краї-
нах Східної Європи спостерігався бум гуманітарної вищої 
освіти, особливо в таких напрямках, як економіка, менедж-
мент, право, політологія, психологія, іноземні мови [1; 6; 9]. 
Серед технічних напрямків лідером були такі, як: інформа-
тика та программування, комп’ютерні науки,  інформаційні 
системи та ін. 

Такий розвиток напрямків підготовки спеціалістів 
із вищою освітою був обумовлений кількома факторами: 
1) зміна потреб щодо кадрового забезпечення в умовах 
ринкової економіки; 2) перекваліфікація значної частки 
економічно активного населення, що мала технічну освіту 
та потребувала вищу гуманітарну освіту; 3) стрімкий роз-
виток недержавних вищих навчальних закладів та більш 
широких можливостей одержати вищу освіту за конт-
рактними формами навчання. Але в останні, майже де-
сять, роки у системах вищої освіти країн Східної Європи 
відбувається досить жорстка конкуренція, пов’язана як 
із різким спадом кількості студентів внаслідок демогра-
фічних причин, так і з високою мобільністю абітурієнтів 
і студентів, із широкими можливістями обирати навчання 
у ВНЗ в інших країнах, одержувати стипендії від різних 

фондів, пільги або кредити на навчання. Всі ці фактори 
обумовили те, що проблема конкурентоспроможності 
вищих навчальних закладів та оцінювання якості освіти 
в них на підставі різних рейтингів має досить велике зна-
чення під час розробки стратегій розвитку системи вищої 
освіти у країні. 

Цілі та завдання дослідження. Метою дослідження 
є визначення конкурентоспроможності факультетів про-
відних вищих навчальних закладів Словаччини на основі 
використання кластерного аналізу та рейтингових оцінок, 
наданих національними експертами. Основними завдан-
нями дослідження виступають здійснення групування фа-
культетів різних ВНЗ Словаччини за рівнем їх конкурен-
тоспроможності на освітньому ринку країни, визначення 
майбутніх тенденцій зміни якісних позицій факультетів за 
можливих випадкових або цільових змін окремих рейтин-
гових оцінок.

Основні результати. Проблемами розвитку системи 
вищої освіти та її конкурентоспроможності у Словаччині 
займалися такі вчені, як: Й. Барта, Ф. Девінський, М. Бе-
блавий, Р. Кралікова, В. Шуха та ін. [2; 3; 8; 10]. Проте у ба-
гатьох працях словацьких учених більша увага приділялася 
якісним методам дослідження та виявлення факторів, що 
впливають на популярність ВНЗ серед абітурієнтів, на ви-
сокий рівень оцінки напрямків підготовки серед фахівців 
і  науковців [3; 6; 8; 9]. 

Так, більш ніж десять років у Словаччині для оцінки 
рейтингових позицій ВНЗ та їхніх факультетів діє методика, 
запропонована незалежною агенцією ARRA [2]. Щорічно на 
підставі цієї методики експертами проводиться оцінка більш 
ніж 100 факультетів основних ВНЗ Словаччини, результати 
оцінювання публікуються у відкритих засобах масової 
інформації. Суть цієї методики полягає у такому процесі. 
На підставі статистичної інформації і звітів щодо наукової 
та навчальної діяльності ВНЗ Словаччини проводиться 
рейтингова оцінка факультетів за такими напрямками, як: 
1) Навчальний процес; 2) Привабливість програми; 3) Наука 
та дослідницька діяльність; 4)  Докторантура; 5) Залучені 
гранти. Кожний із напрямків оцінюється за допомогою 
середнього арифметичного на підставі використання групи 
показників, значення яких нормуються в межах шкали від 0 
до 100. В табл. 1 наведено перелік показників, що формують 
певний напрямок оцінювання.

На підставі результатів рейтингових оцінок за кож-
ним із напрямків для 112 факультетів ВНЗ Словаччини 
були визначені середні значення для 11 груп факультетів 
(рис. 1).
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Як видно з рис. 1, найбільш високі середні показни-
ки, що відображують навчальний процес, мають педагогіч-
ні факультети, а найнижчі – факультети суспільних наук. 
Досить високі середні показники привабливості програм 
мають теологічні факультети та сільськогосподарські фа-
культети. Проте найнижчий середній рівень привабливості 

Таблиця 1

Система показників напрямків оцінки конкурентоспроможності факультетів ВНЗ

Напрямок оцінювання Перелік показників

навчальний процес

кількість викладачів денної та заочної форми навчання на 100 студентів;  
кількість професорів та доцентів на 100 студентів денної та заочної форми навчання;  
відсоток професорів, доцентів та викладачів зі ступенем PhD від загальної кількості виклада- 
чів; 
відсоток професорів та доцентів від загальної кількості викладачів 

Привабливість програми

співвідношення кількості зареєстрованих абітурієнтів на вступні іспити до планованої кількос- 
ті місць; 
співвідношення кількості зареєстрованих абітурієнтів до кількості прийнятих;  
відсоток іноземних студентів у загальній кількості студентів денної форми навчання;  
відсоток студентів, висланих до заграничних внЗ у рамках програми ERAZmUS та інших про- 
грам до загальної кількості студентів; 
відсоток працевлаштованих випускників від загальної кількості випускників 

наука та дослідницька 
діяльність

кількість публікацій і цитування наукових робіт та статей у міжнародних базах Web of  
knowledge та Scopus, а також у базі CREPC

докторантура

оцінюється за такими показниками: середня кількість випускників докторантури за три остан- 
ні роки до загальної кількості усіх докторантів; кількість загальних наукових праць за три 
попередні роки на 1 докторанта; кількість цитувань наукових праць на 1 докторанта; співвід-
ношення кількості випускників докторантури до кількості професорів та доцентів; співвідно-
шення докторантів денної форми навчання до кількості студентів денної форми навчання і та 
іі ступеня

Залучені гранти обсяг фінансових засобів із внутрішніх і зовнішніх фондів, усього та в розмірі на 1 наукового  
працівника 
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Рис. 1. Середні рейтингові оцінки по групах та в цілому факультетів вищих навчальних закладів Словаччини

знову ж спостерігається для факультетів суспільних наук. 
Лідером за середнім значенням щодо оцінки діяльності 
докторантури є сільськогосподарські факультети, а най-
нижчий середній рівень за цим напрямком мають факуль-
тети суспільних наук. Щодо напрямку залучення грантів, то 
за середніми значеннями лідерами виступають теологічні 
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факультети та сільськогосподарські факультети, а найниж-
чі середні показники – в економічних факультетів та фа-
культетів суспільних наук. Наведені середні значення, що 
характерізують окремі напрямки діяльності факультетів, 
мали вплив на формування узагальненого середнього по-
казника. Таким чином, за узагальненим середнім значен-
ням лідером виступають сільськогосподарські факультети, 
а факультети суспільних наук за цим показником знахо-
дяться на останьому місці. 

Для групування факультетів ВНЗ Словаччини за 
значеннями індивідуальних рейтингових оцінок по при-
веденим вище напрямкам використано кластерний ана-

ліз, зокрема метод k-середніх. Факторами кластеризації 
виступали: X1 – рейтингова оцінка, що характеризує 
навчальний процес на факультеті; X2 – рейтингова оцін-
ка, що характеризує привабливість програми факультету; 
X3 – рейтингова оцінка, що характеризує рівень науково-
дослідницької діяльності факультету; X4 – рейтингова 
оцінка, що характеризує рівень докторантських програм 
на факультеті; X5 – рейтингова оцінка, що характеризує 
рівень залучених грантів на факультеті. В табл. 2 приведе-
но результати группування факультетів ВНЗ Словаччини 
у  п’ять кластерів. 

Таблиця 2

 Результати використання кластерного аналізу для группування факультетів ВНЗ Словаччини  за окремими рейтинговими 
показниками

Номер 
кластера

Показник

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5

Сер.
знач.

Сер. кв.
відх.

Сер.
знач.

Сер. кв.
відх.

Сер.
знач.

Сер. кв.
відх.

Сер.
знач.

Сер. кв.
відх.

Сер.
знач.

Сер. кв.
відх.

X1 65.2 10.6 59.5 12 78.7 12.4 69.9 10.1 77.4 13.9

X2 53.9 11.7 44.4 14.7 63.8 10.1 53.2 14.9 58.7 12.5

X3 29.9 11.3 10.5 10 36.6 11.6 63.6 12.2 73.2 20.7

X4 43.6 11.9 19.3 16.7 48.9 8.3 62.5 10.3 60.2 13.1

X5 46.2 14.4 6.1 6.6 16.8 11.8 21.2 12.9 79.6 16.2

Як видно з результатів, наведених у табл. 2, най-
більш високі середні значення усіх показників, тоб-
то X1–X5, відмічаються для першого кластера. Другий 
кластер характеризується достатньо високими середніми 
значеннями показників X1 (навчальний процес), X2 
(привабливість програми) та X3 (наука та дослідницька 
діяльність), проте середні значення X4 (докторантура) та 
X5 (залучені гранти) суттєво нижчі за третій і четвертий 
кластери. У третьому кластері середні показники X1 
(навчальний процес) та X2 (привабливість програми) 
відносно низькі, середнє значення показника X3 (наука 
та дослідницька діяльність) теж невисоке, проте середні 

значення інших показників (X4–X5) достатньо високі. 
П’ятий кластер відрізняється досить низькою прива-’ятий кластер відрізняється досить низькою прива-
бливістю програм факультетів, низким рівнем науково-
дослідницької діяльності та докторантури.

У табл. 3–13 приведено результати групування 
у  кластери різних факультетів ВНЗ Словаччини.  

З даних табл. 3 видно, що з 7 теологічних факультетів 
два факультети належали до найкращого за рейтинговими 
оцінками кластера, тобто до 1 кластера. Також два факуль-
тети належали до 5 кластера, який за результатами серед-
ніх рейтингових оцінок є найбільш проблемним. 

Таблиця 3

Рейтингові оцінки факультетів теології ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Факультети теології Навчаль-
ний процес

Привабли-
вість про-

грами

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Факультет теології TU 96 66 74 65 100 80.2 Cl 5

греко-католицький факультет теології 
PU 51 35 71 55 63 55 Cl 5

Православний богословський факуль-
тет PU 65 36 85 59 12 51.4 Cl 4

Факультет теології kU 59 58 45 43 35 48 Cl 1

Євангелістський богословський факуль-
тет Uk 72 44 34 52 31 46.6 Cl 1

Факультет реформованої теології UJS 96 50 11 57 5 43.8 Cl 3

римо-католицький кирило-мефодіївсь-
кий богословський факультет Uk 55 57 31 33 11 37.4 Cl 2

Середній показник 70.6 49.4 50.1 52 36.7 51.8 -
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Що стосується результатів групування у кластери 
факультетів мистецтва (табл. 4), то з 8 факультетів два фа-
культети належали до 1 кластера й один факультет – до 5 
кластера.

За результатами групування 9 педагогічних факуль-
тетів (табл. 5) два факультети належало до 1 кластера, один 
факультет – до 5 кластера. 

Таблиця 4

Рейтингові оцінки факультетів мистецтва ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Факультети мистецтва Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

вища школа образотворчого 
мистецтва 58 55 47 72 100 66.4 Cl 5

Факультет музичного мистецтва 
AU 92 64 52 62 8 55.6 Cl 3

театральний факультет VSmU 58 64 33 58 40 50.6 Cl 1

Факультет образотворчого мис-
тецтва AU 61 52 48 66 17 48.8 Cl 4

Факультет кінематографії та теле-
візії VSmU 70 48 32 56 33 47.8 Cl 1

Факультет музики та танцю VSmU 69 64 34 64 2 46.6 Cl 3

Факультет мистецтва TUkE 47 49 47 58 19 44 Cl 4

Факультет драматичного мисте-
цтва AU 83 38 24 41 10 39.2 Cl 3

Середній показник 67.3 54.3 39.6 59.6 28.6 49.9 -

Таблиця 5

Рейтингові оцінки педагогічних факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Педагогічні факультети Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Педагогічний факультет TU 85 61 100 68 65 75.8 Cl 5

Факультет фізичної культури та 
спорту Uk 93 70 49 60 46 63.6 Cl 3

Педагогічний факультет kU 97 72 39 43 31 56.4 Cl 3

Педагогічний факультет UmB 87 69 42 51 29 55.6 Cl 3

Педагогічний факультет Uk 80 68 41 49 38 55.2 Cl 3

Педагогічний факультет UkF 84 67 42 50 14 51.4 Cl 3

Педагогічний факультет UJS 88 58 40 53 10 49.8 Cl 3

Факультет спорту PU 76 45 25 32 67 49 Cl 1

Педагогічний факультет PU 79 36 43 34 51 48.6 Cl 1

Середній показник 85.4 60.7 46.8 48.9 39 56.2 -

За результатами розбиття на кластери 10 філософ-
ських факультетів (табл. 6) два факультети належать до  
1 кластера і три факультети – до 5 кластера.

При групуванні у кластери 6 юридичних факультетів 
(табл. 7) жодного не було у 1 кластері, проте два факультети 
були у 5 кластері.

Як видно з даних, наведених у табл. 8, з 14 економіч-
них факультетів жодного не було у кластері 1, але лише  
1 факультет опинився у 5 кластері.

Що стосується результатів розбиття на кластери 
13 факультетів суспільних наук (табл. 9), то лише один 
факультет опинився у 1 кластері, а два факультети –  
у 5 кластері. 

З результатів розбиття 7 факультетів природничих 
та точних наук (табл. 10) видно, що лише два факультети 
належали до 1 кластера, проте два факультети – до 5 клас-
тера.
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Таблиця 6 

Рейтингові оцінки філософських факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Філософські факультети Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Факультет гуманітарних  
та природничих наук PU 85 38 100 61 57 68.2 Cl 5

Філософський факультет kU 93 70 41 53 71 65.6 Cl 5

Філософський факультет Uk 82 81 42 54 53 62.4 Cl 1

Філософський факультет UPJS 73 54 77 54 52 62 Cl 5

Філософський факультет TU 89 62 45 57 54 61.4 Cl 1

Факультет гуманітарних наук ZU 71 68 63 59 15 55.2 Cl 4

Філософський факультет UmB 75 69 48 51 24 53.4 Cl 3

Філософський факультет PU 80 51 44 37 5 43.4 Cl 3

Філософський факультет UkF 74 63 39 45 18 47.8 Cl 3

Філософський факультет UCm 76 47 27 42 20 42.4 Cl 3

Середній показник 79.8 60.3 52.6 51.3 36.9 56.2 -

Таблиця 7

Рейтингові оцінки юридичних факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Юридичні факультети Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Юридичний факультет TU 79 56 100 63 67 73 Cl 5

Юридичний факультет UJPS 87 62 60 55 57 64.2 Cl 5

Юридичний факультет Uk 76 68 56 65 36 60.2 Cl 4

Факультет права PEVS 62 81 49 63 13 53.6 Cl 3

Юридичний факультет UmB 57 57 30 21 4 33.8 Cl 2

Факультет права VSD 98 29 6 23 0 31.2 Cl 2

Середній показник 76.5 58.8 50.2 48.3 29.5 52.7 -

Таблиця 8

Рейтингові оцінки економічних факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Економічні факультети Навчаль-
ний процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

1 2 3 4 5 6 7 8

економічний факультет TUkE 70 69 88 88 98 82.6 Cl 5

народногосподарський факуль-
тет EU 84 58 58 58 42 60 Cl 4

Факультет економіки та менедж-
менту SPU 64 49 48 48 25 46.8 Cl 4

економічний факультет UmB 72 55 55 55 1 47.6 Cl 4

Факультет економіки підпри-
ємств EU 68 31 80 80 16 55 Cl 4

Факультет менеджменту підпри-
ємств EU 76 57 65 65 10 54.6 Cl 4

Факультет логістики та економіки 
транспорту та зв’язку ZU 76 61 62 62 13 54.8 Cl 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

Факультет економічної інформа-
тики EU 80 57 45 45 8 47 Cl 3

Факультет менеджменту Uk 56 79 45 45 14 47.8 Cl 3

Факультет економіки та підпри-
ємництва PEVS 88 59 37 37 0 44.2 Cl 3

Факультет торговельної справи 
EU 73 59 44 44 11 46.2 Cl 3

Факультет менеджменту PU 55 47 31 31 17 36.2 Cl 2

вища школа міжнародного під-
приємництва ISm Slovakia в Пре-
шові

64 45 0 0 8 23.4 Cl 2

економічний факультет UJS 58 31 0 0 3 18.4 Cl 2

Середній показник 70.3 54.1 47 47 19 47.5 -

Закінчення табл. 8

Таблиця 9

Рейтингові оцінки факультетів суспільних наук ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Факультети суспільних наук Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Факультет соціальних та еконо-
мічних наук Uk 65 55 52 52 81 61 Cl 5

Факультет безпеки інженерії ZU 60 43 55 55 97 62 Cl 5

Факультет середньоєвропей-
ських студій UkF 63 36 76 62 10 49.4 Cl 4

Факультет європейських студій і 
регіонального розвитку SPU 52 45 35 36 67 47 Cl 1

Факультет міжнародних відносин 
EU 51 77 23 51 8 42 Cl 3

Факультет політичних наук і між-
народних відносин Uk 59 67 10 57 4 39.4 Cl 3

Факультет мас-медіальної кому-
нікації UCm 47 43 5 48 11 30.8 Cl 2

Факультет прикладних мов EU 70 59 8 0 0 27.4 Cl 2

Середньоєвропейська вища 
школа в Скалиці 55 41 15 16 0 25.4 Cl 2

Факультет адміністративної спра-
ви UPJS 51 30 7 14 4 21.2 Cl 2

Факультет адміністративної по-
літики і адміністративної справи 
VSD

60 28 1 0 0 17.8 Cl 2

Факультет соціально-
економічних відносин TUAD 40 32 8 0 1 16.2 Cl 2

Факультет соціальних дослі-
джень VSD 50 15 0 0 0 13 Cl 2

Середній показник 55.6 43.9 22.7 30.1 21.8 34.8 -

Що стосується результатів группування у класте-
ри 24 технічних факультетів (табл. 11), то 14 факультетів 
(більш ніж половина) увійшли до 1 кластера, а лише два 
факультети – до 5 кластера. 

З приведених у табл. 12 результатів розбиття 5 сіль-
ськогосподарських факультетів один факультет був відне-
сений до 1 кластера, а один факультет – до 5 кластера.
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Таблиця 10

Рейтингові оцінки факультетів природничих та точних наук ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Факультети природничих та 
точних наук

Навчаль-
ний процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Факультет математики, фізики та 
інформатики Uk 91 70 100 80 79 84 Cl 5

Природничий факультет UPJS 99 62 75 63 95 78.8 Cl 5

Природничий факультет Uk 80 73 53 6 63 55 Cl 1

Факультет природничих наук UCm 82 65 35 57 23 52.4 Cl 3

Факультет природничих наук UkF 70 73 29 47 17 47.2 Cl 3

Факультет екології та зовнішнього 
середовища TUZVO 72 54 15 46 28 43 Cl 1

Факультет природничих наук UmB 75 60 20 37 22 42.8 Cl 3

Середній показник 81.3 65.3 46.7 48 46.7 57.6 -

Таблиця 11

Рейтингові оцінки технічних факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Технічні факультети Навчальний 
процес

Привабли-
вість про-

грами

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

1 2 3 4 5 6 7 8

Факультет хімічних та харчових тех-
нологій STU 74 58 100 60 81 74.6 Cl 5

Факультет електротехніки та інфор-
матики STU 66 62 48 37 96 61.8 Cl 5

Факультет приладобудування ZU 71 63 17 49 76 55.2 Cl 1

Факультет виробничих технологій 
TUkE 59 50 31 66 60 53.2 Cl 1

Факультет металургії TUkE 97 60 33 43 21 50.8 Cl 3

Факультет приладобудування TUkE 69 50 21 47 64 50.2 Cl 1

електротехнічний університет ZU 67 60 23 46 56 50.4 Cl 1

Факультет електротехніки та інфор-
матики TUkE 60 52 36 43 49 48 Cl 1

Факультет будівництва STU 60 64 32 37 46 47.8 Cl 1

Факультет BERG TUkE 61 41 30 46 49 45.4 Cl 1

Факультет промислових технологій 
TUAD 62 35 55 61 4 43.4 Cl 4

Факультет інформатики та інформа-
ційних технологій STU 42 55 39 30 45 42.2 Cl 1

Факультет управління та інформа-
тики ZU 53 59 25 45 28 42 Cl 1

Факультет авіації TUkE 55 56 13 31 55 42 Cl 1

Факультет приладобудування STU 66 61 15 32 34 41.6 Cl 1

Факультет будівництва TUkE 59 43 21 51 33 41.4 Cl 1

Факультет будівництва ZU 60 58 6 42 36 40.4 Cl 1

Факультет матеріалознавства та 
технології STU 53 51 24 48 21 39.4 Cl 1

Факультет архітектури STU 64 82 2 29 16 38.6 Cl 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

Факультет промислової екології 
TUZVO 70 52 6 32 9 33.8 Cl 2

Факультет деревообробки TUZVO 52 47 17 29 18 32.6 Cl 2

Факультет спеціальної техніки TUAD 60 53 10 36 2 32.2 Cl 2

технічний факультет SPU 53 48 7 31 19 31.6 Cl 2

Факультет інформатики  PEVS 74 53 2 0 2 26.2 Cl 2

Середній показник 62.8 54.7 25.5 40.5 38.3 44.4 -

Закінчення табл. 11

Таблиця 12

Рейтингові оцінки сільськогосподарських факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Сільськогосподарські факультети Навчальний 
процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

Факультет лісництва TUZVO 92 38 93 82 100 81 Cl 5

університет ветеринарної меди-
цини та фармації 84 85 74 66 37 69.2 Cl 4

Факультет біотехнологій і харчу-
вання SPU 76 63 78 78 36 66.2 Cl 4

Факультет агробіології і харчових 
ресурсів SPU 84 66 57 80 32 63.8 Cl 4

Факультет садівництва та інжене-
рії ландшафту SPU 68 59 33 53 41 50.8 Cl 1

Середній показник 80.8 62.2 67 71.8 49.2 66.2 -

Результати группування медичних факультетів 
у  кластери (табл. 13) показали що з 9 факультетів лише 
один був у 1 кластері і 3 – у 5 кластері.

Приведені результати групування факультетів у клас-
тери дають більш детальне розуміння “сильних” та “слаб-
ких” сторін кожного факультету. Тобто порівняно з мето-

дом розрахунку узагальненого середнього рейтингового 
показника на основі середнього арифметичного кластер-
ний аналіз дає більш чітку картину, поєднуючи факультети 
в однорідні групи за рівнями рейтингових показників, що 
характеризують окремі важливі напрямки оцінки діяль-
ності факультетів ВНЗ. 

Таблиця 13

Рейтингові оцінки медичних факультетів ВНЗ Словаччини та належність їх до відповідних кластерів 

Медичні факультети Навчаль-
ний процес

Привабливість 
програми

Наука та до-
слідницька 
діяльність

Докто-
рантура

Залучені 
гранти

Середній 
показник

Клас-
тер

лікарський факультет ім. Єсеніуса 
Uk 87 79 59 52 71 69.6 Cl 5

Фармацевтичний факультет Uk 66 62 70 46 84 65.6 Cl 5

лікарський факультет UJS 71 78 54 42 78 64.6 Cl 5

лікарський факультет Uk 80 73 50 40 36 55.8 Cl 3

Факультет соціальних наук та охо-
рони здоров'я UkF 60 36 75 41 36 49.6 Cl 4

Факультет охорони здоров'я та со-
ціальної праці TU 69 22 38 38 32 39.8 Cl 1

Факультет охорони здоров'я kU 71 47 15 41 2 35.2 Cl 2

Факультет спеціалізацій охорони 
здоров'я PU 54 54 8 40 8 32.8 Cl 2

Факультет охорони здоров'я TUAD 52 26 21 0 0 19.8 Cl 2

Середній показник 67.8 53 43.3 37.8 38.6 48.1 -
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Таблиця 14

Результати оцінки дискримінантних функцій для прогнозування належності факультетів ВНЗ Словаччини  
до відповідних кластерів

 Кластери Cl 5 Cl 4 Cl 1 Cl 3 Cl 2

 Показники p=.17857 p=.15179 p=.24107 p=.23214 p=.19643

X1 0.382269 0.381871 0.370914 0.476382 0.392068

X2 0.174659 0.230089 0.20579 0.308364 0.230419

X3 0.277558 0.232175 0.05696 0.084644 -0.01412

X4 0.216908 0.270159 0.179552 0.198011 0.053577

X5 0.355654 -0.01861 0.16037 -0.06372 -0.07882

Constant -52.4756 -37.0015 -27.5301 -35.9113 -18.6122

Для аналізу змін позицій тих чи інших факультетів 
ВНЗ Словаччини за можливих або цільових змін окремих 
значень рейтингових показників були побудовані дис-
кримнантні функції, оцінки параметрів яких наведено 
в  табл.  14.

Значення показника λ Уілкса, що дорівнює 0.035, 
та високий рівень правильної відповідної класифікації 

узагальненого середнього показника – рейтингу того чи 
іншого факультету. Такий підхід не дозволяє чітко визна-
чити “сильні” та “слабкі” сторони діяльності факультетів 
за окремими групами показників. Для визначення конку-
рентоспроможності факультетів доцільно використовува-
ти кластерний аналіз і результати розбиття факультетів на 
подібні групи – кластери за рівнями рейтингових оцінок, 
характеризуючих окремі важливі сфери діяльності, такі 
як: навчальний процес, привабливість програми, науково-
дослідна діяльність, докторантура, залучені гранти. Побу-
довані дискримінантні функції доцільно застосовувати для 
прогнозування змін конкурентних позицій факультетів 
внаслідок дії зовнішніх або внутрішніх факторів випадко-
вого або цілеспрямованого характеру. Зазначений підхід 
на підставі компаративного аналізу з іншими однорідними 
за фахом факультетами дозволить удосконалити стратегії 
розвитку окремих факультетів ВНЗ Словаччини, підвищи-
ти рівень їх конкурентоспроможності та, як наслідок, при-
вабливість для абітурієнтів.
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Семигуліна І. Б.
Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за період членства країни  

в Європейському Союзі

Регіональна політика країн Європейського Союзу спрямована на вирішення питань регіонального розвитку, пов’язаних із зменшенням наявних регіо-
нальних диспропорцій, запобіганням виникненню регіональних дисбалансів, скороченням розриву між соціально-економічними показниками розвитку 
різних країн і їх регіонів, вирішенням проблем розвитку територій, які є нагальними і для розвитку сучасної України. Інтегрування України до Євро-
пейського співтовариства робить актуальним питання детального вивчення досвіду та аналізу ключових елементів регіональної політики країн ЄС 
і передбачає необхідність побудови власної регіональної політики з урахуванням кращих європейських принципів організації управління регіональним 
і місцевим розвитком, а також розбудови системи місцевого самоврядування. Найбільш доцільним для України є використання кращих практик 
регіональної політики тих країн-членів ЄС, що вдало пройшли перехідний етап у розвитку економіки і демонструють стабільні позитивні зрушення. 
Сучасні суспільно-політичні зміни в Україні, що супроводжуються реформуванням принципів місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади на місцевому рівні, викликають значний інтерес із боку державних органів, суспільних і громадських організацій нашої країни до вдало прове-
дених змін адміністративно-територіального устрою в комплексі з іншими структурними реформами в Польщі. Бажання України інтегруватися 
в  сучасне Європейське товариство робить актуальним вивчення питання щодо результатів розвитку Польщі та її регіонів, динаміки змін соціально-
економічних показників, в тому числі за період членства країни в Європейському Союзі.
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Вступ. Сутність соціального-економічного регіо-
нального розвитку полягає у проведенні необхідних змін, 
спрямованих на розвиток економічного, соціального й еко-
логічного потенціалів територій для забезпечення високо-
го рівня добробуту та якості життя громадян.

Ефективна регіональна політика базується на взаємо-
дії міжнаціональних, державних, регіональних інтересів, 
досягається шляхом розв’язання конкретних регіональних 
проблем на основі комплексного та раціонального викорис-
тання всіх територіальних ресурсів, потребує цілеспрямо-
ваного індивідуального підходу до кожного регіону окремо.

Вивченням тенденцій регіональної політики та про-
блем регіонального розвитку як у країнах світу і Європи, 
так і в Україні присвячено роботи багатьох вітчизняних 
і зарубіжних науковців і практиків. Дослідженню зазначе-
ної тематики присвячено роботи: Долішнього М. І., Кизи-
ма М. О., Варналій З. С., Мокій А. І., Новікової О. Ф., Рома-
нюк О. Ф., Романюк С. А., Кузнецова А. В., Ткачука А. Ф. та 
ін. [1–16].

Регіональна політика країн Європейського Союзу 
спрямована на вирішення питань регіонального розвитку, 
пов’язаних зі зменшенням наявних регіональних диспро-
порцій, запобіганням виникненню регіональних дисба-
лансів, скороченням розриву між соціально-економічними 
показниками розвитку різних країн та їх регіонів, вирішен-
ням проблем розвитку територій, які є нагальними і для 
розвитку сучасної України.

Інтегрування України до Європейського співтоварист-
ва робить актуальним питання детального вивчення досвіду 
й аналізу ключових елементів регіональної політики країн ЄС 
і передбачає необхідність формування та реалізації власної 
регіональної політики з урахуванням кращих європейських 
принципів організації управління регіональним і місцевим 
розвитком і розбудови місцевого самоврядування.

Найбільш доцільним для України є використання 
кращих практик регіональної політики тих країн-членів 
ЄС, що вдало пройшли перехідний етап у розвитку еконо-
міки і демонструють стабільні позитивні зрушення.

Мета статті – здійснити аналіз і оцінку тенденцій 
соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за 
період членства країни в Європейському Союзі та визна-
чити можливість застосування цього досвіду для України.

Завдання статті – провести аналіз тенденцій 
соціально-економічного розвитку Польщі та її регіонів за 
період членства країни в Європейському Союзі та оцінити 
можливість застосування цього досвіду для України. Оці-
нити місце адміністративно-територіальних одиниць краї-
ни і рівень їх соціально-економічного розвитку на фоні се-
редньоєвропейських показників. Проаналізувати ефектив-

ність регіональної політики Польщі щодо соціально-еконо-
мічного розвитку власних територій на основі порівняль-
ного аналізу окремих показників соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць і дина-
міки рівня нерівномірності їх розвитку.

Основні результати. Сучасні суспільно-політичні 
зміни в Україні, що супроводжуються реформуванням 
принципів місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади на місцевому рівні, викликають значний 
інтерес із боку державних органів, суспільних і громад-
ських організацій нашої країни до вдало проведених змін 
адміністративно-територіального устрою в комплексі з ін-
шими структурними реформами в Польщі.

Бажання України інтегруватися в сучасне європей-
ське товариство робить актуальним вивчення питання 
щодо результатів розвитку Польщі та її регіонів, динаміки 
змін соціально-економічних показників, в тому числі за пе-
ріод членства країни в Європейському Союзі.

Реформаторські зміни в Польщі, розпочаті більше 
чверті століття тому, характеризуються зростанням рівня 
соціально-економічного розвитку країни та її територій на 
фоні зміни адміністративно-територіального устрою від-
повідно до вимог регіональної політики ЄС, які полягають 
в об’єднанні великих міст або міських агломерацій (ВВП на 
одиницю населення яких вищій за середній показник по 
країні) і периферійних проблемних регіонів (рівня NUTS 3) 
в 16 воєводств, що відповідають рівню NUTS 2 ЄС [19].

Сучасна Польща (за даними 2013 р.) займає ва-
гоме місце в Європейському Союзі з площею території 
312,7 тис. кв. км, або 7,0 %, і населенням 38,0 млн жителів, 
або 7,5 % [18].

За показниками соціально-економічного розвитку 
частка ВВП по ПКС країни дорівнює 5,1 % (689,3 млрд. євро) 
від загального по ЄС, ВВП по ПКС на одиницю населення 
становить 67 % від середнього по ЄС, ВВП на 1 кв.  км тери-
торії – 41,8 % (1266,8 тис. євро) від середнього показника по 
ЄС (3028,4 тис. євро на 1 кв. км). Рівень безробіття в Поль-
щі у 2013 р. склав 10,3 % проти 10,9 % по ЄС, видатки на 
НДДКР – 0,9 % від ВВП проти 2,0 % в середньому по ЄС.

На фоні фінансової допомоги з фондів ЄС, загаль-
ного розвитку польських територій та їх приєднання 
до внутрішнього ринку розвинутих країн Європи зміни 
соціально-економічних показників за час членства країни 
в ЄС характеризується такими позитивними тенденціями.

За період з 2003 р. (рік до вступу Польщі в ЄС) до 
2013 р. відбулося зростання ВВП по ПКС Польщі в 1,8 разу 
(з 387,9 млрд євро в 2003 р. до 689,3 млрд євро в 2013 р.)  
і ВВП по ПКС на одиницю населення в середньому у країні 
в 1,8 разу (з 10,2 тис. євро до 17,9 тис. євро на 1 особу) [18].
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Відставання показника ВВП по ПКС на одиницю на-
селення (% від середнього по ЄС) в Польщі скоротилося 
в  1,6 разу (з 42 % в 2003 р. до 67 % в 2013 р.).

Характерним є суттєве зменшення рівня безробіття 
в країні – в 1,9 разу (з 19,4 % в 2003 р. до 10,3 % в 2013  р.). 
Позитивним є зростання в 1,8 разу видатків на НДДКР 
з  0,5 % ВВП в 2003 р. до 0,9 % ВВП в 2013 р.

Водночас відбулася концентрації економічного зрос-
тання в столичному регіоні – Мазовецькому воєводстві, 
яка характеризується вищим за середній по країні рівнем 
зростання ВВП по ПКС на одиницю населення % від серед-
нього показника по ЄС – в 1,7 разу (з 63 % в 2003 р. (ЄС-15) 
до 107 % в 2013 р. (ЄС-28), що є характерною тенденцією 
практично для всіх країн Європейського Союзу.

На фоні позитивних соціальних і економічних змін 
в цілому по країні питання зменшення наявних значних 
регіональних нерівномірностей залишається досить акту-
альним.

Для встановлення наявних диспропорцій регіо-
нального розвитку територіальних одиниць Польщі про-
ведений детальний аналіз показників адміністративно-
територіального устрою країни і соціально-економічного 
розвитку її територій.

Показники адміністративно-територіального устрою 
Польщі та її регіонів у 2013 р. наведено в табл. 1 [17].

Непропорційність адміністративно-територіального 
устрою регіонів Польщі на основі аналізу даних табл. 1 на-
ведено на рис. 1.

За даними на кінець 2013 р. різниця в величині воє-
водств Польщі по кількості населення і площі території, на 
якій воно проживає, становить 5,5 разу і 3,8 разу відповід-
но. Найменшим є Опольське з населенням 960,2 тис. осіб 
і територією 9 412 кв. км, найбільшим є Мазовецьке з на-
селенням 5 292,6 тис. осіб і територією 35 558 кв. км.

Щільність населення у воєводствах відрізняється 
в 6,4 разу, від 57,8 осіб на кв. км в Підляському воєводстві 
до 369,5 осіб на кв. км в Сілезькому. Структура кількості 
повітів коливається від 12 (Опольське) до 42 (Мазовець-
ке), або в 3,5 разу. Відхилення в кількості гмін становить 
4,4 разу, від 71 гміни (Опольське) до 314 гмін (Мазовецьке). 
Кількість гмін у структурі повіту відрізняється в 1,9 разу, 
від 4,6 гміни на 1 повіт (Сілезьке) до 8,9 гмін на 1 повіт (Лю-
блінське).

Різниця в середній величині одного повіту на терито-
рії Польщі по кількості населення, що мешкає на вказаній 
території, становить 2,2 разу від 67,7 тис. осіб (Вармінсько-
Мазурське) до 150,7 тис. осіб (Малопольське).

Середнє значення площі території одного повіту на 
території Польщі коливається від найменшої 343 кв. км 
(Сілезьке) до найбільшої 1 187 кв. км (Підляське), різниця 
в 3,5 разу.

Середня величина однієї гміни по кількості населення, 
що мешкає на вказаній території, відрізняється в  2,8 разу 
від 9,9 тис. осіб (Підляське) до 27,2 тис. осіб (Сілезьке).

Непропорційність площі території однієї гміни 
на території Польщі в середньому дорівнює 2,8 разу, від 
найменшої 74 кв. км (Сілезьке) до найбільшої 208 кв. км 
(Вармінсько-Мазурське).

Соціально-економічний розвиток польських терито-
рій також відрізняється один від одного, табл. 2 [18].

Аналіз даних, наведених в табл. 2, показав наяв-
ність непропорційності показників розвитку воєводств 
(рис. 2).

Відхилення показника ВВП по ПКС по регіонах 
Польщі у 2013 р. становить 10,4 разу від 14,6 млрд євро 
(Опольське воєводство) до 151,2 млрд євро (Мазовецьке 
воєводство).

Різниця ВВП по ПКС на одиницю населення у во-
єводствах становить 2,3 разу і коливається в межах від 
12,6  тис. євро – в Люблінському до 28,5 тис. євро – в Ма-
зовецькому.

Диспропорція показників ВВП по ПКС на одиницю 
населення (% від середнього по ЄС-28) становить 2,3 разу, 
від 48 % (Вармінсько-Мазурське, Підкарпатське і Люблін-
ське воєводства) до 107 % (Мазовецьке).

Більше за середній показник (67 %) у країні за ВВП 
по ПКС на одиницю населення від середнього по ЄС ма-
ють 4 воєводства (Мазовецьке, Сілезьке, Великопольське, 
Нижньосілезьке).

Показники ВВП ПКС на одиницю населення менше 
50 % від ЄС мають 5 воєводств (Люблінське, Підкарпат-
ське, Вармінсько-Мазурське – 48 %, Підляське, Свенток-
шиське – 49 %).

Нерівномірність розподілу ВВП по території во-
єводств становить 9,0 разу від найменшого показника 
443,8 тис. євро на 1 кв. км (Вармінсько-Мазурське) до най-
більшого 4002,1 тис. євро на 1 кв. км (Сілезьке).

Рівень безробіття відрізняється від найнижчого 
8,0 % (Мазовецьке) до найвищого 14,4 % (Підкарпатське) 
у 1,8 разу, по 7 воєводствах рівень безробіття перевищує 
показник ЄС.

Видатки на НДДКР у 2013 р. (в % до ВВП) коливались 
від 0,2 % (Опольське) до 1,6 % (Мазовецьке) або у 6,9 разу. 
Тільки 4 воєводства (Мазовецьке – 1,6 %, Малопольське – 
1,3 %, Підкарпатське – 1,2 %, Поморське – 1,0 %) мають по-
казники вищі за середні по країні (0,9%), але їх рівень зна-
чно нижчий від середнього по ЄС (2,0 %).

Найбільш розвинутим у Польщі є столичний регіон 
Мазовецьке воєводство, частка якого в населенні країни 
складає 13,9 %, за територією – 11,4 %, за ВВП по ПКС – 
21,9 %, або 151,2 млрд євро.

Столичний регіон за показником ВВП по ПКС на 
одиницю населення (28,5 тис. євро) перевищує середній 
показник по країні (17,9 тис. євро) в 1,6 разу, є багатшим 
за показником ВВП по ПКС на одиницю населення від се-
реднього по ЄС – 107 % при середньому в країні 67 %. Має 
найнижчий у Польщі рівень безробіття – 8,0 % і найбільше 
фінансування видатків на НДДКР – 1,6 % у ВВП при серед-
ньому в країні (0,9 %).

Рівень ефективності регіональної політики Поль-
щі за період членства в ЄС на фоні зростання показників 
соціального-економічного розвитку країни і її регіонів та 
скорочення відставання від загальноєвропейського рівня 
характеризується збільшенням регіональних диспропор-
цій для більшості соціально-економічних показників.

Динаміку соціально-економічних показників по ре гіо-
нам NUTS 2 Польщі у 2003–2013 рр. наведено в табл. 3  [18]. 

Зміни диспропорцій міжрегіональних показників 
Польщі за період 2003–2013 рр. на основі аналізу даних 
табл. 3 наведено на рис. 3.
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Рис. 1. Непропорційність адміністративно-територіального устрою регіонів Польщі у 2013 р.
Укладено автором за даними [17]
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Таблиця 2

Соціально-економічні показники Польщі та її регіонів по NUTS 2-го рівня у 2013 р.

Назва країни
ВВП ПКС,

млрд
євро Ра

нг

ВВП 
ПКС на 
1 особу 

тис. євро

Ра
нг

ВВП 
ПКС на 1 
особу, % 

від 
ЄС-28

Ра
нг

ВВП на 
одиницю 

площі, 
тис. євро 

на 1 кв. км

Ра
нг

Рівень 
безробіття,

% Ра
нг

Видатки 
на 

НДДКР, 
% ВВП

Ра
нг

Всього ЄС-28 13518,1 х 26,6 х 100 х 3028,4 х 10,9 х 2,0 х

Польща – всього 689,3 х 17,9 х 67 х 1266,8 х 10,3 х 0,9 х

воєводства

лодзинське 42,1 6 16,7 6 63 6 1326,7 5 11,1 11 0,7 5

мазовецьке 151,2 1 28,5 1 107 1 2443,1 2 8,0 1 1,6 1

малопольське 53,1 5 15,8 7 59 7 2009,4 3 10,9 10 1,3 2

Сілезьке 85,9 2 18,6 4 70 4 4002,1 1 9,7 4 0,6 8

люблінське 27,3 9 12,6 16 48 16 624,7 14 10,3 9 0,6 9

Підкарпатське 27,1 10 12,7 15 48 15 872,9 10 14,4 16 1,2 3

Свентокшиське 16,6 13 13,1 12 49 12 815,0 11 13,0 15 0,4 12

Підляське 15,6 14 13,0 13 49 13 443,9 15 9,9 6 0,5 10

великопольське 67,0 3 19,3 3 73 3 1290,4 6 8,8 2 0,6 7

Західнопоморське 25,9 11 15,1 8 57 8 650,3 12 10,1 8 0,3 14

любуське 15,3 15 15,0 9 56 9 629,4 13 9,7 5 0,3 15

нижньосілезьке 58,4 4 20,1 2 76 2 1683,5 4 11,3 12 0,6 6

опольське 14,6 16 14,5 11 54 11 889,5 9 9,4 3 0,2 16

куявсько-Поморське 30,9 8 14,8 10 56 10 988,1 8 12,4 14 0,3 13

вармінсько-
мазурське 18,7 12 12,9 14 48 14 443,8 16 11,4 13 0,4 11

Поморське 39,7 7 17,3 5 65 5 1245,7 7 10,0 7 1,0 4

Укладено автором за даними [18]
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При загальному скороченні чисельності населення 
Польщі за період 2003–2013 рр. на 0,5 % відбулося зростан-
ня жителів на територіях Мазовецького (темп зростання 
103,1 %), Поморського (103,5 %), Малопольського (101,9 %) 
і Великопольського (102,4 %) воєводств. Міжрегіональна 
міграція населення стала наслідком зростання диспропор-
ції показників на 0,4 пункту (з 5,1 разу у 2003 р. до 5,5 разу 
у 2013 р.).

На фоні загального скорочення рівня безробіття 
в  усіх регіонах країни найкращі показники показали Захід-
нопоморське – в 2,6 разу (з 26,7 % до 10,1 %), Любуське  – 
в 2,5 разу (з 23,9 % до 9,7 %), Нижньосілезьке – в 2,3 разу 
(з  25,6 % до 11,3 %), Мазовецьке (з 16,7 % до 8,0 %) і По-
морське (з 20,8 % до 10,0 %) воєводства – в 2,1 разу. Міжре-
гіональні нерівності за рівнем безробіття збільшилися – на 
0,1 пункту (з 1,7 разу до 1,8 разу).

Зросла різниця в міжрегіональних показниках ВВП 
по ПКС – на 1,2 пункту (з 9,2 разу до 10,4 разe) і ВВП по 
ПКС на одиницю населення в % від середнього по ЄС – на 
0,2 пункту (з 2,1 разу до 2,3 разу).

На фоні загального для польських регіонів скорочен-
ня відставання показника ВВП по ПКС на одиницю насе-
лення (% від середнього по ЄС) краща динаміка має місце 
в Нижньосілезькому (з 43 % в 2003 р. до 76 % в 2013 р.), 
Мазовецькому (з 63 % до 107 %), Великопольському (з 44 % 
до 73 %) воєводствах.

Найбіднішими за цей час залишаються Люблінське  
(з 30 % в 2003 р. до 48 % в 2013 р.), Підкарпатське (з 31 % до 
48 %), Вармінсько-Мазурське (з 32 % до 48 %) воєводства.

Всього в категорії менш розвинутих регіонів ЄС (ВВП 
ПКС на одиницю населення менше 75 % за середній показ-
ник по ЄС) залишаються 14 із 16 польських воєводств [20].

Незначним за 2003–2013 рр. є зменшення нерівно-
мірності в показниках щільності населення – на 0,1 пункту 
(з 6,5 разу до 6,4 разу) і ВВП на 1 кв. км – на 0,2 пункту (з 9,2 
разу до 9,0 разу).

Позитивним для всіх воєводств Польщі є скорочен-
ня міжрегіональних різниць у видатках на НДДКР у % до 
ВВП – на 14,0 пункту (з 20,9 разу до 6,9 разу).

Рис. 2. Непропорційність соціально-економічного розвитку регіонів Польщі у 2013 р.
Укладено автором за даними [18]
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Отже, регіональна політика Польщі за період член-
ства в Європейському Союзі характеризується пози-
тивними змінами, що привели до зростання соціально-
економічного стану країни і її територій в цілому і порівня-
но з середньоєвропейськими показниками.

В той же час різний початковий потенціал терито-
рій і умови його подальшого розвитку, надмірна столична 
концентрація, наявність регіональних контрастів вказують 
на те, що проблеми диспропорцій соціально-економічного 
розвитку та необхідність подолання відсталості окремих 
територій у країні залишаються і надалі актуальними.

Пошук шляхів щодо їх вирішення потребує прове-
дення ефективних внутрішніх змін, у першу чергу, в сла-
борозвинутих регіонах країни на основі пошуку власних 
точок зростання для сучасного інноваційного розвитку 
економіки, підвищення конкуренції територій, покращен-
ня рівня життя населення.

Висновки. Враховуючи вищенаведений аналіз по-
казників соціально-економічного розвитку Польщі, можна 
дійти таких висновків.

1. Період членства Польщі в ЄС характеризуєть-
ся покращенням економічного стану територій 
(зростання в 2,1 разу ВВП по ПКС на 1 кв. км за 
2003–2013 рр.), підвищенням добробуту насе-
лення (зростання в 1,8 разу ВВП по ПКС на оди-
ницю населення), скороченням рівня безробіття 
(в  1,9 разу), зростанням фінансування видатків на 
НДДКР в % до ВВП (в 1,8 разу).

2. Відставання Польщі від середнього показника по 
ЄС за рівнем ВВП по ПКС на одиницю населення 
поступово скорочується: 2003 р. – 2,4 разу (ЄС-
15), 2007 р. – 1,9 разу (ЄС-27), 2013 р. – 1,6 разу 
(ЄС-28).

3. Польща по території (7,0 %) та населенню (7,5 %) 
займає у країнах Євросоюзу значну частку, але 
рівень соціально-економічного розвитку порівня-
но із середніми показниками по ЄС залишається 
досить низьким (ВВП по ПКС на одиницю насе-
лення  – 67 % від середнього по ЄС, ВВП на 1 кв. 
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Рис. 3. Динаміка диспропорцій міжрегіональних показників Польщі за період 2003–2013 рр. 
Укладено автором за даними [18]
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2013 рік Зміна за період 2003–2013 рр.

км території – 41,8 % від середнього показника 
по ЄС, видатки на НДДКР – 0,9 % від ВВП проти 
2,0  % в середньому по ЄС).

4. Концентрація економічного зростання в столично-
му регіоні – Мазовецькому воєводстві, що харак-
теризується вищим за середній показник в країні 
зростанням ВВП по ПКС на одиницю населення 
в % від середнього показника по ЄС в 1,7 разу 
(з 63 % в 2003 р. (ЄС-15) до 107 % в 2013 р. (ЄС-28), 
впливає на зростання міжрегіональних диспро-
порцій у країні.

5. За період членства країни в ЄС лише Мазовецьке 
(107 %) і Нижньосілезьке (76 %) воєводства підви-
щили свій статус із категорії відсталих регіонів до 
інших категорій. Решта територій залишаються 
в категорії менш розвинутих (ВВП ПКС на одини-
цю населення менше 75 % за середній по ЄС).

6. Питання регіональних нерівномірностей всереди-
ні країни залишається актуальним і характеризу-
ється зростанням міжрегіональних диспропорцій 
для більшості соціально-економічних показників: 
чисельності населення – на 0,4 пункту (з 5,1 разу 
у 2003 р. до 5,5 разу у 2013 р.), рівня безробіт-
тя  – на 0,1 пункту (з 1,7 разу до 1,8 разу), ВВП по 
ПКС  – на 1,2 пункту (з 9,2 разу до 10,4 разу), ВВП 
по ПКС на одиницю населення в % від середнього 
по ЄС – на 0,2 пункту (з 2,1 разу до 2,3 разу).

7. Рівень ефективності регіональної політики в Поль-
щі за період членства в ЄС є досить високим. 
В той же час проблеми диспропорцій у соціально-
економічному розвитку та подолання відсталості 
окремих територій у країні залишаються і надалі 
актуальними та потребують пошуку і реалізації 
додаткових заходів і шляхів щодо їх вирішення.

8. В сучасних для України умовах реформування 
адміністративно-територіального устрою та міс-
цевого самоврядування, пошуку шляхів ефектив-
ного розвитку регіонів, подолання нерівномір-
ності та відсталості територіальних громад необ-
хідно більш детально вивчати досвід регіональної 

політики країн ЄС, зокрема Польщі, і можливості 
застосування кращих практик для формування та 
реалізації власної регіональної політики.
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Аналіз і оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку країн Європейського Союзу та їх регіонів

Сучасний розвиток України та її регіонів на фоні триваючих євроінтеграційних процесів потребує детального вивчення досвіду формування європей-
ської регіональної політики, позитивних прикладів і тенденцій, що сприяли економічному зростанню територій і покращенню добробуту населення 
країн ЄС з метою їх використання під час формування власної національної регіональної політики у країні. Регіональна політика ЄС, що має назву по-
літики «згуртування», як складова європейської структурної політики спрямована на вирішення проблем розвитку територій, насамперед депресив-
них, старопромислових, слаборозвинених, зменшення наявних диспропорцій соціального й економічного розвитку регіонів та запобігання виникненню 
міжрегіональних дисбалансів у Євросоюзі. Дослідження нерівномірності розвитку територій країни є важливою частиною державної політики. Ви-
явлення основних характерних рис асиметрії дозволяє не тільки виявити наявну ситуацію щодо диспропорційності регіональних потенціалів сталого 
розвитку, але й оцінити дії уряду, спрямовані на їх усунення. Для України, яка має на меті інтегруватися до Європейського співтовариства, детальне 
дослідження досвіду й аналіз пріоритетних засад регіональної політики країн ЄС є вкрай доцільним для формування та реалізації власної регіональної 
політики з урахуванням кращих європейських принципів організації управління регіональним і місцевим розвитком і розбудови місцевого самовряду-
вання. Особливо цінним може виявитися використання кращих практик регіональної політики країн-членів ЄС Центральної та Східної Європи, які 
демонструють стабільні позитивні зміни в соціально-економічному розвитку.
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УДК 332.145  
Ярошенко И. В. Анализ и оценка тенденций  

социально-экономического развития стран Европейского Союза  
и их регионов

Современное развитие Украины и ее регионов на фоне продолжаю-
щихся евроинтеграционных процессов требует детального изучения 
опыта формирования европейской региональной политики, позитив-
ных примеров и тенденций, которые способствовали экономическому 
росту территорий и улучшению благосостояния населения стран ЕС 
с  целью их использования при формировании собственной националь-
ной региональной политики в стране. Региональная политика ЄС, ко-
торая имеет название политики «объединения», как составляющая 
европейской структурной политики направлена на решение проблем 
развития территорий, прежде всего депрессивных, старопромышлен-
ных, слаборазвитых, уменьшение существующих диспропорций соци-
ального и экономического развития регионов и предотвращение воз-
никновения межрегиональных дисбалансов в Евросоюзе. Исследования 
неравномерности развития территорий страны являются важной 
частью государственной политики. Выявление основных характер-
ных черт асимметрии позволяет не только выявить существующую 
ситуацию диспропорций региональных потенциалов устойчивого раз-
вития, но и оценить действия правительства, направленные на их 
устранение. Для Украины, которая ставить цель интегрироваться 
в Европейское сообщество, детальное исследование опыта, а так-
же анализ приоритетных принципов региональной политики стран 
ЕС очень целесообразны для формирования и реализации собственной 
региональной политики с учетом лучших европейских принципов орга-
низации управления региональным и местным развитием и реформиро-
вания местного самоуправления. Особенно ценным может оказаться 
использование лучших практик региональной политики стран-членов 
ЕС Центральной и Восточной Европы, которые демонстрируют ста-
бильные позитивные изменения в  социально-экономическом развитии.

UDC 332.145
Yaroshenko I. V. The Analysis and Evaluation of Trends  

in the Socio-Economic Development of European Union Countries  
and their Regions

The modern development of Ukraine and its regions on the background 
of the ongoing European integration process requires a detailed study of 
the experience of forming the European regional policy, positive examples 
and trends that have contributed to economic growth of the territories and 
improvement of population welfare of EU countries with a view to their use 
in forming the own national policy in the country. The EU regional policy, 
which is called the “unification” policy, as part of the European structural 
policy is aimed at solving development problems of the territories, primarily, 
depressive, old industrial, underdeveloped ones reducing the existing 
imbalances in social and economic development of the regions and preventing 
the emergence of inter-regional imbalances in the European Union. Studies 
of the uneven development of a country’s territories are an important part of 
its government policy. Identification of the main features of the asymmetry 
makes it possible not only to reveal the current situation with imbalances 
in the regional potential for sustainable development but also to assess the 
government’s actions aimed at their elimination. For Ukraine, which sets 
a goal to integrate into the European community, a detailed study of the 
experience and analysis of the priority principles of EU countries’ regional 
policy are very feasible in the formation and implementation of its own 
regional policy with regard to the best European principles of organization of 
managing the regional and local development and local government reform. 
Using the best practices of the regional policy of EU countries in Central and 
Eastern Europe, which show stable positive change in the socio-economic 
development, can appear to be of a special value.
Keywords: socio-economic development, the European Union, the regions, 
regional policy, imbalances, unevenness, socio-economic indicators, trends.
Fig.: 5. Tabl.: 1. Bibl.: 19. 
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Вступ. Сучасний розвиток України та її регіонів на 
фоні триваючих євроінтеграційних процесів потребує де-
тального вивчення досвіду формування європейської регі-
ональної політики, позитивних прикладів і тенденцій, що 
сприяли економічному зростанню територій і покращенню 
добробуту населення країн ЄС з метою їх використання під 
час формування власної національної регіональної політи-
ки у країні.

Регіональна політика ЄС, що має назву політики 
«згуртування», як складова європейської структурної по-
літики спрямована на вирішення проблем розвитку тери-
торій, насамперед депресивних, старопромислових, слабо-
розвинених, зменшення наявних диспропорцій соціально-
го й економічного розвитку регіонів і запобігання виник-
ненню міжрегіональних дисбалансів у Євросоюзі.

Дослідженнями проблем регіонального розвитку та 
тенденцій регіональної політики у країнах світу, країнах 
Європейського Союзу та в України займались багато ві-
тчизняних і зарубіжних науковців і практиків. Вивченню 
зазначеної теми присвячені роботи: Долішнього М. І., Ки-
зима М. О., Варналій З. С., Мокій А. І., Новікової О. Ф., Ро-
манюк О. Ф., Романюк С. А., Кузнецова А. В., Ткачука А. Ф.  
та ін. [1–16].

Дослідження нерівномірності розвитку територій 
країни є важливою частиною державної політики. Виявлен-
ня основних характерних рис асиметрії дозволяє не тільки 
визначити наявну ситуацію щодо диспропорційності регі-
ональних потенціалів сталого розвитку, але й оцінити дії 
уряду, спрямовані на їх усунення.

Для України, яка має на меті інтегруватися до Євро-
пейського співтовариства, детальне дослідження досвіду 
й аналіз пріоритетних засад регіональної політики країн 
ЄС є вкрай доцільним для формування та реалізації власної 
регіональної політики з врахуванням кращих європейських 
принципів організації управління регіональним і місцевим 
розвитком і розбудови місцевого самоврядування. Осо-
бливо цінним може виявитися використання кращих прак-
тик регіональної політики країн-членів ЄС Центральної 
та Східної Європи, які демонструють стабільні позитивні 
зміни в соціально-економічному розвитку.

Мета статті. Здійснити аналіз і оцінку тенденцій со-
ці ально-економічного розвитку країн Європейського Со-
юзу та її регіонів за період 2000–2013 рр., визначити ефек-
тивність регіональної політики ЄС з подолання диферен-
ціації і нерівномірності соціально-економічного розвитку 
країн-членів та їх регіонів і можливість застосування цих 
практик для України.

Завдання статті. Провести аналіз тенденцій соці-
ально-економічного розвитку країн-членів ЄС та їх ре-
гіонів за період 2000–2013 рр. Оцінити рівень соціально-
економічного розвитку країн і їх регіонів порівняно з се-
редньо європейськими значеннями показників. Проаналі-
зувати ефективність регіональної політики Європейського 
Союзу на основі порівняльного аналізу окремих показників 
соціально-економічного розвитку країн та їх регіонів і ди-
наміки рівня нерівномірності їх розвитку. Оцінити можли-
вість застосування кращих практик для України

Основні результати. Регіональна політика ЄС є 
гнучкою і залежно від часових пріоритетів проводиться на 
основі довготермінового планування (на 7 років) і визна-
чення основних пріоритетних цілей для кожного періоду.

Аналіз соціально-економічного стану регіонів ЄС 
відповідно до єдиної стандартизованої класифікації регіо-
нів (NUTS 1, 2, 3) [18] дозволяє визначити приналежність 
територій до відповідних «проблемних груп» з метою 
надання фінансової підтримки через структурні фонди 
(ЄФРР – Європейський фонд регіонального розвитку, 
ЄСФ – Європейський соціальний фонд, ФЄ – Фонд єдності 
(згуртування)) відповідно до завдань регіональної політи-
ки на певний фінансовий період.

Актуальним для нашого дослідження досвіду регі-
ональної політики ЄС є часовий період з 2000 р. до 2013 
р., який включає два повні фінансові періоди регіональної 
політики ЄС (2000–2006 рр. і 2007–2013 рр.), характеризу-
ється значним розширенням кількості країн-членів за раху-
нок вступу до складу ЄС «нових» країн Центральної і Схід-
ної Європи (2004 р. – 10 країн, 2007 р. – 2 країни, 2013 р. –  
1 країна) та можливістю проаналізувати, яких змін досягли 
«нові» країни, їх вплив на соціально-економічний розвиток 
«старих» країн-членів і Європейський Союз в цілому.

Наслідком вступу до складу ЄС країн Центральної 
і Східної Європи, регіони яких менш розвинуті, мають 
більше проблем і потребують значної додаткової фінансо-
вої підтримки, стало збільшення міжрегіональних диспро-
порцій, що визначило додаткові виклики для регіональної 
політики ЄС.

Враховуючи сучасні проблеми регіонального розви-
тку в Україні на фоні зростання диспропорцій соціально-
економічних показників, збільшення кількості проблем-
них територій, поширення соціальної і політичної напру-
женості, запозичення досвіду європейської регіональної 
політики є особливо актуальним в умовах реформування 
адміністративно-територіального устрою і впровадження 
принципів децентралізації влади у країні.
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Дослідження проведено на основі аналізу показників 
соціально-економічного розвитку регіонів ЄС відповідно 
до термінів (2000–2006 рр., 2007–2013 рр.) фінансових пе-
ріодів регіональної політики ЄС з 2000 р. до 2013 р.

Основними завданнями регіональної політики ЄС 
у цей період є: підвищення рівня добробуту територій, 
вирівнювання міжрегіональних диспропорцій шляхом 
скорочення економічного і соціального відставання та під-
тримки проблемних територій, підвищення рівня конку-
рентоспроможності територій, сприяння економічному 
зростанню і зайнятості, захист навколишнього середовища 
й енергетична безпека.

На сьогодні (станом на 01.01.2016) до складу ЄС 
входить 28 країн-членів, які є дуже диференційовані, як 
за кількістю населення і територією, так і за основними 
соціально-економічними показниками розвитку (ВВП на 
одиницю населення, рівень безробіття, видатки на НДДКР) 
(табл. 1).

В Європейському Союзі проживає понад 500 млн 
осіб, їх чисельність в окремих країнах коливається від 
425,4 тис. осіб (Мальта) до 80,8 млн осіб (Німеччина), різ-
ниця у 190 разів [17].

Загальна площа території ЄС складає майже 4,5 млн 
кв. км, найбільша за площею Франція (632,8 тис. кв. км) пе-
ревищує найменшу Мальту (316 кв. км) в 2 тис. разів.

Показники розселення населення по території країн 
також значно різняться. За середньої щільності населення 
на території ЄС у 2013 р. – 116,4 осіб на 1 кв. км, різниця 
між країнами становить 75 разів – від 17,9 осіб на 1 кв. км 
(Фінляндія) до 1 339,8 осіб на 1 кв. км (Мальта).

Сума ВВП по ПКС у 2013 р. по країнам Євросоюзу 
в  цілому склала 13,5 трлн євро, коливання показника пере-
вищує 275 разів від 9,7 млрд євро (Мальта) до 2,7 трлн євро 
(Німеччина).

У розрахунку на одиницю населення ВВП по ПКС 
(% від середнього по ЄС) у 2013 році різниця між країнами 
склала майже 6 разів, найбіднішою є Болгарія (45 %), най-
багатшим – Люксембург (258 %).

За середнього рівня безробіття в 2013 р. по ЄС 10,9 % 
різниця між найнижчим 5,2 % (Німеччина) і найвищим 
27,5 % (Греція) становить 5,3 разу.

Видатки на НДДКР у 2013 р. (в % до ВВП) за серед-
нього показника по ЄС 2,03 % коливались від 0,4 % (Руму-
нія) до 3,3 % (Фінляндія), або у 8,6 разу.

Диспропорції соціально-економічних показни-
ків країн-членів ЄС рівня NUTS 1 (державний рівень) за 
2013 р. наведено на рис. 1.

Для різних часових періодів, що охоплюють фінан-
сові плани ЄС, зміни показників соціально-економічного 
розвитку мають характерні особливості.

Період 2000–2013 рр. для Європейського Союзу 
характеризується значними змінами в його структурі, 
відбувалося поступове зростання кількості країн-членів 
(NUTS 1) і відповідно регіонів (NUTS 2): до 2004 р. – 
15 країн (214 регіонів), які можна назвати «старі» країни 
ЄС, з 2004 р. – 25 країн (256 регіонів), з 2007 р. – 27 країн 
(270 регіонів), з 2013 р. – 28 країн (272 регіони). Всього по-
чинаючи з 2004 р. до складу ЄС увійшли 13 «нових» країн  
(у складі яких 58 регіонів) Центральної та Східної Єв-
ропи.

Під час проведення розрахунків показників соціаль-
но-економічного розвитку в дослідженні було враховано 
різну кількість країн-членів ЄС та їх регіонів за різні періо-
ди часу (2000 р. – ЄС-15, 2007 р. – ЄС-27, 2013 р. – ЄС-28).

Структурні зміни в ЄС за період 2000–2013 рр. 
сприяли розширенню позицій європейського об’єднання 
у світовому співтоваристві: це і розширення територіаль-
ного простору (темп зростання площі території – 134,5 %), 
збільшення ринку праці (темп зростання чисельності на-
селення – 133,8 %), зростання економіки (темп зростання 
ВВП по ПКС – 157,4 %) [17].

У той же час приєднання до складу ЄС «нових» кра-
їн Центральної та Східної Європи, які на момент вступу 
були фактично значно біднішими за «старих» країн-членів 
Європейського Союзу, призвело до збільшенням диспро-
порції соціально-економічних показників міждержавного 
рівня (NUTS 1).

Динаміку диспропорцій соціально-економічних по-
казників рівня NUTS 1 (державний рівень) за період 2000–
2013 рр. наведено на рис. 2.

Збільшення диспропорцій має місце як у соціаль-
них показниках: чисельність населення – на 2,5 пункту 
(з  187,4 разу у 2000 р. для ЄС-15 до 189,9 разу у 2013 р. для 
ЄС-28), щільність населення – на 47,1 пункту (з 27,7 разу 
до 74,8 разу відповідно), так і в економічних показниках: 
ВВП по ПКС – на 186,5 пункту (з 88,8 разу до 209 разів), 
ВВП по ПКС на одиницю населення (% до середнього по 
ЄС) – на 2,5 пункту (з 3,2 разу до 5,7 разу), ВВП на 1 кв. км – 
на 37,9  пункту (з 28,6 разу до 66,5 разу), і в інноваційних 
показниках: видатки на НДДКР (% до ВВП) – на 4,1 пункту   
(з 4,5 разу у 2000 р. до 8,6 разу у 2013 р.).

Особливістю регіональної політики ЄС за останній 
повний закінчений часовий період, що охоплює 2007–
2013 рр., є соціально-економічний розвиток територій 
в умовах стабільної кількості країн-членів ЄС і регіо-
нів: з 2007 р. – 27 країн (270 регіонів), з 2013 р. – 28 країн 
(272  регіони).

Динаміку диспропорцій соціально-економічних по-
казників рівня NUTS 1 (державний рівень) за період 2007–
2013 рр. наведено на рис. 3.

Період 2007–2013 рр. характеризується зменшен-
ням диспропорцій у показниках чисельності населення – 
на 11,7 пункту (з 201,6 разу у 2007 р. ЄС-27 до 189,9 разу 
у 2013 році ЄС-28) та добробуту: ВВП по ПКС – на 
22,7 пункту (з 298 разів до 209 разів) і ВВП ПКС на оди-
ницю населення (% до середнього по ЄС) – на 0,6 пункту  
(з 6,3 разу до 5,7 разу).

У той же час має місце збільшення диспропорцій 
за щільністю населення – на 0,7 пункту (з 74,1 разу до 
74,8 разу), рівнем безробіття – на 1,8 пункту (з 3,5 разу 
до  5,3 разу), ВВП на 1 кв. км – на 3,1 пункту (з 63,4 разу до 
66,5 разу), видатками на НДДКР (% до ВВП) – на 0,3 пункту 
(з 8,3 разу у 2000 ро. до 8,6 разу у 2013 р.).

Результатом регіональної політики ЄС на державно-
му рівні за період 2007–2013 рр. є скорочення відставан-
ня показників соціально-економічного розвитку слабших 
«нових» країн від більш розвинутих «старих» на фоні зрос-
тання загального добробуту країн-членів ЄС (темп зрос-
тання ВВП по ПКС «нових» країн – 118,7 % і «старих» кра-
їн – 102,9 % за середнього показника по ЄС – 104,8 %).
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Водночас розвиток економіки «старих» більш розви-
нутих країн ЄС частково відбувається за рахунок соціально-
економічних ресурсів «нових» країн-членів, характерним є 
перерозподіл людського потенціалу та трудових ресурсів 
до країн із високим рівнем життя, відповідно щільність 

Рис. 1. Диспропорції соціально-економічних показників рівня NUTS 1 (державний рівень) за 2013 р. 
Укладено автором за даними [17]
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Рис. 2. Динаміка диспропорції соціально-економічних показників рівня NUTS 1 (державний рівень)  
за період 2000–2013 рр. 
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Рис. 3. Динаміка диспропорції соціально-економічних показників рівня NUTS 1 (державний рівень)  
за період 2007–2013 рр. 

Укладено автором за даними [17]
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Показник

населення «старих» країн зростає (102 %), «нових» країн – 
знижується (98,7 %).

Зростання міждержавних нерівномірностей, осо-
бливо в соціальних показниках (щільність населення – на 
0,7 пункту, рівень безробіття – на 1,8 пункту) вказує на на-
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явність внутрішніх проблем розвитку конкретних терито-
рій регіонального рівня.

Аналіз макроекономічних показників регіонального 
рівня (NUTS 2) та їх зміни протягом вищеназваних фінан-
сових періодів в ЄС дає можливість більш детально оціни-
ти результативність регіональної політики.

Проведений аналіз соціально-економічного розви-
тку регіонів ЄС рівня NUTS 2 за період з 2000 р. до 2012 р. 
(останній рік повної інформації по всіх регіонах рівня 
NUTS 2 для ЄС-27) показав наявність значно більшої ди-
ференціації показників, ніж на державному рівні.

Враховуючи значну кількість регіональних одиниць 
(на кінець 2012 р. 270 регіонів NUTS 2 для ЄС-27), кож-
на з яких має свої історичні, культурні, етнічні, соціальні, 
економічні, політичні, інші особливості розвитку роблять 
природним існування розбіжностей адміністративно-
територіального устрою і соціально-економічного розви-
тку територій.

Диспропорції соціально-економічних показників 
рівня NUTS 2 по країнах-членах ЄС за 2012 р. наведено на 
рис. 4.

Рис. 4. Диспропорції соціально-економічних показників рівня NUTS 2 по країнах-членах ЄС за 2012 р.
Укладено автором за даними [17]
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Регіони суттєво відрізняються один від одного. Най-
менші за кількістю жителів на кінець 2012 р.: Аландські ост-
рови (Фінляндія) – 28,5 тис. осіб (або 0,006 % від загальної 
кількості населення ЄС-27 – 502,4 млн осіб), місто Мелілья 
(Іспанія) – 83,6 тис. осіб (0,017 %), місто Сеута (Іспанія) – 
84,5 тис. осіб (0,017 %) [17].

Найбільшими є Андалусія (Іспанія) – 8,4 млн осіб 
(1,7 %), Ломбардія (Італія) – 9,8 млн осіб (1,9 %) і Іль де 
Франс (Франція) – 12 млн осіб (2,4 %). Диспропорція по-
казника становить 419,4 разу.

Розмір території коливається від 13,4 кв. км (або 
0,0003 % від загальної площі території ЄС-27 – 4407,1 тис. 
кв. км) іспанського автономного міста Мелілья до 226,8 тис. 
кв. км (5,08 %) Північно-Східної Фінляндії, різниця в 16,9 
тис. разів.

Нерівномірність розселення населення по терито-
рії регіонів досягає більше 3,5 тис. разів. Найменшими є 
показники в Гвіані (Франція) – 2,9 осіб на 1 кв. км (2,5 % 
від середнього показника щільності населення по ЄС-27 – 
116,9 осіб на 1 кв. км); Верхньому Норрланді – 3,3 осіб на 
1 кв. км (2,8 %) і Середньому Норрланді (Швеція) – 5,2 осіб 
на 1 кв. км (4,4 %); Північно-Східній Фінляндії – 6,4 осіб на 
1 кв. км (5,5 %).

Найбільша концентрація населення спостерігається 
в міських агломераціях: Автономні міста Сеута – 4,4 тис. 
осіб на 1 кв. км (в 37,4 разу більше, ніж середній показник 
щільності населення по ЄС-27) і Мелілья (Іспанія) – 6,2 тис. 
осіб на 1 кв. км (52,8 разу); Вена (Австрія) – 4,4 тис. осіб 
на 1 кв. км (37,4 разу); Столичний регіон Брюссель (Бель-
гія) – 7,3 тис. осіб на 1 кв. км (62,0 разу); Внутрішній Лон-

дон (Великобританія) – 10,3 тис. осіб на 1 кв. км (в 88,1 разу 
більше).

Відхилення в розмірі ВВП по ПКС територій у 2012  р. 
досягає 516,5 разу. Лідерами є французький Іль де Франс – 
555,3 млрд євро (4,1 % від загального показника по ЄС-27 – 
13424,4 млрд євро), італійська Ломбардія – 351,8 млрд євро 
(2,6 %), англійський Внутрішній Лондон – 280,7 млрд євро 
(2,1 %).

Найменший показник ВВП по ПКС у іспанських міст 
Сеута (1,7 млрд євро, або 0,013 %) і Мелілья (1,5 тис. осіб, 
або 0,011 %) та Аландських островів (Фінляндія, 1,1 млрд 
євро, або 0,008 %).

За рівнем економічного розвитку території (за по-
казником ВВП на 1 кв. км) диспропорція між регіонами 
у 2012 р. досягла майже 21,0 тис. разів, від найбідніших Гвіа-
ни у Франції (46 тис. євро на 1 кв. км, або 1,5 % від середньо-
го показника по ЄС-27 3,0 млн євро на 1 кв. км) і Верхнього 
Норрланда у Швеції (133,7 тис. євро, або 4,4 %) до найба-
гатших Столичного регіону Брюссель у Бельгії (437,2 млн 
євро на 1 кв. км, що в 145,7 разу більше за середній показ-
ник по ЄС-27) і Внутрішнього Лондону в Великобританії 
(965,3 млн євро, що більше в 321,8 разу).

Для оцінки результатів впливу регіональної політи-
ки згуртування на стан соціально-економічного розвитку 
регіонів ЄС рівня NUTS 2 проведений порівняльний аналіз 
показників за період часу, що відповідний аналізу показни-
ків державного рівня.

Розширення кількісної структури ЄС за період 2000–
2012 рр. характеризується зростанням кількості регіонів 
рівня NUTS 2: до 2004 р. – 214 регіонів (15 «старих» країн 
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ЄС), 2004–2007 рр. – 256 регіонів (25 країн), 2007–2012 рр. – 
270 регіонів (27 країн). Всього починаючи з 2004 р. регіо-
нальний склад ЄС збільшився на 58 регіонів (12 «нових» 
країн, без Хорватії) Центральної та Східної Європи.

Під час проведення розрахунків показників соці-
ально-економічного розвитку в дослідженні було врахова-
но різну кількість регіонів країн-членів ЄС за різні періоди 
часу (2000 р. – ЄС-15 (214), 2012 р. – ЄС-27 (270)).

Для періоду 2000–2012 рр. характерне зменшен-
ня міжрегіональних диспропорцій для регіонів NUTS 2 
за показниками чисельності населення – на 11,3 пункту 
(з 430,8 разу у 2000 р. ЄС-15 до 419,4 разу у 2012 р. ЄС-27), 
щільністю населення – на 843,0 пункту (з 4,4 тис. разів до 
3,5 тис. разів) та добробутом за ВВП по ПКС – на 36,8 пунк-
ту (з 553,3 разів до 516,5 разів) (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка диспропорції соціально-економічних показників рівня NUTS 2 по країнах-членах ЄС  
за період 2000–2012 рр. 
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У той же час найбільш об’єктивним для оцінки ре-
зультативності регіональної політики є показник економіч-
ного розвитку території у розрахунку на одиницю населен-
ня (для порівняльних умов різних територій розраховуєть-
ся у % до середнього показника по ЄС).

За даними 2012 р. нерівномірність показників ВВП 
по ПКС на одиницю населення (% до середнього по ЄС) 
між регіонами NUTS 2 становить 11,6 разу. Найбіднішими 
є Північно-Західний (28 %), Північно-Центральний і Пів-
денно-Центральний (31 %), Північно-Східний і Південно-
Східний (37 %) регіони Болгарії; Північний Схід Румунії 
(33 %); Північна Угорщина (38 %). До найбагатших належать 
Внутрішній Лондон у Великобританії (320 %), Люксембург 
(261 %), Столичний регіон Брюссель у Бельгії (208 %), Гам-
бург у Німеччині (195 %).

За даними 2012 р. відповідно до класифікації регіонів 
по рівню розвитку в рамках регіональної політики згурту-
вання 30 % (81 із 270 регіонів ЄС-27) є менш розвинутими 
(ВВП по ПКС на душу населення нижче 75 % від середнього 
по ЄС), 21,9 % (59 регіонів) перехідного типу (ВВП по ПКС 
на душу населення від 75 % до 90 % від середнього по ЄС), 
48,1 % (130 регіонів) – це більш розвинуті (ВВП по ПКС на 
душу населення більше 90 % від середнього по ЄС) [19].

Із загальної кількості регіонів ЄС лише 18, або 6,7 %, 
перевищують середній показник по ЄС за рівнем ВВП по 
ПКС на одиницю населення більш ніж в 1,5 разу: в Бель-
гії (1 регіон із 11), Чеській республіці (1 із 8), Данії (1 із 5), 
Німеччині (5 із 38), Франції (1 із 26), Люксембургу (1 із 1), 
Нідерландах (3 із 12), Австрії (2 із 9), Швеції (1 із 8), Велико-
британії (2 із 37).

Менше 50 % від середнього показника по ЄС у 2012 р. 
рівень ВВП по ПКС на одиницю населення мають 7,0 %, або 

19 регіонів ЄС, з яких у Болгарії (5 регіонів із 6), Угорщині 
(4 із 7), Польщі (5 із 16), Румунії (5 із 8).

Період 2000–2012 рр. характеризується збільшен-
ням нерівномірності показника ВВП по ПКС на одиницю 
населення (% до середнього по ЄС) на рівні NUTS 2 – на 
5,9 пункту (з 5,7 разу до 11,6 разу) (рис. 5).

В 2000 р. (ЄС-15) диспропорція між найбільш розви-
нутим регіоном ЄС Внутрішнім Лондоном по ВВП ПКС на 
одиницю населення (130 % від середнього по ЄС-15) і най-
менш розвинутим французькою Гвіаною (23 %) становила 
5,7 разу.

За підсумками 2012 р. (ЄС-27) самий високо розвину-
тий регіон ЄС Внутрішній Лондон з ВВП ПКС на одиницю 
населення 320 % від середнього по ЄС в 11,6 разу переви-
щував рівень самого відсталого регіону інтеграційної гру-
пи – Північно-Західного регіону Болгарії, що приєднався 
до ЄС в 2007 р. (28 % від середнього по ЄС).

Причинами зростання диспропорцій за рівнем еко-
номічного розвитку територій (у розрахунку на одиницю 
населення) є не лише розширення меж ЄС за рахунок «но-
вих» менш розвинутих територій, а і проблема відсутності 
універсальних механізмів регіональної політики ЄС щодо 
допомоги слаборозвинутим (проблемним) територіям 
у пошуку і реалізації можливостей (внутрішніх і зовнішніх) 
використання переваг для інноваційного розвитку. Части-
на таких територій в умовах високої конкуренції з розви-
нутими країнами,за відсутності потенціалу для розвитку 
залишається приреченою на незначну і сповільнену дина-
міку ВВП.

Міжрегіональна різниця у сумі витрат на інновацій-
ний розвиток (у розрахунку на одиницю населення) зали-
шається значною і становить 628,1 разу за даними 2012 р.
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При середній в ЄС сумі видатків на НДДКР на оди-
ницю населення (534,4 євро), менше 10 євро на одного жи-
теля були витрачені кошти на наукові розробки й іннова-
ційний розвиток в Північно-Західному (5,6 євро), Північно-
Центральному (4,5 євро), Південно-Центральному 
(9,5 євро) і Північно-Східному (7,4 євро) регіонах Болгарії, 
в Південному Сході (4,8 євро) і Південно-Західній Олтенії 
(6,3 євро) в Румунії.

У два рази більше за середній показник по ЄС у роз-
рахунку на одного жителя регіону на науку і дослідження 
витрачається в регіонах Бельгії (провінція Фламандський 
Брабант – 1,4 тис. євро), Данії (Столична область – 2,8 тис. 
євро, Центральна Ютландія – 1,1 тис. євро), Фінляндії (За-
хідна – 1,1 тис. євро, Хельсінкі Уусімаа – 1,9 тис. євро), Ве-
ликобританії (Чешир; Східна Англія; Внутрішній Лондон; 
Беркшир, Бакінгемшир і Оксфордшир; Північно-Східна 
Шотландія – 1,1–1,5 тис. євро).

Не менш гострою проблемою для регіонів ЄС зали-
шається рівень безробіття, незважаючи на те, що заходи 
його подолання фінансуються в рамках політики згурту-
вання (ЄСФ).

Забезпеченість населення роботою на різних терито-
ріях ЄС значно відрізняється, різниця в показниках стано-
вить 13,7 разу. Поряд із регіонами з практичною відсутніс-
тю безробітних (німецькі регіони Верхня Баварія, Тюбінг, 
Трір – 2,7 %, австрійський Тіроль – 2,8 %) є регіони, де ро-
бота потрібна кожній третій особі (іспанські Сеута – 37,0 %, 
Андалусія – 34,4 %, Естремадура – 33,1 %, Канарські остро-
ви – 32,6 %, Західна Македонія в Греції – 29,7 % тощо).

В цілому по 40 регіонах рівня NUTS 2 (20 – Німеччи-
на, 7 – Австрія, 4 – Бельгія, 3 – Великобританія, 2 – Чехія 
і Румунія, 1 – Італія і Нідерланди) безробіття не переви-
щувало 5,0 % при середньому по ЄС-27 10,4 %. У той же час 
у 27 регіонах рівень безробіття вище 20,0 % (10 – Греція, 
13 – Іспанія, 4 – Франція).

Крім того, з точки зору регіональної політики ЄС 
в умовах сучасної ідеології сталого розвитку, актуальнос-
ті і пошуку нових ефективних рішень набувають регіо-
нальні проблеми, пов’язані із природними, кліматични-
ми, глобальними (катаклізми, засухи, повінь) і суспільно-
політичними змінами (міграція, біженці тощо) [13].

Висновки.
Проведений аналіз регіональної політики ЄС за пе-

ріод 2000–2013 рр. на основі показників соціально-еконо-
мічного розвитку країн і їх регіонів дозволяє дійти таких 
висновків.

1. Розширення меж Європейського Союзу (з 15 країн 
у 2000 р. до 28 країн у 2013 р.) характеризується 
розширенням територіального простору (збіль-
шення площі території на 34,5 % за 2000–2013 рр.), 
збільшенням ринку праці (зростання чисельності 
населення на 33,8 %), зростанням економіки (темп 
зростання ВВП ПКС – 157,4 %), що посилює позиції 
європейського об’єднання у світовому товаристві.

2. Країни-члени ЄС та їх регіони є дуже диференці-
йованими, як за кількістю населення і територією, 
так і за основними соціально-економічними по-
казниками розвитку.

Диспропорції між країнами ЄС за результатами 
2013 р. становлять: за чисельністю населення – 190 разів; 

площею території – 2 тис. разів; щільністю населення – 
75 разів; ВВП по ПКС – 275 разів; ВВП по ПКС на одиницю 
населення (% від середнього по ЄС) – 6 разів; рівнем без-
робіття – 5,3 разу; за видатками на НДДКР в % до ВВП – 
8,6 разу.

Значними є нерівномірності між регіонами ЄС рів-
ня NUTS 2 за даними 2012 р.: за чисельністю населення – 
419,4 разу; площею території – 16,9 тис. разів; щільністю 
населення – 3,5 тис. разів; ВВП по ПКС – 516,5 разу; ВВП 
по ПКС на одиницю населення (% від середнього по ЄС) – 
11,6 разу; рівнем безробіття – 13,7 разу; видатками на 
НДДКР на одного жителя – 628,1 разу.

3. Різниці показників соціально-економічного роз-
витку регіонів ЄС рівня NUTS 2 більші, ніж на 
міждержавному рівні: за чисельністю населення – 
в 2,2 разу; площею території – в 8,5 разу; щільніс-
тю населення – в 47,5 разу; ВВП по ПКС на одини-
цю населення (% від середнього по ЄС) – в 2 рази; 
рівнем безробіття – в 2,6 разу.

4. Період 2000–2013 рр. для Європейського Союзу 
характеризується значними змінами у структурі, 
відбувалося поступове зростання кількості країн-
членів (NUTS 1) і відповідно регіонів (NUTS 2): до 
2004 р. – 15 країн (214 регіонів), з 2004 р. – 25 країн 
(256 регіонів), з 2007 р. – 27 країн (270 регіонів), 
з 2013 р. – 28 країн (272 регіони).

5. Приєднання до складу ЄС країн Центральної та 
Східної Європи, які на момент вступу були фак-
тично значно біднішими за «старих» країн-членів 
Європейського Союзу, призвело до збільшення 
диспропорції соціально-економічних показників.

На державному рівні за період 2000–2013 рр. має 
місце збільшення диспропорцій у показниках: чисельнос-
ті населення – на 2,5 пункту; щільності населення – на 
47,1 пункту; ВВП по ПКС – на 186,5 пункту; ВВП по ПКС на 
одиницю населення (% до середнього по ЄС) – на 2,5 пунк-
ту; ВВП на 1 кв. км – на 37,9 пункту; видатках на НДДКР  
(% до ВВП) – на 4,1 пункту.

На міжрегіональному рівні (NUTS 2) за період 2000–
2012 рр. відбулося збільшення нерівномірності за показни-
ком ВВП по ПКС на одиницю населення (% до середнього 
по ЄС) – на 5,9 пункту.

6. Особливістю регіональної політики ЄС за останній 
повний закінчений часовий період 2007–2013 рр. 
є соціально-економічний розвиток територій 
в умовах стабільної кількості країн і регіонів 
ЄС: з 2007  р. – 27 країн (270 регіонів), з 2013 р. – 
28  країн (272 регіони).

7. Період 2007–2013 рр. на міждержавному рівні ха-
рактеризується збільшенням диспропорцій по 
показниках: щільності населення – на 0,7 пунк-
ту; рівню безробіття – на 1,8 пункту; ВВП на 1 кв. 
км – на 3,1 пункту; видатках на НДДКР (% до 
ВВП) – на 0,3 пункту. Зменшення диспропорцій 
має місце в показниках: чисельності населення – 
на 11,7 пункту; ВВП по ПКС – на 22,7 пункту; ВВП 
ПКС на одиницю населення (% до середнього по 
ЄС) – на 0,6 пункту.

8. Результатом регіональної політики ЄС на держав-
ному рівні за 2007–2013 рр. є скорочення відста-
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вання показників соціально-економічного розвит-
ку слабших «нових» країн від більш розвинутих 
«старих» країн ЄС на фоні зростання загального 
добробуту країн-членів ЄС (темп зростання ВВП 
по ПКС «нових» країн – 118,7 % і «старих» країн – 
102,9 % при середньому по ЄС – 104,8 %).

9. Розвиток економіки «старих» більш розвину-
тих країн ЄС частково відбувається за рахунок 
соціально-економічних ресурсів «нових» країн-
членів, характерним є перерозподіл людського 
потенціалу та трудових ресурсів до країн з висо-
ким рівнем життя, відповідно щільність населен-
ня «старих» країн за 2007–2013 рр. зростає (102 
%), «нових» країн – знижується (98,7 %).

10. Зростання міждержавних нерівномірностей, осо-
бливо в соціальних показниках (щільність на-
селення – на 0,7 пункту, рівень безробіття – на 
1,8 пункту) вказує на наявність внутрішніх про-
блем розвитку конкретних територій регіональ-
ного рівня.

11. Результати дослідження за період з 2000 р. до 
2013 р., який включає два повні фінансові пе-
ріоди регіональної політики ЄС (2000–2006 рр. 
і 2007–2013 рр.) на основі показників соціально-
економічного розвитку країн-членів та їх регі-
онів вказує на існування значних диспропорцій 
соціально-економічного розвитку окремих тери-
торій.

За показником, що найбільше характеризує добро-
бут кожного громадянина в ЄС (ВВП по ПКС на одиницю 
населення % від середнього показника по ЄС) найбідніши-
ми за даними 2012 р залишаються території «нових» кра-
їн Східної і Центральної Європи: Болгарії (5 регіонів із 6), 
Угорщини (4 із 7), Польщі (5 із 16) і Румунії (5 із 8).

12. Причинами зростання диспропорцій соціально-
економічного розвитку на державному та регіо-
нальному рівнях є не лише розширення меж ЄС 
за рахунок «нових» менш розвинутих територій,  
а і проблема відсутності універсальних механізмів 
регіональної політики ЄС щодо допомоги слабо-
розвинутим (проблемним) територіям у пошуку 
і  реалізації можливостей (внутрішніх і зовнішніх) 
використання переваг для інноваційного розви-
тку. Частина таких територій в умовах високої 
конкуренції з розвинутими країнами за відсут-
ності потенціалу для розвитку залишається при-
реченою на незначну і сповільнену динаміку ВВП.

13. Нерівномірність є однією з характерних особли-
востей сучасного розвитку країн Європейсько-
го Союзу. Проте детальне вивчення досвіду ре-
гіональної політики європейських країн щодо 
механізмів регулювання диспропорцій, подо-
лання розрізненості та вирівнювання соціально-
економічного розвитку територій є наразі акту-
альним для розвитку сучасної України в період ре-
форми децентралізації влади, модернізації систем 
місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою.
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Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України

У статті проведено аналіз основних показників, які характеризують сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального 
сектора економіки України. Проаналізовано капітальні інвестиції підприємств реального сектора економіки за видами економічної діяльності та їх 
структуру – за джерелами фінансування, найбільшу частку з яких займають власні кошти підприємств та організацій. Виявлено, що за останні роки 
спостерігається тенденція до збільшення обсягів коштів іноземних інвесторів; наведено, яких заходів вжито на загальнодержавному рівні з метою 
покращення інвестиційного іміджу України та збільшення обсягів залучення іноземних капітальних інвестицій до підприємств реального сектора 
економіки. Проведено аналіз основних показників інноваційної активності промислових підприємств і джерел фінансування інноваційної діяльності. 
Зазначено, що основними проблемами здійснення інноваційної діяльності підприємствами реального сектора економіки України є відсутність якісної 
системи фінансового забезпечення, дієвоі? правовоі? бази залучення коштів іноземних інвесторів і недостатній рівень розвитку суб’єктів фінансо-
вого ринку. Авторами зроблено висновок, що сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України 
характеризується існуванням позитивних та негативних тенденцій, своєчасне врахування яких дозволить підвищити конкурентоспроможність 
суб’єктів цього сектора та забезпечити їх стійке функціонування.
Ключові слова: реальний сектор економіки, капітальні інвестиції, джерела фінансування, іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інновацій-
на активність, проблеми інноваційної діяльності.
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состояния инвестиционно-инновационной деятельности  
предприятий реального сектора экономики Украины

В статье проанализированы основные показатели инвестиционно-
инновационной деятельности предприятий реального сектора 
экономики Украины на современном этапе. Проведен анализ капи-
тальных инвестиций предприятий реального сектора экономики по 
видам экономической деятельности и их структуры – по источникам 
финансирования, наибольшую долю среди которых занимают соб-
ственные ресурсы предприятий и организаций. Выявлено, что за по-
следние годы наблюдается тенденция увеличения объемов средств 
иностранных инвесторов; представлены мероприятия, внедренные 
на государственном уровне с целью повышения инвестиционного 
имиджа Украины и увеличения объемов иностранных капитальных 
инвестиций в предприятия реального сектора экономики. Проанали-
зированы основные показатели инновационной активности промыш-
ленных предприятий и источников финансирования инновационной 
деятельности. Отмечено, что основными проблемами осуществле-
ния инновационной деятельности предприятиями реального секто-
ра экономики Украины является отсутствие качественной системы 
финансового обеспечения, действенной правовой базы для привле-
чения средств иностранных инвесторов и недостаточный уровень 
развития субъектов финансового рынка. Авторами сделан вывод 
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The article analyzes the main indicators of investment and innovation ac-
tivity of enterprises in the real sector of Ukraine’s economy at the present 
stage. Capital investments in enterprises in the real sector of the economy 
by types of economic activity and of their structure by source of financing, 
the largest share of which are own resources of enterprises and organi-
zations, have been analyzed. The main indicators of innovation activity of 
industrial enterprises and sources of financing of innovation activity have 
been analyzed. It is noted that the main problems of implementing innova-
tion activity by enterprises in the real sector of Ukraine’s economy is the 
lack of a high-quality system of financial support, an effective legal frame-
work for attracting foreign investors as well as the insufficient level of de-
velopment of financial market participants. The authors conclude that the 
current state of investment and innovation activity of enterprises in the real 
sector of Ukraine’s economy is characterized by the existence of positive 
and negative trends, timely evaluation of which will enhance the competi-
tiveness of entities in this sector of economy and ensure their sustainable 
development.
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о  том, что современное состояние инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятий реального сектора экономики Украины 
характеризуется существованием положительных и отрицатель-
ных тенденций, своевременная оценка которых позволит повысить 
конкурентоспособность субъектов данного сектора и обеспечить их 
устойчивое развитие.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, капитальные инвести-
ции, источники финансирования, иностранные инвестиции, инвести-
ционная привлекательность, инновационная активность, проблемы 
инновационной деятельности.
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Вступ. В умовах фінансово-економічної та політичної 
кризи в Україні важливою складовою економічної безпеки 
держави та інноваційно-технологічного прогресу є ефек-
тивне функціонування реального сектора економіки, який 
складається з підприємств сфери матеріального виробни-
цтва, що створюють значну частку ВВП та вносять ваго-
мий внесок у формування дохідної частини бюджету. При 
цьому одним із найважливіших завдань політики стійкого 
функціонування реального сектора економіки України та 
його фінансового забезпечення є активізація інвестиційно-
інноваційної діяльності. 

Сучасний етап функціонування реального сектора 
економіки відбувається в умовах існування негативних ма-
кроекономічних тенденцій в економіці України, що є при-
чиною зниження підтримки інвестиційно-інноваційної ді-
яльності підприємств реального сектора економіки з боку 
держави та суб’єктів фінансово-кредитного сектора, не-
якісної системи її фінансового забезпечення для залучення 
фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів і їх ефек-
тивного використання, низької інноваційної активності 
підприємств промисловості та конкурентоспроможності 
вітчизняних товарів і послуг. Так, у 2014 р. спостерігається 
значне зниження загальної суми витрат на проведення ін-
новаційної діяльності вітчизняних підприємств: у 2013 та 
2014 рр. – майже на 2 млрд грн (або на 20 %) кожний рік і, 
як наслідок, зниження частки вітчизняних підприємств, які 
займалися інноваційною діяльністю, – 16,1 %, що нижче за 
показники 2011–2013 рр., причому впровадили інновації у 
2014 р. тільки 12,1 %, тобто 75,15 % всіх інноваційних під-
приємств [1]. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхід-
ність оцінки сучасного стану інвестиційно-інноваційної ді-
яльності суб’єктів реального сектора економіки України та 
основних тенденцій забезпечення їх ефективного функціо-
нування в умовах нестабільного економічного середо вища.

Пріоритетним напрямком активізації інноваційної 
діяльності суб’єктів реального сектора економіки та його 

стійкого функціонування є формування системи якісного 
фінансового забезпечення, спрямованої на залучення ін-
вестиційних ресурсів, і їх раціональне використання. Так, 
за період 2010–2014 рр. в Україні спостерігається збільшен-
ня обсягів капітальних інвестицій підприємств реального 
сектора економіки в цілому на 35,5 % (табл. 1). При цьому 
за період 2010–2012 рр. цей показник має позитивну тен-
денцію до зростання: у 2011 р. – на 37144,4 млн грн (або на 
32,1 %) порівняно з 2010 р. та у 2012 р. – на 30974,6 млн грн 
(або на 20,3 %) порівняно з 2011 р. У 2013–2014 рр. спосте-
рігається зниження обсягів капітальних інвестицій до по-
передніх років: у 2013 р. – на 8225,1 млн грн (або на 4,5  %) 
та у 2014 р. – на 18837,7 млн грн (або на 10,7 %). 

За видами економічної діяльності збільшення ка-
пітальних інвестицій за досліджуваний період відбулося 
у  сільському, лісовому та рибному господарстві на 69,9 %, 
промисловості – на 55,7%, будівництві – на 21,1 %. Виклю-
ченням є галузь транспортного, складського господарства, 
поштової та кур’єрської діяльності, яка має негативну ди-
наміку капітальних інвестицій у розмірі 19,8 %.

Аналізуючи обсяги капітальних інвестицій підпри-
ємств реального сектора економіки, слід звернути увагу на 
їх структуру за джерелами фінансування. Основним дже-
релом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств 
та організацій, частка яких складає 60–70 % від загального 
обсягу (табл. 2). 

Так, за період 2010–2012 рр. спостерігається стабіль-
на тенденція до збільшення цього показника: у 2011 р.  – 
на 36198,6 млн грн (або на 32,5 %) порівняно з 2010 р., 
у  2012 р.  – на 23607 млн грн (або на 16 %) порівняно з 2011 р.  
У 2013–2014 рр. простежується негативна динаміка: 
у 2013 р. спостерігається зниження на 5389,9 млн грн (або 
на 3,1 %) порівняно з 2012 р. та у 2014 р. на 11157,2 млн  грн 
(або на 6,7 %) порівняно з 2013 р. При цьому слід зазначити, 
що за 2010–2014 рр. частка власних коштів підприємств та 
організацій у загальній структурі капітальних інвестицій 



70 Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління національним господарством

Таблиця 2

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010–2014 рр.*

Джерела 
фінансування

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

усього, у т. ч. за 
рахунок 180575,5 100,0 241286,0 100,0 273256,0 100,0 249873,4 100,0 219419,9 100,0

коштів держав-
ного бюджету 10223,3 5,7 17376,7 7,2 16288,3 6,0 6174,9 2,5 2738,7 1,2

коштів місцевих 
бюджетів 5730,8 3,2 7746,9 3,2 8555,7 3,1 6796,8 2,7 5918,2 2,7

власних коштів 
підприємств та 
організацій

111371,0 61,7 147569,6 61,2 171176,6 62,6 165786,7 66,3 154629,5 70,5

кредитів банків 
та інших позик 22888,1 12,7 36651,9 15,2 39724,7 14,5 34734,7 13,9 21739,3 9,9

коштів інозем-
них інвесторів 3723,9 2,1 5038,9 2,1 4904,3 1,8 4271,3 1,7 5639,8 2,6

коштів населен-
ня на будівни-
цтво житла

18885,9 10,5 17589,2 7,3 22575,5 8,3 24072,3 9,6 22064,2 10,1

інших джерел 
фінансування 7752,5 4,3 9312,8 3,9 10030,9 3,7 8036,7 3,2 6690,2 3,0

*Складено та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України [1]

має тенденцію до зростання (виключенням є 2011 р. – від-
булося зниження на 0,5 %) на 8,8 %. Наряду з  цим частка 
інших джерел фінансування капітальних інвестицій у за-
гальній структурі за досліджуваний період має негативні 
тенденції: фінансування за рахунок коштів державного 
бюджету зменшилось на 4 %, місцевих бюджетів – на 1,5 %, 
банківського кредитування та інших позик  – на 2,8 %, ко-
штів населення на будівництво житла – на 0,4  %, інших 
джерел – на 1,3 %. Це свідчить про відсутність єдиної 
узгодженої стратегії фінансового забезпечення на загаль-
нодержавному рівні, обмеженість доступу до банківських 
кредитів і недосконалу систему альтернативних механіз-
мів фінансування суб’єктів реального сектора економіки 
України.

Однак слід зауважити, що виключенням є кошти іно-
земних інвесторів, частка яких у 2014 р. збільшилась на 

0,5 % та склала 5639,8 млн грн. При цьому за даними Мі-
ністерства закордонних справ України [2], обсяг залучених 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в еко-
номіку України на 1 липня 2015 р. становив 42851,3 млн 
дол. США, що в розрахунку на одну особу населення скла-
дає 1000,5 дол. У січні – червні 2015 р. в економіку Украї-
ни іноземними інвесторами вкладено 1042,4  млн дол. та 
вилучено 351,3 млн дол. прямих інвестицій (акціонерного 
капіталу). Зменшення вартості акціонерного капіталу за 
рахунок переоцінки, втрат та перекласифікації становило 
3604,0 млн дол., у тому числі за рахунок курсової різниці – 
3539,3 млн дол. 

Інвестиції надходили зі 133 країн світу. Із країн ЄС із 
початку року внесено 33154,9 млн дол. інвестицій (77,4 % 
загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн 
світу – 9696,4 млн дол. (22,6 %). До десятки основних країн-

Таблиця 1

Капітальні інвестиції підприємств реального сектора економіки за 2010–2014 рр.*

Види економічної діяльності 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Сільське, лісове та рибне господарство 11062,6 16466 18883,7 18587,4 18795,7

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242

Будівництво 29767,0 31990,8 40760,3 40796,2 36056,7

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 19322,4 25498,2 32413,0 18472,6 15498,2

усього підприємствами реального сектора 
економіки 115536,4 152680,8 183655,4 175430,3 156592,6

усього підприємствами україни 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9

*Складено та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України [1]
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інвесторів, на які припадає більше 83 % загального обся-
гу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12274,1 млн дол., 
Німеччина – 5489,0 млн дол., Нідерланди  – 5108,0  млн 
дол., Російська Федерація – 2685,6 млн  дол., Австрія – 
2354,3  млн дол., Велика Британія – 1953,9 млн дол., Бри-
танські Віргінські Острови – 1872,6 млн дол., Франція  – 
1539,2 млн дол., Швейцарія – 1371,2 млн дол. та Італія – 
966,6 млн дол.

Згідно з даними Міністерства економічного розви-
тку та торгівлі України [3], провідними сферами економіч-
ної діяльності за обсягами залучення капітальних інвести-
цій у  січні – червні 2015 р. залишаються: промисловість – 
33,7 млрд грн, будівництво – 15,0 млрд грн, сільське, лісове 
та рибне господарство – 9,4 млрд грн, транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 6,0 млрд 
грн. Головним джерелом фінансування капітальних інвес-
тицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств 
та організацій, за рахунок яких у січні – червні 2015 р. осво-
єно 69,3 % капіталовкладень. Частка кредитів банків та ін-
ших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 
10,2 %. За рахунок державного та місцевих бюджетів осво-
єно 3,0 % капітальних інвестицій, частка коштів іноземних 
інвесторів становила 4,1 % усіх капіталовкладень, частка 
коштів населення на будівництво житла – 10,7 %, інші дже-
рела фінансування становлять 2,7 %.

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
Україна залишається привабливою для інвестицій, бере ак-
тивну участь у світових процесах та є достатньо інтегрова-
ною у світове господарство. Так, у рейтингу інвестиційної 
привабливості країн світу International Business Compass 
за 2015 р., опублікованому компанією BDO, Україна за рік 
піднялася на 20 позицій, зайняла 89 місце та увійшла до пе-
реліку країн, що показали найкраще зростання за рік, на-
рівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 р. наша країна займала 
109 місце.

За даними Світового банку [5], у цьогорічному рей-
тингу легкості ведення бізнесу Україна посіла 96 місце 
і покращила свої позиції відразу на 16 пунктів порівняно 
з  минулим роком. Крім того, у доповіді Doing Business 2015 
відзначається, що минулого року в Україні було досягнуто 
важливого прогресу у сферах реєстрації прав власності та 
оподаткування – за цими двома показниками Україна по-
ліпшила своє місце на 25 позицій.

Оцінюючи інвестиційну діяльність суб’єктів реально-
го сектора економіки України, слід зазначити, що з метою 
створення якісно нових умов ведення бізнесу, які мають 
забезпечити відбудову економіки України та її стабільний 
розвиток, протягом 2014–2015 рр. Урядом України вжито 
комплекс заходів, а саме [3]:

створено правове поле для інвестування та  
розвит ку державно-приватного партнерства, яке 
визначає гарантії діяльності для інвесторів, еко-
номічні і організаційні засади реалізації міжна-
родного партнерства в Україні;
прийнято застосування на території України до  
іноземних інвесторів національного режиму ін-
вестиційної діяльності, тобто створення рівних 
умов діяльності з вітчизняними інвесторами, 
згідно з якими іноземні інвестиції не підлягають 

націоналізації. При цьому у випадку припинення 
інвестиційної діяльності іноземному інвестору 
гарантується повернення його інвестиції в нату-
ральній формі або у валюті інвестування без спла-
ти мита, а також доходів від інвестицій у грошовій 
або товарній формах. Держава також гарантує 
безперешкодний і негайний переказ за кордон 
прибутків та інших коштів в іноземній валюті, 
одержаних на законних підставах унаслідок здій-
снення іноземних інвестицій;
ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 р.  
про порядок вирішення інвестиційних спорів між 
державами й іноземними особами;
створена та функціонує Рада експортерів та ін- 
весторів України, яка сприяє належній реалізації 
національних зовнішньополітичних і зовнішньое-
кономічних пріоритетів, виходу українських екс-
портерів на зовнішні ринки, захисту їхніх еконо-
мічних і торговельних інтересів за кордоном та 
залученню прямих іноземних інвестицій в еконо-
міку України;
утворено Національну інвестиційну раду, яка за- 
безпечує активізацію роботи щодо розвитку та 
реалізації інвестиційного потенціалу України, 
збільшення обсягу іноземних інвестицій, під-
тримку пріоритетних інвестиційних проектів, 
поліпшення інвестиційного клімату в державі, 
забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння 
ефективній взаємодії інвесторів з державними 
органами; 
проводяться бізнес-форуми Уряду держави за  
участю потенційних іноземних інвесторів, які 
сприяють пошуку дієвих механізмів залучення 
іноземних інвестицій в Україну.

Отже, зазначені заходи покликані сприяти покра-
щенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обся-
гів залучення іноземних капітальних інвестицій до підпри-
ємств реального сектора економіки та держави в цілому. 

Варто зауважити, що перспективним шляхом підви-
щення ефективності функціонування суб’єктів реального 
сектора економіки Україні є розвиток його інноваційної 
інфраструктури та модернізація системи реалізації інте-
лектуального капіталу, тоді як недостатня інноваційна ді-
яльність є головною причиною низької конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів і послуг. Отже, її активізація 
потребує покращення фінансово-інвестиційної забезпече-
ності підприємств, розвитку організаційно-комунікаційної 
інфраструктури інноваційної діяльності, зростання стиму-
лів до реалізації науково-дослідних проектів і впроваджен-
ня їх результатів у виробництво [6].

За даними Державної служби статистики України, 
у 2014 р. основними типами інноваційної діяльності були 
маркетингові й організаційні інновації (5,1 %); продукто-
ві та процесові інновації (3,6 %); лише процесові інновації 
(3,6 %); лише продуктові інновації (1,6 %), інші 2,2 % підпри-
ємств мали продовжувані та перервані інновації [1].

Щодо видів економічної діяльності, то протягом 
2012–2014 рр. найвища частка інноваційних підпри-
ємств була на підприємствах переробної промисловості 
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(20,3 %), з постачання електроенергії, газу, пари та кон-
диційованого повітря (18,6 %), а також інформації та те-
лекомунікацій (16,3 %). При цьому вища за середню по 
країні частка підприємств із технологічними інноваціями 
була серед підприємств переробної промисловості, з по-
стачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря (по 15,6 %), а також підприємств інформації та 
телекомунікацій (10,6 %); з нетехнологічними інноваці-
ями – серед підприємств переробної промисловості, ін-

формації та телекомунікацій (по 11,1 %), оптової торгівлі  
(9,1 %) [4].

Аналізуючи показники інноваційної діяльності під-
приємств, слід зазначити, що основним економічним фак-
тором, що перешкоджає забезпеченню економічного зрос-
тання реального сектора економіки на принципово новій 
технічній основі, є недостатність власних грошових засо-
бів. Підтвердженням цього є низька інноваційна активність 
вітчизняних представників промисловості (табл. 3). 

Таблиця 3

Показники інноваційної активності промислових підприємств за 2010–2014 рр.*

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Питома вага підприємств, що займалися іннова-
ційною діяльністю, % від загальної кількості 13,8 16,2 17,7 16,8 16,1

Питома вага підприємств, що впроваджували ін-
новації, % від загальної кількості 11,5 12,8 13,6 13,6 12,1

Питома вага реалізованої інноваційної продукції 
в обсязі промислової, % від загальної кількості 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5

Загальна сума витрат, млн грн, у тому числі за на-
прямами 8045,5 14333,9 11480,6 9562,6 7695,9

внутрішні ндр 818,5 833,3 965,2 1312,1 1221,5

зовнішні ндр 177,9 246,6 231,1 326,4 533,1

придбання інших зовнішніх знань 141,6 324,7 47,0 87,0 47,2

придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення 5051,7 10489,1 8051,8 5546,3 5115,3

інші витрати 1855,8 2440,2 2185,5 2290,9 778,8

*Складено та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України [1]

У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості 
займалися 1609 підприємств (або 16,1 %), причому впрова-
дили інновації у 2014 р. тільки 12,1 %, тобто 75,15 % всіх 
інноваційних підприємств. При цьому динаміка показни-
ка питомої ваги підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю, є досить нестабільною. Так, за 2010–2012 рр. 
цей показник збільшується: у 2012 р. – на 1,5 % порівняно 
з 2011  р. та у 2011 р. – на 2,4 % порівняно з 2010 р. Од-
нак у  2013 р. спостерігається зниження показника на 0,9  % 
порівняно з 2012 р. та у 2014 році – на 0,7 % порівняно 
з  2013  р. Проте в цілому за 2010–2014 рр. спостерігається 
збільшення питомої ваги підприємств, що займалися інно-
ваційною діяльністю, на 2,3 %. Слід зауважити, що досяг-
нуті у 2014  р. показники є низькими порівняно з країнами 
Європи, у яких питома вага підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю, складає: у Португалії – 26 %, 
у  Греції – 29 %, Данії – 71 %, Ірландії – 34 %.

У 2014 р. суб'єктами реального сектора економіки на 
інноваційну діяльність було використано 7695,9 млн грн за 
такими напрямками:

дослідження та розробки – 22,8 %, у тому числі  
внутрішні НДР – 15,9 % та зовнішні НДР – 6,9 % 
(у 2010 р. – 12,3 %, у тому числі внутрішні НДР – 
10,2 % та зовнішні НДР – 2, 1%);
придбання інших зовнішніх знань – 0,6 %  
(у  2010 р.  – 1,8 %);

придбання машин, обладнання та програмного  
забезпечення – 66,5 % (у 2010 р. – 62,8 %);
інші витрати – 10,1 % (у 2010 р. – 23,1 %). 

Крім того, слід зазначити що у 2014 р. було впрова-
джено виробництво 3661 найменувань інноваційних видів 
продукції (у 2010 р. – 2408 найменувань), з них нових видів 
техніки – 1314 найменувань (у 2010 р. – 2408 найменувань). 
При цьому спостерігається негативна динаміка питомої 
ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промис-
лової продукції, яка у 2010 р. складала 3,8 % та у 2014 р. – 
2,5  %.

Отже, аналіз стану та тенденцій розвитку інвести-
цій но-інноваційної діяльності у вітчизняній економіці дає 
підстави стверджувати про наявність структурних ризиків 
і загроз у цій сфері, а саме про недостатні співвідношен-
ня між виробництвом традиційної продукції та товарів, 
що мають ознаки інноваційності; чисельністю підпри-
ємств реального сектора, що усвідомлюють необхідність 
і здійснюють інноваційну діяльність, та пасивних до інно-
ваційних заходів і впровадження прогресивних змін; галу-
зями базових видів економічної діяльності, де об’єктивно 
вища потреба в отриманні і впровадженні результатів 
інвестиційно-інноваційної діяльності [7].

За 2010–2014 рр. спостерігається недостатньо раціо-
нальне структурне співвідношення за джерелами фінансу-
вання інноваційної діяльності в Україні (табл. 4). 
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Сучасна криза змусила суб’єктів господарювання 
у 2014 р. фінансувати свою інноваційну діяльність майже 
повністю за рахунок власних коштів (6540,3 млн грн, або 
73,7 %), коли ще у 2011 р. на це виділялося лише 53 % влас-
них фінансових ресурсів, а у 2012 р. – 64 %, що зумовлено 
практичною недоступністю інших джерел фінансування. 
Треба зазначити, що найбільша частка власних коштів під-
приємств у структурі інвестування відповідає практиці 
економічно розвинених країн, адже цільовий характер та 
ефективність приватного інвестування завжди вищі. 

У 2014 р. зросло фінансування за рахунок державно-
го бюджету – 344,1 млн грн, але його частка залишається 
малою – 3,9 %. Звичайно, бюджетні ресурси, тим більше за 
умов сучасної глобальної кризи, обмежені, але держава над-
то мало використовує такі інструменти, як бюджетне кре-
дитування та інвестування інноваційно активних суб’єктів 
господарювання, надання пільгової фінансово-кредитної 
підтримки (на поворотній основі), підтримка інноваційної 
діяльності у комунальному секторі. 

За думкою професора Кужелєва М. О. та Жита-
ря М. О. [9], саме «…державні кошти є важливим джерелом 
фінансування інноваційної діяльності. Важливу роль у ко-
мерціалізації ідей і впровадженні інновацій відіграють дер-
жавні програми. Так, наприклад, кожна країна прагне на-
дати підтримку для розвитку різним секторам економіки, 
створюючи досить потужні національні стратегічні програ-
ми. Так, в Угорщині існує «Національна науково-дослідна 
та інноваційна стратегія – інвестиції в майбутнє» (2013–
2020 рр.), у Словаччині – «Стратегія науково-дослідного 
та інноваційного розвитку в рамках Smart-спеціалізації» 
(2014–2020 рр.), у Словенії – «Дорожня карта дослідницької 
інфраструктури» (2012–2020 рр.), у Південній Африці – 
«Десятирічний інноваційний план» (2008–2018 рр.), завдан-
ня яких полягає у стимулюванні стратегічного партнерства 
між наукою і бізнесом, стимулюванні інновацій у промис-
ловості, пришвидшенні процесу поширення технологій, 
активній участі у міжнародній співпраці з метою збільшен-
ня власного науково-інноваційного потенціалу, підготовці 
достатньої кількості фахівців у інноваційній сфері. Для 
впровадження цих стратегій доцільно запроваджувати 
в Україні університети дослідницького типу. Вони мають 
стати економічно рушійною силою і джерелом інновацій, 
шляхом до створення системи науково-технічного розви-

Таблиця 4

Джерела фінансування інноваційної діяльності за 2010–2014 рр.*

Джерела фінансування
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % млн грн %

усього,  
у т. ч. за рахунок 8045,5 100 14333,9 100 11480,6 100 9562,6 100 8868,5 100

власних коштів 4775,2 59,4 7585,6 52,9 7335,9 63,9 6973,4 72,9 6540,3 73,7

державного бюджету 87 1,1 149,2 1,0 224,3 2,0 24,7 0,3 344,1 3,9

іноземних інвесторів 2411,4 30,0 56,9 0,4 994,8 8,7 1253,2 13,1 1311,3 14,8

інших джерел 771,9 9,6 6542,2 45,6 2925,6 25,5 1311,3 13,7 672,8 7,6

*Складено та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України [1]

тку, середовищем для підготовки висококваліфікованих ка-
дрів і формування венчурного капіталу для комерціалізації 
результатів наукових досліджень». 

Індикатором сучасної системної кризи у 2014 р. є 
ризьке зниження обсягів фінансування іноземних інвесто-
рів – майже в 9 разів (1311,3 млн грн, або 14,8 %, на відміну 
від 2411,4 млн грн та 30 % у 2010 р.). Також у 2014 р. спосте-
рігається зниження інших джерел фінансування (672,8  млн 
грн, або 7,6 %, на відміну від 771,9 млн грн, або 9,6 %, в за-
гальному обсягу фінансування у 2010 р.). 

Слід зазначити, що нестача в національній економіці 
фінансових ресурсів розвитку стала однією з головних при-
чин затримки переходу до інтенсивної форми інноваційного 
розвитку. Внаслідок цієї суперечності усвідомлення спо-
живачами необхідності застосування інноваційного про-
дукту значно випередило здатність національної економіки 
до продукування останнього. Очевидно, що навіть за по-
кращення макроекономічної ситуації у країні основними 
проблемами здійснення інноваційної діяльності в Україні 
залишаться: обмежені можливості залучення державних 
ресурсів; дефіцит власних ресурсів суб’єктів економіки; 
нерозвиненість інституційних інвесторів (банків, страхо-
вих компаній, інвестиційних фондів і компаній, фондового 
ринку тощо); нерозвиненість інноваційної інфраструктури; 
відсутність дієвої правової бази залучення коштів інозем-
них інвесторів, у тому числі венчурного фінансування [8]. 
Все це потребує розробки негайних заходів, які повинні 
здійснюватися як на рівні самих суб’єктів господарювання, 
так і на державному рівні.

Висновок. Сучаний стан інвестиційно-інноваційної 
діяльності підприємств реального сектора економіки 
Украї ни характеризується існуванням позитивних і нега-
тивних тенденцій, своєчасне врахування яких дозволить 
сформувати стратегічний вектор їх стійкого функціону-
вання та розвитку, забезпечити конкурентоспроможність 
суб’єктів цього сектора, а через нього – національного гос-
подарства в цілому.
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Некоторые аспекты выхода из кризиса экономики Украины

Анализ тенденций развития мировой и экономики Украины свидетельствует о цикличности, нелинейности этих процессов в условиях отсутствия 
национальной объединяющей идеи в Украине, игнорирования институциональных особенностей. Украина избрала догоняющий тип развития, не 
сформировав для этого соответствующих институтов, собственной научно-методической базы, государственно мыслящей элиты. Цель рабо-
ты – теоретическое обоснование институциональной среды, способствующей выходу экономики, промышленности, субъектов хозяйствования 
из системного социально-экономического кризиса. Необходимо: сформулировать цель общества, его основных классов, элиты на среднесрочную 
перспективу; пересмотреть основополагающие ценности общества; определить основные направления развития экономики, промышленности, 
социальной сферы; перейти от догоняющей стратегии развития к точечной опережающей; обеспечить сокращение разрыва в уровне доходов край-
них децильных групп населения; поддерживать фундаментальную науку, образование, здравоохранение; тотальное повышение ответственности 
руководителей всех уровней на основе заключения контрактов, программ, дорожных карт, контроля их исполнения.
Ключевые слова: экономика Украины, промышленная политика, кризис и цикличность развития, социальные и экономические институты, фунда-
ментальная наука, ответственность, ценности.
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з кризи економіки України
Аналіз тенденцій розвитку світової та економіки України свідчить 
про циклічність, нелінійність цих процесів в умовах відсутності наці-
ональної об’єднуючої ідеї в Україні, ігнорування інституційних особли-
востей. Україна обрала доганяючий тип розвитку, однак не сформу-
вала для цього відповідні інститути, власну науково-методичну базу, 
державно мислячу еліту. Мета роботи – теоретичне обґрунтування 
інституційного середовища, що сприяє виходу економіки, промисло-
вості, суб’єктів господарювання з системної соціально-економічної 
кризи. Необхідно: сформулювати мету суспільства, його основних 
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воположні цінності суспільства; визначити основні напрями розвитку 
економіки, промисловості, соціальної сфери; перейти від доганяючої 
стратегії розвитку до точкової випереджаючої; забезпечити скоро-
чення розриву в рівні доходів крайніх децильних груп населення; підтри-
мувати фундаментальну науку, освіту, охорону здоров’я; тотальне 
підвищення відповідальності керівників усіх рівнів на основі укладення 
контрактів, програм, дорожніх карт, контролю за їх виконанням.
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Bulyeyev I. P. Some Aspects of Exit of Ukraine’s  

Economy from the Crisis
The analysis of trends both in the global and Ukraine’s economy demonstrates 
a cyclic, non-linear character of these processes under conditions of absence 
of a unifying national idea in Ukraine, ignoring institutional features. Ukraine 
chose a catch-up model of development having not formed corresponding 
institutions, its own scientific and methodological base, the public-minded 
elite. The aim of the work is theoretical substantiation of institutional 
environment contributing to the exit of the economy, industry and business 
entities from the systemic social and economic crisis. It is necessary: to 
formulate the goal of the society, its main classes, its elite for a medium 
term; reconsider the fundamental values of the society; determine the main 
directions in the development of the economy, industry, social sphere; move 
from the catch-up strategy to the point advanced one; ensure reduction 
of the gap in income of extreme decile groups of the population; support 
fundamental science, education, health care; provide a total increase of the 
responsibility of managers at all levels on the basis of contracts, programs, 
roadmaps, monitoring their performance.
Keywords: Ukraine’s economy, industrial policy, crisis, cyclical development, 
social and economic institutions, fundamental science, responsibility, 
values.
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Постановка проблемы и ее актуальность. Мейн-
стримом современной экономической теории и практики 
является парадигма устойчивого развития мировой и на-
циональных экономик. Анализ этапов развития общества 
от натурального производства, от первобытнообщинного 

до современных индустриального и постиндустриального 
общественно-экономических укладов подтверждает тен-
денцию роста объемов производства, качества продукции, 
эффективности труда, уровня и качества жизни населения 
и др. Однако на более поздних этапах развития экономи-

1 Работа выполнена в соответствии с темой НИР Института экономики промышленности НАН Украины «Механізми забезпечення інвести-
ційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» (номер державної реєстрації 0115U001639, 2015–2018 рр.)



76 Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління національним господарством

ка имеет как подъемы, так и спады. Большие или длинные 
циклы (волны) конъюнктуры и развития экономики рас-
смотрены в работах Н. Кондратьева и его последователей 
[1; 2]. Цикличность капиталистического производства 
проанализирована в работах К. Маркса и Ф. Энгельса [3]. 
Особенности развития капитализма в первой половине  
ХХ века показаны Дж. М. Кейнсом [4]. 

В работах указанных авторов в конкретной экономи-
ке (национальной, отраслевой, региональной, предприятий 
и интегрированных структур) акценты делаются на устой-
чивом развитии экономики, хотя именно этого на коротких 
и средних временных интервалах (от 5 до 15–20 лет) не на-
блюдается. Национальные экономики промышленно раз-
витых стран периодически входили в рецессии, кризисы, 
депрессии. Их периодичность, глубина и продолжитель-
ность возрастают. Мировой финансово-экономический 
кризис, апогей которого для мировой экономики прихо-
дится на 2008–2009 гг., по-разному проявился в различных 
странах. Это падение ВВП на 1–4 % в странах «большой се-
мерки», до 15–30 % в промышленности постсоциалистиче-
ских стран и стран СНГ, замедление темпов роста в разви-
вающихся странах, несущественное снижение роста ВВП 
и  промышленности Китая, стран Юго-Восточной Азии. 

Экономика Украины дала самые высокие показатели 
падения в целом, промышленности – в частности. Данные 
процессы политическая элита Украины объясняет объек-
тивными причинами: мировым масштабом кризиса, экс-
портной ориентацией украинской экономики, изношен-
ностью основного капитала, бюджетным дефицитом и т. п. 
Однако реальные факторы, усугубляющие кризисные явле-
ния отечественной экономики, имеют, прежде всего, инсти-
туциональный характер. Это непонимание большинством 
политической, хозяйственной и околоправительственной 
элиты экономической объективности нелинейного разви-
тия экономики в условиях рыночных отношений, исполь-
зование устаревших институтов в новых условиях, ставших 
тормозом, а не ускорителем развития; неподготовленность 
новых собственников и топ-менеджеров к работе в  усло-
виях открытой национальной экономики; ориентация на 
старые организационные структуры предприятий и инте-
грированные структуры; недооценка роли планирования 
на всех уровнях экономики; отстранение работников от 
собственности и участия в управлении; бюрократизация, 
коррупция, безответственность за неисполнение законов, 
контрактов, обязательств и т. д.

Недостаточная разработка указанных вопросов 
в экономической теории, игнорирование их в практиче-
ской работе предприятий, интегрированных структур, по 
видам экономической деятельности показывают актуаль-
ность исследования, необходимость выработки механиз-
мов реализации институциональных аспектов смягчения 
кризисов в условиях нелинейного развития экономики, 
основанной на многообразии форм собственности, конку-
ренции, инновационном развитии.

Анализ последних исследований. Повышению эф-
фективности производства посвящены работы многих 
научно-исследовательских организаций, научных секто-
ров вузов, ведущих ученых и практических работников 
как в Украине, так и за рубежом. Эти проблемы исследо-
вали П. Друкер, Ли Якока, Л. Абалкин, В. Геец, А. Амоша, 

Н. Кизим и др. В ГУ «Институт экономики и прогнозиро-
вания», Институте экономики промышленности, Научно-
исследовательском центре индустриальных проблем 
развития НАН Украины, Национальном университете 
«Львовская политехника» и др. сложились школы, кото-
рые изучают проблемы устойчивого развития экономи-
ки, промышленности, предприятий и интегрированных 
структур. Исследуются социально-экономические пробле-
мы обеспечения устойчивого развития экономики и пред-
приятий различных видов экономической деятельности 
[5–16]. В приведенных и других работах рассматриваются 
конкретные аспекты развития экономики, промышлен-
ности, предприятий: цикличность производства [1–4]; 
устойчивое развитие [5–10]; институциональные аспекты 
развития [13–16]; повышение конкурентоспособности [6; 
9; 12]; нелинейность развития экономики регионов [11; 12] 
и др. Однако исследования вышеизложенных конкретных 
вопросов с учетом нелинейного развития предприятий, 
видов экономической деятельности, экономики в целом, 
в доступных публикациях освещены недостаточно. Прак-
тически отсутствуют публикации, комплексно анализиру-
ющие проблемы функционирования и развития промыш-
ленности, ее отраслей, предприятий, интегрированных 
структур в условиях цикличного, нелинейного развития 
с учетом динамики институциональной среды.

Цель работы – исследовать значение институцио-
нальных факторов функционирования промышленности, 
предприятий, интегрированных структур, их влияние на 
экономическое развитие, продолжительность и глубину 
кризисов, обосновать предложения по совершенствова-
нию механизма институционального обеспечения смягче-
ния нелинейности развития национальной экономики.

Изложение основного материала. В различных 
естественных, общественных, социальных науках доказа-
на цикличность развития природы общества, экономики, 
предприятий, человека. В их основу положены теории раз-
личных форм цикличности (волн, циклов, маятника, спи-
рали, круга, движения и покоя и т.п.) В неорганической 
среде цикличность, волны проявляются открыто, постоян-
но, многообразно. Более скрыто эти явления проявляются 
в социальной среде, в общественном развитии, в экономи-
ке. Наиболее скрыто и наименее изучены они в духовной 
жизни общества, групп, конкретных личностей. И неслу-
чайно выдающиеся религиозные ученые и деятели счита-
ют, что базис развития, базис общества – это духовный 
мир, а не мир материальный [17–19]. Духовная жизнь чело-
вечества согласно христианскому учению и большинства 
современных религий делится на Ветхозаветный период 
и современное христианство, изложенные в одном источ-
нике – Библии, в ее двух частях: Ветхий завет и Евангелие 
(Новый Завет). На фоне этого базиса проходит формиро-
вание, развитие и падение общественно-экономических 
формаций (первобытнообщинная, феодальная, капитали-
стическая). Последняя включает индустриальный этап (ка-
питализм свободной конкуренции), развитый капитализм 
(империализм), постиндустриальный капитализм. 

Длинные волны (циклы) в индустриальном капита-
лизме рассмотрены Н. Д. Кондратьевым [1], они имели на-
чало (подъем) и завершение (спад). Но уровень показателей 
завершающего цикла всегда был выше уровня завершения 
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предыдущего цикла, что обеспечивает тенденцию роста 
при нелинейном развитии экономики в процессе цикла 
и  циклов. Н. Кондратьев вывел теорию длинных волн (ци-
клов), положив в ее основу показатели производства ме-
талла, добычи и потребления энергоносителей, среднего 
уровня товарных цен, заработной платы, процента на ка-
питал, внешнеторгового оборота и др. экономические по-
казатели.

Применительно к зрелому капитализму Й. Шумпетер 
выделяет пять циклов инновационного развития, опреде-
ляющими факторами которых стали наиболее значимые 
достижении науки и производства [20]. Технические фак-
торы положены в основу циклов производства К. Марк-
са, экономических циклов У. Митчела [21], М. Туган-
Барановского [22] и др. 

Современные этапы (циклы – Авт.) М. Ковальчук 
связывает с ресурсным потенциалом, источниками энер-
гии [23]. Используя технократический подход, С. Глазьев 
выделяет шесть технологических укладов, шесть циклов 
развития современного производства [24] и отмечает, что 
после перестройки экономики ведущих стран на осно-
ве нового технологического уклада (шестого – Авт.), а он 
продлится еще 3–7 лет, начнется новая длинная волна эко-
номического роста [25, с. 5]. С. Глазьев выделяет также че-
тыре мироустроительных волновых цикла.

Как отмечают специалисты [26, с. 31], шестой тех-
нологический уклад характеризуется экономикой знаний, 
где ведущую роль занимают информационные техноло-
гии, развитие искусственного интеллекта, а фундаментом, 
определяющим развитие, называют нанотехнологии. Ис-
ходя из тенденции сокращения интервала длинных К-волн, 
можно гипотетически предположить длительность шесто-
го уклада в интервале 15 лет, после чего следует ожидать 
начало седьмого уклада. Ключевым фактором здесь видит-
ся использование новых источников энергии, в числе ко-
торых называют водород, гелий-3 и уран-238. На их основе 
должны быть созданы принципиально новые двигатели 
и экологически чистые технологии, что и составит ядро 
седьмого технологического цикла. 

Украинские исследователи [26] также дают обобщен-
ную картину разнообразных волн и циклов экономическо-
го развития. В их основу положено, как справедливо отме-
чает В. Тарасевич, «уровень ВВП, безработицы, инфляции, 
курс национальной валюты и т.д., и объяснения этого име-
ют преимущественно экономические причины – противо-
речие между характером производства и формой при-
своения, периодичность обновления основного капитала, 
технологические, монетарные, фискальные шоки и  т. д.» 
[27, с. 20]. Названный автор справедливо отмечает, что 
эти показатели отражают в основном процессы капитали-
стического производства. Однако, отмечает В. Тарасевич, 
«вплоть до новой эры человеческой эволюции имманент-
ны полилинейность, поступательность и цикличность…» 
Циклическая динамика присуща всем рассматриваемым 
первым цивилизациям (Древние: Египет, Месопотамия, 
Китай, Индия)» [27, c. 21–22]. Присуща она, как видно из 
рассмотренного обзора публикаций, и цивилизациям на-
шей эры, современности. Показатели капиталистического 
развития не могут быть применены к докапиталистическим 
общественно-экономическим формациям, но цикличность 

имеет место на всем протяжении развития человечества. 
Идут поиски основных, базовых показателей, с помощью 
которых делаются попытки объяснить цикличность разви-
тия общества, экономики. 

Опираясь на работы Л. Гумилева [28], В. Тарасевич 
выдвигает гипотезу, что для объяснения цикличности раз-
вития первых цивилизаций следует использовать показа-
тели: соотношение укрупнения и разукрупнения цунобров, 
централизация и децентрализация власти, центростреми-
тельные и центробежные силы [27, с. 21]. Сюда же следует 
добавить пассионарность этноса, населения. Это, по мне-
нию указанного автора, объясняет «дыхание» цивилизаци-
онных пространств в историческом времени. В этом усма-
тривается отход от устоявшегося в классической полити-
ческой экономии положения о приоритете производства 
материальных благ, сформулированного К. Марксом, – об 
определении общественного сознания общественным бы-
тием, которое все еще остается главным в постсоциалисти-
ческих странах и в Украине.

Но и ортодоксальные материалисты не в состоянии 
научно доказать первичность материи и вторичность со-
знания, приоритет бытия относительно общественного 
сознания. Подтверждением данного положения есть тезис 
о том, что «идея становится материальной силой, когда она 
овладевает массами». Сторонники идеализма в философии 
считают первичными (базовыми) идею, вторичной – мате-
рию. 

Более глубокое толкование соотношения и состава 
базисных и вторичных ценностей дают религиозные ли-
деры, ученые. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, 
«Господь,… отвергает убеждение, согласно которому мате-
риальное начало является высшим и абсолютным благом 
в  жизни человека» [19, с. 121]. «…Господь Всемогущий есть 
творец не только Вселенной, но и законов, регулирующих 
ее бытие, что Бог первичен, а Вселенная и закон природы 
вторичны [19, с. 225]. Божественная энергия, имеющая не-
иссякаемым источником Бога и Творца, пронизывает весь 
мир и преображает его» [19, с. 230]. «…Выход из пережива-
емого нами кризиса возможен только на путях возрожде-
ния человеческой личности, исцеления и восстановления 
ее нравственного начала» [19, с. 287]. Вера есть результат 
устремленности и взаимодействия всех духовных сил че-
ловека: и разума, и чувств, и воли [19, с. 374].

Политологи и экономисты доказывают, что все от-
рицательные явления в общественной жизни, в экономике 
связаны с несоответствием институтов, ценностей обще-
ства и конкретных субъектов (групп людей, конкретных 
личностей) с реально происходящими процессами в эко-
номике, в жизни. Правомерно утверждение, что любой 
кризис, любое отклонение начинается с противоречий 
в мыслях, сознании действующих субъектов (от общества 
до конкретных личностей).

Революции, правительственные перевороты являют-
ся следствием того, что действующие на конкретный мо-
мент условия жизни общества, деятельности государства 
не устраивают пассионарную часть общества, которая ак-
тивизирует разрушительные процессы, омрачает сложив-
шиеся ценности, разрушает производственные и обще-
ственные отношения, действующие на тот момент отно-
шения собственности. Степень глубины разрушительных 
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процессов зависит от подготовленности (теоретической, 
гражданской, экономической) той части общества, кото-
рая становится лидером революционных преобразований. 
Элита, руководители преобразований должны иметь чет-
кие программы, ценности, быть моральными и патриотич-
ными лидерами. Отвечали и отвечают этим положениям 
лидеры преобразований в советских республиках конца 
ХХ века? К сожалению, имеем отрицательный ответ. 

Украина неожиданно для основной части населе-
ния получила (а не завоевала) независимость. Возглавили 
ее граждане, деятельность которых в 90-е годы прошлого 
столетия носила деструктивный, разрушительный харак-
тер. Отсутствовали партии (партия) общенационального 
уровня, которые имели бы программы последующих пре-
образований. Пришедшие к власти элиты не были патрио-
тически настроены, решали групповые и личные пробле-
мы. Объединение их в партии (большое количество, мало-
численные, аморфные) ориентировалось на олигархов, ин-
тересы которых не совпадали с интересами и ценностями 
большинства населения страны. За прошедшие четверть 
века их сущность не изменилась. Руководителями госу-
дарства, экономики, политических партий и объединений 
остаются олигархи, ориентированные на западные страны 
и модели развития, по энциклопедическим определениям 
являющиеся типичной компрадорской буржуазией. В сво-
ем большинстве, не являясь представителями титульной 
нации, они в лозунгах провозглашают украинский национа-
лизм, вывозят массово капитал из Украины в оффшорные 
зоны и западные страны, вносят раскол в общество отно-
сительно традиционных ценностей (религиозных, христи-
анских, православных, национальных, территориальных 
и др.) Неудивительно, что общество расколото по многим 
направлениям, чрезвычайно высокая дифференциация по 
доходам. По оценкам экспертов, доходы крайних дециль-
ных групп населения в Украине различаются в 30–50 раз 
при максимально допустимом диапазоне в 6–8 раз. Выход 

за эти пределы ведет к социальному противостоянию, ве-
роятность завершения которого революцией или воору-
женным противостоянием весьма высока, что и подтверж-
дает реальность ситуации на Юго-Востоке и на Западе 
Украины.

Как отмечено выше, экономика страны не достигла 
уровня показателей 1991 г., а в последние два года резко 
ухудшились ее показатели. В 2014 г. ВВП страны к уровню 
2013 г. снизился на 5,9 %. По оценкам МВФ, НБУ, Кабине-
та Министров Украины, падение ВВП в 2015 г. к уровню 
2014 г. оценивается в 14–22 %, рост инфляции – на уровне 
45–55 %. И только в 2016 г. возможна стабилизация ВВП на 
уровне 2015 г. или даже рост 1–2 %, в 2017 г. реален рост 
ВВП на 3–4 %, снижение темпов инфляции в 2016 г до 12 %, 
стабилизация курса гривны к доллару на уровне 24,2 грн за 
доллар США.

Эксперт Фонда общественной безопасности и эко-
номики Украины Ю. Гавриленко [29] отмечает, что в 2015  г. 
аграрная отрасль сократила объемы производства на 4,4  %, 
промышленность – на 15,3 %, в том числе производство 
продуктов питания – минус 12 %, сахарная промышлен-
ность – минус 31,2 %. Индекс реальной заработной платы 
в январе – сентябре 2015 г к соответствующему периоду 
2014 г. составил 77,3 %. В октябре 2014 г. курс гривны к дол-
лару США составлял 15,0 в декабре 2015 г. – 24,5–25,3 грн 
к доллару. Производство ВВП в расчете на человека в год 
составляет в Украине в 2015 г. 8,5 тыс. долларов по ППС, 
что в три раза ниже, чем в Польше, и в пять раз ниже, чем 
в Германии. Из подконтрольных украинской власти терри-
торий хотят эмигрировать 8 млн человек, т. е. больше 20 %. 
Это преимущественно трудоспособная, профессионально 
подготовленная часть населения.

За последние 10 лет тенденции развития производ-
ства в мире (табл. 1) и в Украине (табл. 2) не совпадают.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что средний темп 
роста производства в год составил: в мире – 2,4 %, и толь-

Таблица 1

Динамика развития производства в мире, %*

Уровень соотношения
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

весь мир 4,1 4,0 1,5 -2,1 4,1 2,8 2,3 2,3 2,7

развитые страны 2,8 2,5 0,0 -3,7 2,6 1,4 1,1 1,3 1,8

развивающиеся страны 7,7 8,0 5,4 2,6 7,1 6,0 4,7 4,6 4,7

* Составлено по источникам [30–33]

Таблица 2

Динамика промышленного производства в Украине, % к 2005 г. *

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (ожид.)

% 100,0 106,2 107,6 94,8 78,1 111,2 108,0 99,9 95,7 89,9 80,0

* Составлено по источникам [29–33]

ко в 2009 г. наблюдался минусовый показатель; в развитых 
странах – 1,1 % (минусовый показатель в 2009 г.); в разви-
вающихся странах – 5,7 %, отрицательного значения по го-
дам не наблюдалось.

В 2015 г. в мире рост производства оценивается на 
уровне 1,5–2,0 %.

В Украине после 2011 г. объемы производства пада-
ют, наблюдается волатильность показателей промышлен-
ности за последние 10 лет (табл. 2).
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В 2009 г. к уровню 2008 г. спад производства про-
мышленной продукции в Украине составил 39,4 %, в мире – 
12,4 %. Но если после 2009 г. в мире наблюдается невысо-
кий, но стабильный рост, то в Украине лишь в 2010–2011 гг. 
имел место прирост промышленного производства, но 
начиная с 2012 г. вновь производство падает. Причиной 
тому является системный социально-экономический кри-
зис, продолжающийся уже двадцать пятый год. Он усу-
губился мировым финансово-экономическим кризисом 
(2008–2009 гг.), обострением противостояния в обществе 
по совокупности изложенных выше проблем, доведенным 
до вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, 
локальными кратковременными конфликтами во многих 
городах и населенных пунктах Украины, уходом АР Крым 
из-под юрисдикции центральной украинской власти. 

О недостаточной компетенции правящей элиты 
Украины, ее оторванности от стремлений большинства 
населения Украины, ориентации на свои личные и узко-
групповые интересы свидетельствуют различные «Стра-
тегия развития Украины», «Программы развития Украи-
ны», «Государственные бюджеты», программы развития 
отраслей, регионов (до 2020–2030 гг.), предприятий, при-
нимаемые в период с 1991 г. по 2015 г. Экономически не 
обоснована принятая руководством Украины программа 
деятельности Кабинета Министров Украины на 2014–
2020 гг. [34], утвержденная Президентом Украины Стра-
тегия реформ 2020 г.» [35]. Это результат недостаточного 
понимания экономических законов развития, как правя-
щей элитой, так и госаппаратом, игнорирование органами 
политического руководства знаний, профессионализма, 
опыта украинского общества, отечественной науки, кото-
рые не вовлечены в обоснование программы, стратегий 
социально-экономического развития страны, ее регионов, 
предприятий.

Представляется некорректной оценка некоторыми 
учеными своих коллег-экономистов, коллективов научных 
центров. Так, группа академиков Академии экономиче-
ских наук отмечает: «В Украине имеются десятки научно-
исследовательских экономических институтов, факульте-
тов, тысячи ученых-экономистов, но, к сожалению, никто из 
них не представил программу реформ или хотя бы концеп-
цию по экономическому развитию страны на перспективу. 
Сейчас первоочередными, даже сверхсрочными должны 
стать экономические реформы, именно только они могут 
спасти страну. Именно эти реформы на 80–90 % решат все 
проблемы в Украине. Для этого необходимо в  срочном 
порядке определить экономические реформы, подвести 
серьезную научную базу, использовать зарубежный опыт, 
обсудить экономические реформы с украинским народом 
и в течение одного-двух лет реализовать их в жизнь» [36, 
с. 189]. Полностью поддерживая заключительные поло-
жения, высказанные вице-президентом и двумя академи-
ками АЭН Украины, позволим себе дать им информацию, 
что начиная с 1991 г. для Украины, а начиная с 80-х годов 
ХIХ ст. научные центры Академии наук Украины, а затем 
НАН Украины практически ежегодно предоставляли Пре-
зидентам, Правительству Украины самые разнообразные 
программы экономических реформ государства в целом 
и ее отдельных регионов, отраслей на периоды: до 2015 г., 
2020 г., 2030 г. и даже до 2050 г. Имеются ответы органов 

управления об их высоком качестве, своевременности, це-
лесообразности использования, и на этом дело заканчива-
лось. 

Ученые и научные центры могут разрабатывать 
программы, пропагандировать их, доказывать их обо-
снованность, но их реализация находится в компетенции 
органов государственного и регионального управления, 
а не ученых-экономистов, которые в отдельные периоды 
Правительством Украины (2005–2010 гг.) привлекались 
в качестве экспертов, а в последние годы стараются со-
хранить специалистов, финансирование науки на хотя бы 
минимальном научно обоснованном уровне, продолжать 
работать над программами, стратегиями, проектами, кото-
рые востребованы за рубежом, но не нужны в Отечестве. 
На протяжении десятков лет финансирование науки со-
ставляет 0,3–0,4 % ВВП. Развитые страны мира выделяют 
на науку 3–4 % ВВП, а мировой центр игорного бизнеса 
княжество Монако выделяет на науку 15 % ВВП. Тенден-
ция отказа от финансирования фундаментальной науки из 
бюджета и перевода ее на самофинансирование за счет хо-
зяйственных и некоммерческих договоров не находит под-
держки в развитых странах.

Как отмечают специалисты, за годы независимости 
из Украины за рубеж выехало более шести тысяч ученых, 
в том числе 310 докторов наук. Одной из причин тому ста-
ло низкое финансирование НИР, в результате чего удель-
ные затраты на научные исследования в расчете на одно-
го научного сотрудника втрое меньше, чем в РФ, в 18 раз 
ниже, чем в Бразилии, в 34 раза ниже, чем в Южной Корее, 
в 72  раза ниже, чем в США [37]. На 10 тыс. занятого насе-
ления число работников научной сферы составляет: Фин-
ляндия – 230 человек; Дания – 143 человека; Германия – 
124  человека; Украина – 51 человек. Не удивительно, что 
к 2005 г. в сравнении с 1995 г. вдвое в Украине уменьшилось 
количество создаваемых видов новой техники, сокращает-
ся внедрение отечественных образцов, хотя последние до-
статочно успешно используются за рубежом. Этим Украина 
берет расходы по исследованиям на себя, а результаты ис-
следований реализуются за рубежом, чем обеспечивается 
передача зарубежным производителям потенциала создан-
ной в Украине повышенной добавленной стоимости.

Следует развеять миф о том, что наука должна быть 
лишена бюджетного финансирования, трансформировать-
ся в университеты. В зарубежных СМИ приводятся данные, 
что фундаментальная наука функционирует в институтах 
университетов, которые имеют высокие объемы финан-
сирования. Так, Стэнфордский технологический универ-
ситет имеет годовой бюджет около 3 млрд долл. США, из 
них более 1 млрд долл. направляется на научные исследо-
вания. Бюджет университета формируется из источников: 
13,3 % – федеральное бюджетное финансирование; 30,3 % – 
финансирование правительства штата; 2,7 % – финанси-
рование местных органов власти; 4,9 % – финансирование 
частным сектором; 33,1 % – оплата студентами обучения; 
15 % – средства, фонды, доходы учебного заведения. Таким 
образом, наука университета имеет главным образом бюд-
жетное финансирование.

Имеется полное основание согласиться с академи-
ком РАН В. Накоряковым [38] в том, что «Глубоко порочны 
рассуждения о том, что можно пользоваться результатами, 
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полученными в лабораториях других стран, не используя 
свои ресурсы. Тот, кто немножко знаком с тем, что такое 
наука, понимает, что это полный абсурд. Можно создать 
технологии, основанные на общих мировых достижениях, 
но поддерживать технологии, прогрессировать дальше без 
собственной мощной фундаментальной науки совершенно 
невозможно. Это стало ясно на примере Японии, в которой 
фундаментальная наука финансируется в объемах, немыс-
лимых для нынешнего состояния Российского государства. 
Японское правительство, японское сообщество пошло на 
резкое увеличение доли в бюджете финансирования нау-
ки и достигло в области фундаментальных наук абсолютно 
новых и оригинальных результатов, которые в ближайшем 
будущем дадут рывок в ее промышленности. По этому же 
пути сейчас идет и Китай». 

В. Накоряков полагает, что «прикладную деятель-
ность необходимо восстанавливать в отраслевых инсти-
тутах, в научных организациях корпораций и автономных 
учреждениях, в университетах». В академических институ-
тах не более 10 % от общего финансирования соответству-
ющего учреждения и под контролем Министерства науки 
направлять на финансирование прикладных (инновацион-
ных, в терминологии автора) разработок. «Это единствен-
но разумный путь внесения ясности в соотношение между 
долей фундаментальной и хоздоговорной или инновацион-
ной деятельности в институтах. Думаю, что в институтах 
инновационная деятельность также не должна превышать 
больше 10 %, а лучше, если бы она и вообще отсутствова-
ла. Ученый должен быть ученым. Он должен участвовать 
в конференциях, семинарах и искать свое место в науке 
так, чтобы, грубо говоря, через некоторое время стать 
лауреатом Нобелевской премии или других подобных пре-
стижных наград» [38]. 

Таким образом, в обществе, в государстве должно 
быть изменено отношение к фундаментальной науке. Ее 
финансирование должно быть исключительно за счет го-
сударственных средств, без требований сиюминутного эф-
фекта. Известно, что непосредственно после исследований 
могут быть востребованы не более 10 % полученных ре-
зультатов, а реально внедрены около 1 %, но и это обеспе-
чивает окупаемость всех затрат на научные исследования. 

Следующим направлением преодоления кризиса 
экономики является изменение ее структуры, выработка 
и реализация экономической и промышленной политики, 
стратегии предприятий, в разработке которых приоритет 
должна иметь фундаментальная наука.

Главным направлением научно обоснованной эко-
номической политики должно стать развитие внутреннего 
рынка, а не выбор вектора интеграции, о чем убедитель-
но свидетельствуют исследования научных институтов 
и центров НАН Украины, отдельных ученых [6; 12; 16; 30; 
39 и др.]. Необходимо, прежде всего, развивать внутренний 
рынок, который, по косвенным оценкам, в последние два 
года снизился в объемах на 30–40 %. 

В названных выше работах определены основные на-
правления, способствующие восстановлению и расшире-
нию внутреннего рынка: это более полное использование 
имеющихся производственных мощностей, которые в по-
следние годы используются не более чем на 50 %. Исключе-
ние составляют заводы по производству и восстановлению 

(ремонту) военной техники, работающие в  последний год 
на полную мощность в три смены. По заявлению предста-
вителей Министерства обороны Украины, производство 
на заводах ВПК с 2015 г. возросло на 200–300 %. Однако 
следует напомнить, что, увеличивая ВВП, предприятия 
ВПК не расширяют, а работают на сворачивание рынка 
товаров народного потребления. Заработная плата ра-
ботников ВПК способствует росту инфляции, если толь-
ко продукция ВПК не поставляется на экспорт. В итоге 
предусмотренное на уровне 90–100 млрд грн бюджетное 
финансирование Министерства обороны не способствует 
развитию внутреннего рынка страны. 

Необходимо восстанавливать и развивать граждан-
ские отрасли и производства: агропромышленный ком-
плекс, изготовление запчастей для автомобилей и станоч-
ного парка, строительно-ремонтные работы, расширение 
производственной и гражданской инфраструктуры, логи-
стики, отраслей легкой и пищевой промышленности, ЖКХ 
и др. Именно продукция этих видов экономической дея-
тельности формирует доходы, не вызывающие инфляцию.

Промышленные предприятия должны обеспечивать 
выпуск продукции завершенного цикла с высокой добав-
ленной стоимостью, чем преодолевается ныне отрицатель-
но влияющий на экономическое развитие разрыв между 
предприятиями добывающих и перерабатывающих от-
раслей. На основе интеграции добывающих предприятий 
с перерабатывающими должны формироваться вертикаль-
но и горизонтально интегрированные структуры, сетевые 
и матричные структуры, кластеры, способные обеспечи-
вать продукцией с высокой добавленной стоимостью вну-
тренний рынок, быть конкурентоспособными на междуна-
родных рынках. 

Поэтому, как считает С. Губанов [40, с. 40], систем-
ным решением вопроса развития экономики является 
переход от дезинтегрированной к вертикально интегриро-
ванной экономической системе, в результате чего появля-
ется общесистемная движущая сила новой индустриализа-
ции страны. В современных условиях нормальной может 
быть только та экономическая система, которая приведе-
на в соответствие с требованиями закона вертикальной 
интеграции. В соответствии с классическими канонами 
нормальная экономическая система отрицает принцип 
максимума прибыли вообще и принцип максимума при-
были в промежуточном производстве в частности. Соглас-
но закону вертикальной интеграции темп производства 
совокупного промышленного капитала и покупательной 
способности достигает максимума, когда рентабельность 
промежуточного продукта равна нулю. Отступление от за-
кона вертикальной интеграции вызывает разрыв взаимо-
действия между двумя его базовыми подразделениями – 
производством машинных средств производства и про-
изводством предметов конечного потребления, а также 
между первичным и финишными производственными 
переделами. Промежуточные результаты не трансфор-
мируются в полном объеме в конечные. Страна добывает 
сырье, но не занимается его высокотехнологической инду-
стриальной переработкой для выпуска готовой конечной 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Сырье 
и  полуфабрикаты (нефть и газ, черные и цветные металлы, 
зерно и минеральные удобрения, древесина и целлюлоза; 
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в Украине – руда, черные металлы, продукция растение-
водства и химической промышленности – Авт.) вывозятся 
за рубеж, где подвергаются глубокой индустриальной пере-
работке, превращаясь в наукоемкие конкурентоспособные 
изделия. С. Губанов утверждает, что разрыв связи между 
первичными, промежуточными и конечными производ-
ствами вызвал деиндустриализацию и деградацию самого 
главного подразделения всего общественного воспроиз-
водства – производства машинных средств производства. 
С деградацией машиностроения уничтожена прикладная 
наука, деградировала фундаментальная наука, а вместе 
с ней деградировали образование, культура, здравоохране-
ние, промышленная и гражданская инфраструктура.

Эти выводы известного российского ученого в пол-
ной мере применимы к экономике Украины. Машиностро-
ительный комплекс Украины в настоящее время находится 
в состоянии частичного или полного разрушения. Военное 
противостояние, милитаризация страны, идеологические 
противоречия обострили и усугубили проблемы отече-
ственной экономики.

Определенный негатив в развитие экономики вно-
сит концентрация собственности в руках немногих граж-
дан, сформировавших олигархические группировки. 
В литературе широко освещены проблемы формирова-
ния частной собственности в Украине путем присвоения 
государственной собственности небольшой частью обще-
ства. Отмечается низкий уровень легитимности процессов 
преобразования общественной собственности в частную, 
отстранение основной массы граждан от собственности 
и  участия в управлении общества, экономики, производ-
ства. В результате этого подавляющая часть населения 
остается пассивной по отношению к развитию экономики, 
формированию гражданского общества.

Выводы. Истекшие годы функционирования Украи-
ны характеризовались крайне неравномерным развитием 
экономики, социальных институтов, гражданского обще-
ства. Практически отсутствовала научно обоснованная 
экономическая, промышленная политика. Наработки 
отечественных ученых остаются невостребованными, 
а заимствованный опыт западных стран не адаптирован 
к реальным условиям Украины. Все еще не сложилась по-
литическая и государственная элита, в связи с чем данный 
процесс необходимо активизировать. Руководители госу-
дарства и регионов не работают на расширение внутрен-
него рынка, уделяя чрезмерно внимание выбору вектора 
интеграции, что привело к обострению противоречий вну-
три общества. В статье изложены некоторые направления 
по смягчению противоречий внутри государства, по фор-
мированию более эффективной экономики, гражданского 
общества. Работы и исследования в данном направлении 
необходимо продолжать.
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Постановка проблеми. Фінансово-економічна кри-
за в Україні, зумовлена успадкованими проблемами еко-
номічного розвитку попереднього періоду та ускладнена 
військовим протистоянням й економічною агресією РФ, 
генерує нові загрози економічній безпеці держави. При 
цьому, зокрема, знижується здатність держави забезпечу-
вати у середньо- та довгостроковій перспективі необхідний 
стан зовнішньоекономічної безпеки. Україна стикнулась із 
ситуацією, за якої загрози національним інтересам та на-
ціональній безпеці [1] в економічній сфері із стану потен-
ційних трансформувались у реальні.

В Україні й дотепер так і не вдалось забезпечити мо-
дернізацію економіки та створення нових точок зростання. 

У результаті національна економіка виявилась критично 
вразливою до економічних шоків, а консервація застарілої 
структури виробничого комплексу зумовила критичну за-
лежність економічної динаміки від результативності 
зовнішньоекономічної діяльності. Несприятливими за-
лишаються зовнішньоекономічні чинники, які визначають 
нові умови конкурентної боротьби, насамперед збережен-
ня за Україною «зовнішньоторговельної позаблоковості» 
в умовах розгортання Євразійського економічного союзу 
(ЄАЕС) з одного боку та ЄС – з іншого.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом 
проблемам наукової розробки теорії конкурентоспромож-
ності присвячено достатньо уваги в роботах таких вітчиз-
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няних та зарубіжних учених, як М. Портера, І. Багрової,  
М. Гельвановського, Р. Зав’ялова, Р. Фатхутдінова, Ю. Коза-
ка, І. Сіваченка, І. Осипова, Б. Буркинського, Богомолова, 
Є. Хохлова, Н. Комкова, А. Лазарєва, І. Ліфіца, Д. Лукянен-
ка та інших [1–4]. 

Водночас згадана проблематика в контексті забез-
печення економічної безпеки держави практично не дослі-
джувалася.

Метою статті є визначення переліку системних чин-
ників, що негативно позначаються на конкурентоспромож-
ності вітчизняних експортерів і розробка рекомендацій 
щодо подолання їх негативного впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конку-
рентоспроможність вітчизняних експортерів формується 

під впливом складних умов макроекономічної та макро-
фінансової розбалансованості національної економіки. Тут 
потрібно зазначити такі тенденції: 

1. Критичне погіршення показників економічної 
динаміки обумовлене загостренням ситуації на Схо-
ді України. На сьогодні відбувається стрімке погіршення 
показників росту реального ВВП, пік якого припадає на 
2014–2015 рр. Провідними МФО та рейтинговими агенці-
ями упродовж 2014 р. кілька разів переглянуто прогнози 
щодо падіння вітчизняного ВВП. Очікуваний спад на рівні 
5,0 % було збільшено до -7,0 – -8,2 %. Зокрема МВФ під-
вищив оцінки спаду вітчизняного ВВП до -7,3 % у 2014 р. 
(песимістичний сценарій) (рис. 1).

рис. 1. Динаміка реального ВВп на основі сценарного прогнозу мВФ у 2014–2016 рр.

Джерело: [2]

рис. 2. Динаміка реального ВВп на основі сценарного прогнозу кмУ у 2014–2017 рр.

Джерело: [3]
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ськових дій додаткові потреби оціночно складуть близько 
19 млрд дол. США) реальний ВВП у 2015 р. знизиться ще 
на 4,2 %. Розбіжності в оцінюванні перспектив відновлення 
національної економіки цілком залежні від перспектив уре-
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гулювання військового конфлікту. За песимістичного сце-
нарію реальний ВВП України у 2015 р. складе лише 83,0 % 
рівня 2008 р. КМУ, у свою чергу, також погіршив серпневий 
прогноз макропоказників. Згідно з запропонованими сце-
наріями незначне пожвавлення економіки очікується не 
раніше 2016 р. (рис. 2).
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2. Зниження потенціалу до економічного віднов-
лення. Слід зазначити, що економіка не досягла рівня до-
кризового 2008 р. навіть у період відносної стабільності 
2011–2013  рр. (за підсумками 2013 р. приріст реального 
ВВП України склав 0,0 %, що відповідає -6,5 % до рівня 
2008  р.). З  урахуванням спаду у 2014 р. (-7,5 %)2 реальний 
ВВП України у 2014 р. становитиме -13,5 % до 2008 року. 
Така ситуація свідчить  про реалістичність негативного 
сценарію розвитку подій, за якого відновлювальні про-
цеси розтягнуться на 5–6 років.

3. Зниження ролі експорту для економічного від-
новлення. КМУ, як і МФО, сходяться в очікуванні від-
чутного зниження ролі експорту у перспективах еконо-
мічного відновлення України, що в умовах високого рівня 
відкритості (у 2013 р., за даними МВФ, рівень відкритості 
національної економіки за експортом товарів залишався 
високим – 35,5 % за середнього світового рівня у 24,7 %) є 
принциповою загрозою економічній безпеці. У прогнозі 
КМУ закладено перспективу спаду експорту товарів і по-
слуг у межах 1,6–8,9 % у 2015 р. та невеликого зростання

 

2  Попередні оцінки НБУ

1,3–5,1 % у наступні роки, що за теперішніх умов 
може стати досить оптимістичними даними. 

МВФ зазначає погіршення експортних позицій ві-
тчизняних виробників, що робить негативний внесок у  за-
гальну економічну динаміку через низьку здатність на-
ціональної економіки диверсифікувати залежність від 
кон’юнктури зовнішніх ринків за рахунок розширення 
внутрішнього ринку.

В цілому зростання світової економіки очікується 
у найближчі роки на рівні 3,3–4 % [4], що формує позитивні 
очікування від активізації споживання та торгівлі на між-
народних ринках. Таким чином, перспективи забезпечення 
зростаючого попиту є випробуванням конкурентоспро-
можності вітчизняних експортерів.

4. Скорочення планових обсягів фінансування 
МФО, що посилює валютний тиск на експортерів. Згід-
но з оприлюдненими МВФ даними ЄБРР, ЄІБ та МБРР ска-
сували заплановані обсяги фінансування України. Загальна 
сума зменшення виділення коштів у 2014 р. складатиме 
1,57 млрд дол. США (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги виділення Україні коштів МФО у 2014 р., млн дол. США

 МБРР ЄБРР ЄІБ

Передбачене виділення коштів мФо згідно з Technical memorandum of 
Understanding від 22.04.2014 р.[5] 1850 546 683

Передбачене виділення коштів мФо згідно з  Technical memorandum of 
Understanding від 18.08.2014 р.[6] 1511 0 0

Зміна обсягу фінансування -339 -546 -683

Перегляд програм виділення коштів для України є 
тривожним сигналом із огляду на критичну потребу такого 
фінансування. Це виступає серйозним ризиком для належ-
ного рівня стійкості держаних фінансів, а також посилює 
виклики щодо спроможності вчасного рефінансування 
поточних зобов’язань. Така ситуація помітно ускладнює 
функціонування експортерів, на яких через звуження ка-
налів валютних надходжень перейде основний валютний 
компенсаційний тягар (зокрема вимога НБУ щодо 100 % 
реалізації валютної виручки). А через загальні фінансо-
ві ризики слід очікувати також обмеження можливостей 
отримання передплати за поставками.

5. Підвищення фінансових ризиків у макрофі-
нансовій сфері та підвищення ймовірності технічних 
дефолтів, зокрема серед експортоорієнтованих підпри-
ємств. Суверенні фінансові рейтинги України є на рівні 
нижче за можливості відновлення інвестування та креди-
тування експортерів (табл. 2) [7]. 

Спред за станом на 15.01.2015 р. за вітчизняними 
CDS зберігається на високому рівні (2332 б. п. [8]), що є 
третім після Венесуели й Аргентини показником у світі.

Вітчизняні експортоорієнтовані підприємства знач-
ною мірою залежні від кредитних ресурсів міжнародного 
ринку капіталу, що за таких рейтингів і ставок страхуван-
ня посилюють загрози допущення технічних дефолтів за 

зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Найбільші 
ризики стосуються регіонального розрізу. 

6. Збільшення відкладеного попиту на структурні 
реформи через потребу фінансування неінвестиційних 
зобов’язань. В умовах загострення політичної та еконо-
мічної нестабільності в Україні критичною стає потреба 
в забезпеченні необхідного рівня рефінансування боргів. 
Низький рівень доступності джерел такого фінансування, 
економічний спад, значне підвищення рівня державного 
боргу спричиняє суттєвий тиск на золотовалютні резерви 
країни та посилює загрози економічній безпеці держави. 
За оцінками МВФ, у 2015 р. Україні знадобиться рекорд-
ний обсяг фінансування зобов’язань – біля чверті ВВП. 
У  2016 р. ці обсяги дещо скоротяться до 18 % та стабілізу-
ються на прийнятному рівні у наступні роки. Необхідність 
значних обсягів для покриття лише поточних зобов’язань 
практично мінімізують можливості нових запозичень для 
інвестиційних потреб, що є критичним для експортоорієн-
тованих галузей. Це сприятиме подальшій консервації на-
явної структури вітчизняної промисловості, що харак-
теризується збереженням надмірної матеріало- та енер-
гоємності експортної продукції; згортанням модернізації 
виробничих фондів; обмеженням потенціалу нарощення 
продуктивності праці; домінуванням експорту товарів 
неповного виробничого циклу; скороченням рівня техноло-
гічності експорту тощо.
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Таблиця 2

Кредитні рейтинги боргових зобов’язань України за станом на 19.12.2014 р.

Рейтингове
агентство

 

Рейтинг боргових зобов’язань 
в іноземній валюті

Рейтинг боргових зобов’язань 
в національній валюті

Прогноз Дата рейтингової діїДовго- 
строкові

зобов’язання

Коротко-
строкові 

зобов’язання

Довго-
строкові

зобов’язання

Коротко-
строкові 

зобов’язання

«Fitch Ratings» (Fitch) ССС С ССС - 22 серпня 2014 р. –  
знижено рейтинг

«Standard & Poor's» 
(S&P) ССС- С ССС+ С нега-

тивний
19 грудня 2014 р. – зни-
жено рейтинг і прогноз

«Ratingand Investment 
Information, Inc.» (R & I) ССС - - - нега-

тивний
1 травня 2014 р. – зниже-
но рейтинг і  прогноз

«moody's Investors 
Service» (moody’s) Саа3 - Саа3 - нега-

тивний

4 квітня 2014 р. – зниже-
но рейтинг із збережен-
ням прогнозу

7. Розрив внутрішньодержавних виробничо-ко-
опе  раційних зв’язків через військові дії на Сході країни, 
що вкрай негативно позначається на експортоорієнто-
ваних галузях. Військова дестабілізація Східних регіонів 
України негативно позначається на спроможності інших 
регіонів забезпечувати безперебійну економічну діяль-
ність. Ситуація ускладнюється тим, що у зоні конфлікту 
прямо чи опосередковано концентрується чверть наявно-
го вітчизняного експортного потенціалу. Особливістю 
формування регіональної структури зовнішньоторго-
вельного обороту України є прив’язка основного об-
сягу товарного експорту до фактичних джерел його ви-
робництва, а імпорту – до місць митного оформлення 
товарів і державної реєстрації суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності. За попередніми оцінками це істотно 
вплине на загальну економічну динаміку. Серед комерцій-
них наслідків необхідно зазначити корекцію часових меж 
реалізації експортних контрактів, виникнення додаткових 
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витрат через ускладнення логістичного забезпечення, і вже 
незабаром – утворення стійкого дефіциту за окремими то-
варними позиціями, зокрема через фізичну руйнацію ви-
робничих комплексів.

8. Досягнення критичного рівня зношеності осно-
вних засобів ключових експортоорієнтованих галузей. 
Стан основних виробничих фондів реального сектора еко-
номіки досягнув критичних параметрів зносу основних 
фондів (рис. 3). Унеможливлення принципової зміни струк-
тури промисловості України у найближчі роки, зокрема че-
рез обмеженість ресурсів, є істотним викликом економіч-
ній безпеці та виступає стримуючим чинником конкурен-
тоспроможності експортерів на зовнішніх ринках. 

Високий рівень фондовіддачі, у свою чергу, вказує на 
ситуацію, за якої додана вартість створюється на базі за-
мортизованих фондів, що обмежує у середньостроковій 
перспективі можливості економічного прориву. Націо-
нальна економіка, не отримуючи необхідного обсягу фі-

Рис. 3. Рівень зносу основних засобів і фондовіддача за окремими видами промисловості (за станом на поч. 2014 р.)

Джерело: за даними державної служби статистики україни 
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нансового ресурсу для оновлення, стрімко знижує потен-
ціал відновлювального зростання. Рівень зносу основних 
фондів вітчизняної промисловості досяг рівня 56,9 %, при 
цьому знос транспорту практично досяг 100 %, що прак-
тично виключає можливості використання стратегічних 
транспортно-комунікаційних переваг.

Поточний стан зовнішньоторговельного співро-
бітництва вітчизняних експортерів

Зважаючи на те, що експорт для України у най-
ближчі роки залишатиметься одним із ключових дже-
рел зростання вітчизняного ВВП, це визначає потребу 
осучаснення пріоритетів забезпечення національних ін-
тересів у зовнішньоекономічному співробітництві України, 
виявлення актуальних проблем забезпечення конкурен-
тоспроможності експортерів та розроблення дієвих меха-
нізмів протидії викликам і загрозам економічній безпеці у 
зовнішньоекономічній сфері. 

За підсумками 2014 р. зовнішньоторговельний обо-
рот України склав 106,6 млрд дол. США, що на 24,0 % мен-
ше за рівень 2013 р. (на 28 % менше за рівень 2008 р.). Фак-
тично обсяги торгівлі понизились до рівня 2007 р. Резуль-
тати 2014 р. є невтішними практично для всіх вітчизняних 
експортерів. Зниження експортної виручки провідними 
експортоорієнтованими галузями продовжило середньо-
строковий тренд 2012–2013 рр. Обсяг експортної виручки 
у 2014 р. виявився на 19,0 % нижчим за рівень 2008 р.

Серед основних тенденцій, що розкривають поточ-
ний стан конкурентоспроможності експортерів, слід виді-
лити таке.

1. Різке скорочення обсягів експортних поставок 
вітчизняних виробників. За підсумками 2014 р. товарний 
експорт знизився на 14,6 % до показників 2013 р. (рис. 4). 
Досягнувши у 2011–2012 рр. докризових обсягів експорт-
них поставок (понад 68 млрд дол. США), вітчизняні екс-

Рис. 4. Обсяги зовнішньоторговельного обороту України за товарами у 2008–2014 рр., млрд дол. США

Джерело: розраховано на основі даних Державної митної служби України
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портери не утримали додатну динаміку у наступні роки, 
а обсяги експорту помітно знизились. Скорочення екс-
портних надходжень у цей період відзначено за всіма то-
варними позиціями.

Поступовий спад імпортних поставок у відповід-
ні роки не забезпечив необхідного скорочення від’ємного 
сальдо, обсяги якого в 2011–2013 рр. сягнули критичних 
обсягів (12,8–14,5 млрд дол. США щорічно), що зрештою 
стало одним із ключових чинників макрофінансового роз-
балансування національної економіки. Водночас за підсум-
ками 2014 р. уперше за 10 років було сформовано мінімаль-
не додатне торговельне сальдо у 1,5 млрд дол. США. При 
цьому вирівнювання балансу зовнішньоторговельного 
обороту відбулось виключно через девальвацію у 2,5 разу 
національної грошової одиниці.

Збереження критичної залежності експортерів від 
нестабільного попиту та цінової кон’юнктури зовніш-
ніх ринків. Для України існує проблема збільшення розри-
ву між темпами приросту зовнішньої торгівлі у вартісних 
і фізичних обсягах поставок. Динаміка зовнішньоторго-
вельних товарних потоків України характеризується ано-

мальними для середньосвітового рівня значними стриб-
ками (рис. 5). Різкий приріст (на рівні до 40,0 % у 2008  р., 
2010–2011 рр.) змінився шоковими спадами (зниження на 
30,0–40,0 % у 2009 р. та 2014 р.). Динаміка фізичних поста-
вок є іншою на противагу шокам у вартісній динаміці. Зо-
крема при скороченні у 2009 р. на 40,8 % експорту у вартіс-
ному вимірі фактичні поставки скоротились лише на 1,6 %. 
Подібна ситуація склалась і за підсумками 2014 р.: при 
зниженні експорту на 14,6 % фізичні поставки скоротились 
всього на 0,2 %. Оскільки основу товарного експорту фор-
мують сировинні товари (передусім сільськогосподарська 
продукція) та товари з відносно низькою доданою вартістю 
(стосується металургії та хімічної промисловості), саме ці 
товари найбільш вразливі до цінової кон’юнктури, форму-
ючи «шокові» наслідки для економіки. Вітчизняним екс-
портерам не вдалось сформувати усталені ринкові сегмен-
ти збуту, отже, існує стійкий зв’язок між сплесками попиту 
на зовнішніх ринках (великі інфраструктурні проекти) та 
динамікою показників експорту.

3. Динамічна зміна географічної структури екс-
портної торгівлі товарами. Розв’язання торговельних 
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протистоянь, ініційованих РФ (з червня 2013 р. РФ без 
пояснень і попереджень закривала доступ на її ринок ці-
лим групам вітчизняних товарів), та ескалація військових 
дій на Сході стали визначальними чинниками згортання 
зовнішньоторговельного обороту з СНД (за підсумками 
2014 р. зовнішньоторговельний оборот за товарами Укра-
їни з СНД скоротився на рекордні 38 % до 31,4 млрд дол. 
США) (рис. 6). Стабільно висока частка СНД у минулі роки 
(досягнення частки СНД у 39,2 % у 2011 р., зокрема РФ – 

рекордних 29 %) різко знизилась у 2014 р. (зокрема РФ до 
18,2 %). Така ситуація обумовила необхідність пошуку аль-
тернативних напрямів збуту. Зокрема, істотно посилився 
європейський вектор вітчизняного експорту. Частка ЄС 
збільшилась до 31,6 % у загальній структурі зовнішніх по-
ставок, при цьому експорт фактично зріс до 17  млрд дол. 
США. Як очікується, перші результати початку дії окремих 
положень Угоди з ЄС можна буде помітити вже у І півріччі 
2015 р.

Рис. 5. Динаміка зростання експорту й імпорту товарів України у вартісних і фізичних обсягах у 2008–2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних Державної митної служби України
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Рис. 6. Географічна структура експортних поставок товарів України за основними регіонами у 2008–2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних державної митної служби україни
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Тепер йдеться більше про вимушену переорієнтацію, 
ніж повноцінну диверсифікацію зовнішніх зв’язків. Так, 
збільшення частки азійського ринку для вітчизняного екс-
порту до рекордних 27,1 % супроводжувалось спадом ви-
ручки на 9,3 %.

4. Трансформація товарної спеціалізації вітчизня-
них експортерів. 2014 р. відзначився переламним момен-
том для зовнішньоторговельної спеціалізації українського 
експорту. За результатами 2014 р. продовольчі товари та 
сільськогосподарська сировина перевищили недорого-
цінні метали за часткою у сукупних поставках (30,1 % 
проти 28,4 %) (рис. 7).

Порівнюючи з докризовим 2007 р., у 2014 р. суттєво 
змінилась структура товарного експорту. Зокрема, рекорд-

но скоротилась частка недорогоцінних металів (з 42,2 % до 
28,3 %), частка хімічної промисловості знизилась з-понад 
10,0 % до 6,8 %. Виробники відповідної продукції одні з пер-
ших поринули у рецесію через проблеми енергозатратнос-
ті немодернізованих виробництв (здороження імпортних 
енергоносіїв критично вдарило по цим галузям), що поси-
лилось значним зниженням зовнішнього попиту. У 2014 р. 
металурги недоотримали 13,0 % (до рівня 2013 р.) експорт-
ної виручки (до рівня 2008 р. виручка скоротилась майже 
удвічі). Хімічна промисловість у 2014 р. втратила 28,0 % (до 
2013 р.) експортної виручки, а відносно 2008 р. спад сягнув 
39,0 %.

При цьому відкритим питанням залишається вияв-
лення реального впливу на обсяги експорту від військових 
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Рис. 7. Товарна структура експорту України, у 2007–2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних державної митної служби україни
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дій на Сході країни, адже торгівля металопродукцією та 
продукцією хімічної промисловості у ІІ півріччі 2014 р. від-
бувалась здебільшого за рахунок накопичених запасів.

5. Погіршення структурних характеристик техно-
логічності експорту. Небезпечними викликами економічній 
безпеці є зміни у структурі експортних товарних поставок за 
рівнем технологічності (рис. 8). За підсумками 2014 р. значно 
зросла частка низькотехнологічних товарів (до 26,0 %, або 14 
млрд дол. США, що на третину більше за рівень 2008 р.), на-
томість високотехнологічні та середньо-високотехнологічні 
товари разом склали лише 19,2 % (при чому зниження ви-
ручки від рівня 2008 р. склало майже 35,0 %).

Зниження поставок технологічного експорту відбу-
лось в основному через торговельні протистояння із РФ, 

на ринок якої орієнтовані вітчизняні виробники сектора 
машинобудування (у 2014 р. експортна виручка сектора 
машинобудування знизилась на 30,4 %). В цілому віднов-
люється тенденція до заміщення технологічних сегментів 
вітчизняного експорту нетехнологічними товарними пози-
ціями (низькотехнологічні та середньо-низькотехнологічні 
товари у 2014 р. становили 68,0 % товарного експорту).

6. Зниження рівня промислової переробки то-
варного експорту. Негативні тенденції розвитку зовніш-
ньоторговельного співробітництва обумовлюють глибоку 
невідповідність нинішньої структури експортних поставок 
національним інтересам України. За підсумками 2014 р. на 
5,2 млрд дол. США до 18,7млрд дол. США скоротився об-
сяг реалізації продукції кінцевого споживання, при цьому 

Рис. 8. Структура товарного експорту України за характером технологічності у 2007–2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних Державної митної служби України
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частка таких товарів у структурі поставок скоротилась до 
34,6 % (39,5 % – у 2012 р.) (рис. 9).

Від’ємним результатом 2014 р. стало витіснення віт-
чизняних експортерів із технологічних сегментів зовнішніх 

Рис. 9. Структура товарного експорту України за рівнем промислової переробки у 2007–2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних державної митної служби україни
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ринків. Як насідок, експортери нарощують спеціалізацію на 
поставках товарів неповного виробничого циклу. На сьо-
годні існує проблема недостатності компенсаторного 
ефекту втрати ринків РФ через розширення ринків збу-
ту в ЄС. Передусім це обумовлюється різною регіональною 
спеціалізацією вітчизняних експортерів. Якщо і є позитив-
ний ефект у розширенні поставок до ЄС сільськогосподар-
ської продукції та товарів часткової переробки, проте поки 
що не має перспектив для товарів кінцевого споживання 
замістити втрати від витіснення з ринку країн СНД.

Вітчизняні експортери мають відносно слабкі кон-
курентні позиції за більшістю товарних сегментів готової 
продукції, при чому часто експортери конкурують на рин-
ках із нестабільним високоеластичним попитом. Водночас 
за умов динамічної адаптації технічних регламентів ЄС 
у вітчизняну практику вже у 2016–2018 рр. можна буде оці-
нити результати розширення режиму вільної торгівлі з ЄС 
в контексті опанування технологічних сегментів готової 
продукції.

Розвиток міжнародної спеціалізації України відпо-
відно до національних економічних інтересів обумовлю-
ється розширенням географічної та товарної спеціалізації 
вітчизняних експортерів, а також якісними критеріями 
конкурентних переваг, основаних на класі технологічності 
та ступеня переробки товарів. Водночас існують системні 
чинники, що негативно позначаються на конкуренто-
спроможності вітчизняних експортерів, а саме:

І. На макроекономічному та макрофінансовому 
рівнях:

Відсутність дієвих реформ в умовах економічного  
спаду обумовлює поглиблення стагнації реального 
сектора економіки, передусім експортоорієнто-
ваних підприємств. Це виступає циклічним чин-
ником згортання економічної активності, а отже, 

зниження можливостей залучати інвестиційні ре-
сурси для зміцнення експортної конкурентоспро-
можності.
Нерозвиненість внутрішнього ринку та збере- 
ження експортної орієнтації в умовах значного 
обмеження зовнішнього попиту. Дотепер потен-
ціал внутрішнього ринку для експортерів не ре-
алізовано, а його антикризова роль не набула ді-
євої імплементації. Тому кон’юнктурні коливання 
здатні оперативно доводити вітчизняних експор-
терів до колапсу.
Значне нагромадження боргової концентрації  
в умо вах помірних можливостей економічного 
зростання в  Україні. Збільшення потреб в обслу-
говуванні поточного боргу обмежує можливості 
здійснення додаткових запозичень для цілей мо-
дернізації промисловості та, зокрема, зменшення 
імпортозалежності.
Незадовільний стан фінансової репутації, що ви- 
ражено у критично низьких суверенних рейтин-
гах. Як зазначалось, нарощення українських акти-
вів для іноземних інвесторів виступає чинником 
збільшення негативного тиску на їхні особисті 
фінансові рейтинги, що фактично «заморожує» 
наявний інвестиційний портфель.
Зниження бюджетного потенціалу державної під- 
тримки експортерів в умовах режиму жорсткої 
економії. Це виступає ключовим чинником корек-
ції середньострокових планів щодо підтримки та 
розвитку експортоорієнтованих галузей економі-
ки. Таким чином, держава може допомагати екс-
портерам у рамках непрямого сприяння.
Обмеження використання механізму державних  
експортних гарантій. На сьогодні держава об-



92 Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління національним господарством

межена у можливості нарощувати гарантований 
борг як через ризики порушення нормативів гра-
ничного рівня боргу, так і через зростання ризиків 
необхідності реалізацій цих гарантій, через неви-
конання зобов’язань експортерами перед іно-
земними партнерами, що стає дедалі актуальним 
в умовах ескалації військового конфлікту.
Низький рівень інтеграції державного капіталу  
до приватних експортних ініціатив. Реалізація 
низки ініціатив щодо зміцнення конкурентоспро-
можності вітчизняних експортерів потребують 
потужних інституційних суб’єктів для співфіна-
сування. Зокрема, до таких завдань не долучено 
потенціал використання державного капіталу. 
Водночас слабкий розвиток та законодавча невре-
гульованість державно-приватного партнерства 
в  Україні не дозволяє використовувати потенціал 
такої форми співпраці. 
Неврегульованість питання автоматичного та  
у  повному розмірі відшкодування ПДВ експорте-
рам. Окрім негативного ефекту для оборотних 
коштів, це формує серйозні диспропорції у собі-
вартості виготовленої продукції, що на практиці 
призводить до включення відповідних сум у фак-
тичну собівартість продукції. В результаті корек-
ції піддається цінова конкурентоспроможність 
експортерів на зовнішніх ринках. Зазначимо, що 
заміщення облігаціями реального відшкодування 
податків при експорті на практиці провокують ко-
рупцію у системі державних фінансів.

ІІ. На рівні реалізації експортної діяльності:
Надмірне регуляторне обтяження експортної ді- 
яльності. Складність погоджувальних процедур, 
зокрема через кількість міністерств та відомств 
– суб’єктів погодження, суттєво збільшує часовий 
проміжок між налагодженням зовнішньоеконо-
мічних контрактів і можливістю їхньої фактичної 
реалізації. Нинішня регуляторна політика від-
значається високим корупціогенним потенціа-
лом, що виступає системною загрозою економіч-
ній безпеці України.
Недостатнє представництво вітчизняних екс- 
портерів у забезпеченні потреб міжнародної 
системи державних закупівель. Щорічний обсяг 
державних закупівель тільки в ЄС сягає понад 
2,4 трлн євро, що створює «вікно» можливостей 
для експортерів. Ключовим чинником залишаєть-
ся неготовність вітчизняних підприємств через 
невідповідність міжнародним стандартам брати 
участь у міжнародній системі державних закупі-
вель. Актуальним також залишається нереалізо-
ваність вітчизняними компаніями переваг вико-
ристання системи міжнародних закупівель, що 
використовується ЄБРР, ЄІБ тощо. 
Низька якість комунікаційного трансферу екс- 
портерів із державою у питаннях захисту їхніх 
інтересів на зовнішніх ринках. В Україні не пра-
цює бюрократично-адміністративний комуніка-
ційний трансфер із центральними органами влади 

третіх країн (проблема регуляторного обтяження 
на зовнішніх ринках). Включення держави до цих 
питань потребує високого фахового рівня підго-
товленості управлінських кадрів, до компетенції 
яких віднесено здійснення заходів із захисту ін-
тересів експортерів. На сьогодні існує обмежений 
кадровий ресурс у державному секторі, який зда-
тен забезпечувати необхідні контакти з інозем-
ними урядами. До того ж плинність кваліфікова-
них кадрів призводить до розриву інституційної 
пам'яті у державному секторі. На практиці це при-
зводить до пасивності держави у використанні ін-
струментів СОТ у відстоюванні прав експортерів 
на зовнішніх ринках.
Низька культура відповідальності на рівні екс- 
портоорієнтованих підприємств та супутніх 
організацій. Ця проблема викликає циклічний 
ефект для зриву реалізації зовнішньоекономічних 
контрактів. Особливо гостро це відчувається за 
умов унікальності продукції підрядного поста-
чальника. Як наслідок – іноземними контрагента-
ми упроваджуються додаткові критерії контролю 
та системи штрафних санкцій. Часто це призво-
дить до заміщення вітчизняних експортерів на 
зовнішніх ринках, особливо там, де попит є висо-
коеластичним.
Відсутність розвинутої інфраструктури після- 
продажного супроводу, що є критично необхідним 
на ринках технологічної продукції. Слабкість 
фінансових позицій не дозволяє українським 
виробникам розбудовувати міжнародні мережі 
«абсолютної» присутності на ринках інших країн 
(постійні представництва, виробнича кооперація, 
післяпродажне обслуговування тощо) відповідно 
до сучасних стандартів глобалізації. Це є осно-
вним чинником витіснення вітчизняних експор-
терів із зовнішніх ринків.
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The purpose of the paper is to identify trends in the development of the educational environment in the near and distant future in the context of globalization and 
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of generalization of literature in the fields of modern global educational trends, practical experience of the European and international community within the 
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УДК 334.021.1  
Заславская Е. А., Салун М. Н., Сидоренко В. В., Явдак М. Ю. 

Перспективные направления в образовательном пространстве 
Украины

Целью статьи является определение тенденций в развитии обра-
зовательной среды в ближайшем и отдаленном будущем в условиях 
глобализации и выявление возможностей для принятия и толкования 
этих направлений в рамках системы образования Украины. В работе 
использованы результаты обобщения литературы в области со-
временных глобальных образовательных тенденций, практического 
опыта европейского и международного сообщества в рамках сотруд-
ничества вузов и бизнеса, опыт исследователей относительно ста-
ционарности украинской модели высшего образования и возможных 
препятствий в ходе ее реформирования. Рассмотрены особенности 
образовательной среды в контексте глобальных изменений и выявле-
ны основные тенденции в этой сфере. Обозначены препятствия, с  ко-
торыми сталкивается система образования Украины. Обосновано 
использование европейского опыта по обеспечению взаимодействия 
высших учебных заведений и бизнеса. Исследованы вопросы, связан-
ные с анализом образовательной среды: глобальные тенденции, со-
стояние рынка труда, ограничения образовательной системы Украи-
ны. Во время анализа установлено, что использование европейского 
опыта позволит адаптироваться образовательному пространству 
Украины к требованиям глобального рынка труда. Статья содержит 
оригинальный анализ предпосылок развития современной образова-
тельной сферы. Она будет полезна всем, кто заинтересован в изу-

УДК 334.021.1
Заславська Е. А., Салун М. М., Сидоренко В. В., Явдак М. Ю. 

Перспективні напрями в освітньому просторі України
Метою статті є виявлення тенденцій розвитку освітнього серед-
овища в найближчому й віддаленому майбутньому в умовах глоба-
лізації та визначення можливостей для прийняття та тлумачення 
цих напрямів у рамках системи освіти України. У роботі використано 
результати узагальнення літератури в області сучасних глобальних 
освітніх тенденцій, практичного досвіду європейського та міжнарод-
ного співробітництва для співпраці вузів і бізнесу, досвід дослідників 
щодо стаціонарності української моделі вищої освіти й перешкод 
у  процесі її реформування. Розглянуто особливості освітнього серед-
овища в контексті глобальних змін і виявлено тенденції у цій сфері. 
Окреслено труднощі, з якими стикається система освіти України. 
Обґрунтовано використання європейського досвіду щодо забезпечен-
ня взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу. Досліджено питання, 
що пов’язані з розглядом системи освітнього середовища: глобальні 
тенденції, стан ринку праці, обмеження освітньої системи України. 
Під час аналізу встановлено, що використання європейського досвіду 
дозволить адаптувати освітній простір України до вимог глобаль-
ного ринку праці. У статті розміщено оригінальний аналіз переду-
мов розвитку сучасної освітньої сфери. Вона буде корисна всім, хто 
цікавиться сучасними та перспективними тенденціями в освітньому 
просторі України.
Ключові слова: тенденції в галузі освіти, вища освіта, освітній про-
стір.
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чении современных и перспективных тенденций в образовательном 
пространстве Украины.
Ключевые слова: тенденции в области образования, высшее образо-
вание, образовательное пространство.
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Introduction. The development of the educational 
system and higher school is currently directed toward global 
changes. The widespread computerization, integration of sci-
ence and practice, increasing mobility become the main prior-
ity of this sector for the near future. The preparation of highly 
qualified personnel, which is focused on continuous profes-
sional growth and mobility, should be based on the integra-
tion of the Ukrainian educational space into the European and 
global educational system at the same time taking into account 
their historical and national experience as well as traditions of 
higher school.

If global knowledge in general pretends to be one of the 
leading directions of science of the XXI century, so the emerg-
ing global education can be the engine, which will lead the 
educational process to a qualitatively new level corresponding 
to the most optimistic vision of the future of humanity. Glo-
balization of the educational space is not limited only by the 
fact of formation of the educational space of a single region or 
area but by the requirements in accordance with global trends 
as well.

Intensive development of technologies and conscious-
ness of people, their habits and needs, primarily in their work-
ing environment, defines a constant necessity to adapt to chang-
ing environmental conditions as well as global reorientation of 
labour market and educational space. This becomes the key link 
between professionals and companies defining new educational 
trends and leading to changes in the educational process.

Literature. The basis of “global education” formed by the 
American forum for global education (1970) has been devel-
oped conceptually and supported at the international UNESCO 
conference “Bridges to the future” (1995) and enshrined in the 
Bologna Convention (1999). The concept of “global education” 
defines the main directions of development of global education 

in the XXI century. It is based on the principles of globalism, 
holism, humanism and interdisciplinary approach. The global 
education is aimed to preparation of a person, who is ready 
to tackle the growing global problems, for living in a dynamic 
and interconnected world on the basis of creating the world-
view, cross-cultural literacy and understanding the dynamics 
of global processes.

Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee in the book “The 
Second machine age” (Brynjolfsson and McAfee, 2011) draw 
attention to the fact that society is now at the point of transi-
tion from the industrial to digital era, the implementation of 
which depends on the four fundamental parameters — intangi-
ble assets: intellectual property, organizational capital, content 
generated by user and human capital. So there is a demand for 
specialists with the education corresponding to volatile exter-
nal environment and rapidly developing digital technologies. 
Furthermore, in future only those companies that can invest 
in the development of their personnel skills not possessed by 
robots and machines will receive an additional competitive ad-
vantage.

Edward D. Hess in his book “Learn or die” (Hess, 
2014)  points out a possibility and absolute necessity of lifelong 
learning and argues that only learning with the involvement of 
any of its forms can allow enterprises to occupy a leading posi-
tion in the market. Due to the globalization processes competi-
tive will be companies from every part of the world that can get 
to any consumer by use of information technology.

Nobel prize winner Daniel Kahneman in his book 
“Thinking, Fast and Slow” (Kahneman, 2011) talks about two 
systems of human thinking: the first reproduces the automatic 
response built on previous experience and cultural beliefs, the 
second appears if it is necessary to make an informed deci-
sion, choose from several alternatives and is based on care and 
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validity. So, in the learning process it is appropriate to involve 
the second type of system, while in everyday life people do not 
seek to use it often. The author believes that the key task is to 
overcome the barriers of the system of the first type, especially 
for the purpose of creating a continuous learning organiza-
tion.

In their research Alex Maritz and Jerome Donovan (Mar-
itz and Donovan, 2015) from Swinburne University of Tech-
nology, Melbourne, Australia, identify the need to reconsider 
the diversity and relationship between innovation and entre-
preneurship education and training, primarily from contextual, 
theoretical, measurement, distinctiveness, content, pedagogi-
cal and typological points of view. The range of multiple teach-
ing models and learning processes must cover various contexts. 
Propositions and discussions are intended to provide a bridge 
between entrepreneurship and innovation education and train-
ing programs and seek to address the scientific legitimacy of 
education and training disciplines.

Lorraine Dacre Pool and Peter Sewell (Pool and Sewell, 
2007)   from Centre for Employability, University of Central 
Lancashire, Preston, UK in their article “The key to employ-
ability: developing a practical model of graduate employability” 
(Pool and Sewell, 2007) developed a straightforward, practical 
model of employability, which will provide for the concept to 
be explained easily and can be used as a framework for working 
with students to develop their employability.

Recent research of scientists-economists demonstrates 
that learning of an individual and organization as a whole is of 
highest priority in the development of any system. Educational 
institutions of different levels (such as universities, training 
centres, educational on-line services) act as a link in the learn-
ing process. However, the largest segment in the educational 
environment is the higher education institutions. Therefore, 
one of the priorities of higher education is formation of the 
ability of higher educational institutions to meet the needs of 
the business environment and labor market. 

The entry of Ukraine into the European educational 
space stimulates the reform of education, modernization of 
educational activity in the context of European requirements. 
Nowadays an urgent need for structural changes in the educa-
tional processes primarily associated with competence-based 
approach and value orientation can be solved only on the basis 
of the European experience.

Findings. The technological revolution has led to rap-
idly developing processes of globalization, which affected the 
majority of the most important areas of human activity. Such 
concepts as “globalization of education”, “globalization of econ-
omy”, “political globalization” are frequently used at the present 
time. Globalization, considered as the process of global, eco-
nomic, political and cultural integration, can be called a pro-
cess of the international scope. It has influenced all aspects of 
modern society as well as education.

According to the global map of education for the period 
of 2015-2035 [5], we can consider a number of directions to 
resolve existing and possible problems in the labour market of 
Ukraine and world in general. They are as follows:

Spread of DIY-culture (based on 3D-printing and smart 
technologies).

Multi-generation education (cross-age tutoring as a 
means of family reintegration. The main development of edu-

cation in the post-college segment. The growth of the middle 
class and increase in the quality of health care lead to the for-
mation of massive and growing class of socially, physically and 
mentally active people older than 60 years.).

Spread of net-centric cultural values (expansion of net-
work practices to life, new principles of interaction between 
participants based on utmost information transparency. The 
increase in the share of exchanges built on irrational basis).

Pragmatization of education (orientation of educational 
institutions to the needs of economy and society, development 
of educational programs based on the actual needs of the em-
ployer, development of practice-oriented research, privatiza-
tion of the entire education system).

Automation of mundane intellectual processes (an in-
creasing number of people lose their professions to automa-
tion).

New knowledge creation model (interdisciplinarity as a 
norm, convergence as a norm. Establishing a network for dis-
semination of knowledge created by new leaders (often ama-
teur scientists), automation of a considerable part of producing 
new knowledge through the use of big data).

Development of cognitive ability improvement industry 
(changing the Internet under the impact of a package of new 
technologies: technology of information exchange “nervous 
system–computer–network” together with nanotechnologies 
and biotechnology to enhance the capacity of the nervous sys-
tem).

Cognitive revolution (the spread of legal substances 
modulating the nervous system: stress, recreation. Synthesiz-
ing such substances at home).

War for talent (increasing labor and educational mobil-
ity, individualization of instruction lead to the fact that talented 
workers are the main value for companies under conditions of 
the toughening of struggle for markets).

The growth of the Asian leadership in education (as a 
result of urbanization and large-scale targeted investments in 
the human capital Asian countries become the largest markets 
for science and culture).

The era of global players in education (educational proj-
ects of leading universities in the connectedness of the educa-
tional process).

Rise of global values (in the era of globalization the effec-
tive implementation of individual and collective goals in a mul-
ticultural context as well as sustainable development requires a 
set of competencies, which are based on universal values).

Commitment to nature and sustainability.
Thus, a large number of diverse trends for a long-term 

period enables the higher education system to be improved in 
those areas that require it most of all and meet the expectations 
of the external environment.

The global map of education for 2015-2035 [5] may be 
used as a basis of main directions of development in education-
al space, in particular: the transition to competence diploma 
(2015), shift toward practice-oriented education (2015), stan-
dards forming individual educational trajectories in national 
systems of qualifications and competencies (2015), educational 
trajectory as a product, educational subscription to long life 
learning (2016), real-time monitoring of current educational 
trajectories and achievements (2017). Special attention is paid 
to the growing importance of global values. In this direction it 
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is assumed that education and society need to teach humanity, 
empathy, compassion. In 2018 the emergence of transparent 
competences implying a system that allows transition between 
different competence models is anticipated.

In 2020 there expected a trend of “design of values”, i.e., a 
rational design of ethical systems and values, especially created 
for operation in new conditions, for different purposes and 
supporting various strategies. 

Globalization brings advantages not only in terms of 
adding value to the educational system but also providing a real 
increase in the intellectual potential of the country, develop-
ment of human capital (potential), opportunity for people to 
get the best education in the world and apply this knowledge 
for the benefit of the country increasing its prestige, level of 
development, standard of living.

Experts from the World Economic Forum 2016 mark the 
necessity of changing skills for future jobs [13]. They mention 
that it is critical for businesses to take an active part in sup-
porting their current workforce through re-training, that indi-
viduals take a proactive approach to their own lifelong learning 
and that governments have created the favorable environment, 
promptly and creatively assisting these efforts. 

The situation in economic and social environment is be-
coming increasingly difficult. Countries and companies must 
continually adapt their activity to the conditions of growing 
integration. International corporations need to be aware of the 
existing trends and be ready to react quickly to changes. Quick 
constructive transition to the economy of knowledge, innova-
tion and high technology is the key to the country’s competi-
tiveness in the global market and, as a consequence, a tool for 
the fastest possible solution of the current problems of the la-
bour market.

Today economies of various countries are so closely in-
terconnected that businesses, governments and participants in 
industrial markets interact with each other, which was hard to 
imagine a few years ago. In the international labour market, the 
European Union plays a special role in the economy interna-
tionalization, so the national labour markets increasingly lose 
their isolation and separateness. There observed transnational-
ism and labor migration, which have a systematic character and 
correspond to the dynamics of changes in demand and supply 
in the foreign/global market.

At the same time a major change in economics, includ-
ing the labour market, is observed in Ukraine today. Among 
the negative trends there are the restructuring of public and 
private companies resulting in the dismissal of staff, growth of 
migration and refugees from unstable regions, which presents 
an additional burden on the labour market, and brain drain. 
Besides, there observed a high unemployment rate, which 
can be reduced by 0.5% annually according to the World Bank 
prognoses. A significant part (nearly two-thirds) of the unem-
ployed, according to the State Statistics Service of Ukraine, are 
women. A high proportion among the unemployed (more than 
30 %) is internally displaced persons. According to research-
es conducted by the United Nations, more than a million of 
Ukrainians have fled their homes as a result of the conflict in 
Eastern Ukraine, more than 600 thousand of them temporar-
ily moved to other regions of Ukraine [16]. At the same time, 
the opening of the European markets gives rise to creation of 
new jobs.

This situation requires changes in the educational 
sphere, especially in higher education. First of all, it is neces-
sary to form the educational environment, which meets the 
international requirements, enables implementing educational 
projects, easily adapts to global changes and meets the require-
ments of globalization of higher education.

The modern concept of higher education in Ukraine 
(Law of Ukraine “On higher education”, Law from July 1, 2014 
№ 1556-VII) provides the modernization through the integra-
tion of higher education of Ukraine into European space of 
higher education through the implementation of the provisions 
and principles of the Bologna process [13]. One of the basic 
directions of modernization is to ensure the quality of higher 
education and science through the development of an inde-
pendent system of quality assurance of higher education. The 
proposed directions of changes are relevantly and fully aligned 
with the Bologna Declaration aimed to create the European 
space of higher education and form a united framework for the 
transparency of qualifications and competences (Europass).

The current trends in the education system of Ukraine 
present the final transition from the soviet system of education 
to the European one, general humanitarization of education, 
use of the curriculum as the main form of educational process 
management, competence as an end result of learning, inclu-
sion into the Bologna process. 

The analysis of the modern prerequisites of the devel-
opment of education system in Ukraine shows the following 
trends. First of all, there takes place a final transition to the 
principles of the Bologna process and, accordingly, a two-level 
system of education (bachelor and master levels). Secondly, a 
new classifier of specialties, which involves the identification of 
general directions for each area of knowledge, is actively being 
developed. Thirdly, an important modern trend is the increas-
ing of academic freedom of universities, involvement of faculty 
and student bodies into the process of exchanging experience 
with universities in other countries and in the mobility pro-
cesses. Fourthly, there is a constant pursuit of practice-oriented 
education, which involves interaction with the real sector of the 
economy.

But there are several problems. First of all, the devel-
opment of educational services on national levels is being fi-
nanced from the state budget residually. The educational sys-
tem is very inert and slow in responding to new requests of the 
labor market. 

On the other hand, according to the World Bank research 
[4], the employers  are unsatisfied with the level of training, es-
pecially practical skills, while employers are not in contact with 
high educational institutions and do not affect the situation 
(less than a quarter of Ukrainian companies cooperates with 
universities). Cognitive and socioemotional employee skills are 
estimated by an employer as low and taken as they are.

Other problems of the educational system and busi-
ness in Ukraine are the lack of value orientation within their 
interaction, unawareness of including global values into profes-
sional activity and educational process. So it requires structural 
changes and usage of new approaches in educational processes 
in Ukraine.

That is why there is a need to use the European experi-
ence as well as results of projects previously implemented in 
the educational sphere. It will help leave the comfort zone of 
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Ukrainian educational system and contribute to the formation 
of a new environment that goes beyond national education 
standards. One of the possible decisions can be the creation 
of platforms for interaction between universities and business 
environment on the basis of higher educational institutions. 
The analysis of activity of such platforms in Ukraine revealed 
the lack of experience, insufficient practice in partnership with 
a large number of business participants. The realization of 
such a cooperation will lead to enhancement of interaction be-
tween universities and employers in monitoring practical skills 
of graduates; the structuring and increasing of cognitive and 
socio-emotional skills of the employee; formalization and dis-
tribution of the list of competencies for the transition of higher 
education system to the concept of competence diploma; sup-
porting communication between employers, higher education 
institutions, students and other stakeholders. 

Higher education has always been a source for formation 
of new generation of people, agents of changes. The inclusion 
of global values in the learning process will serve as orientation 
for the formation of a socially responsible business and bring 
structural changes in society. In addition, this process is mutu-
al. On the one hand, universities are shaping new thinking and 
skills in students, on the other — make business to think about 
the necessity of knowledge and insight into issues of compe-
tency and global values.

As a result of these changes the increase of employability 
and competitiveness of students and other stakeholders, en-
hanced interaction between universities and the business, im-
provement of the quality of education and formation of value-
based environment are expected.

Conclusions. The changes in modern technologies of 
learning are dictated by rapidly developing in the digital era 
production capabilities, competitive advantages and global-
ization of markets. The learning experience of companies in 
various industries shows that the main factor of success is the 
personnel with relevant educational baggage. Such competence 
may only be held by people and organizations that are capable 
of continuous learning involving the whole system into this 
process. To ensure such tendencies the educational institutions 
of European countries offer their services in the market with 
clear understanding of what they want from their business en-
vironment.

As the globalization changes involved the business en-
vironment of Ukraine as well, so the education system seeks 
to meet the requirements of modern companies. However, the 
transition to such conditions requires consideration of the Eu-
ropean experience, exploration of its possibilities for the use in 
Ukrainian reality and the constraints that will arise as well as 
the ways of their elimination and leveling.

The use of European experience in the field of education 
will facilitate not only successful projects but also the establish-
ment of new partnerships, as well as it will allow the adaptation 
of the educational space of Ukraine to the requirements of time 
and the global labour market. It will meet the request of the 
business environment to the educational market in Ukraine. 
It is also linked with the necessity of training and retraining 
on the basis of the competence approach and formation of an 
environment of entrepreneurship and the labour market with 
global values taken into account.
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Вступ. Функціонування ринкової економіка безпо-
середньо пов’язано із подоланням невизначеності і ризи-
ків, що виникають у зв’язку із функціонуванням ринків (то-
варів, послуг, робіт, капіталів, праці), суб’єктів національної 
економіки (інституційних секторів – нефінансових і фінан-
сових корпорацій, домашніх господарств та ін.), процесами 
відтворення (виробництво, утворення доходу та ін.), зо-
внішньоекономічною діяльністю. Зменшення ступеня не-
визначеності  та відповідних ризиків потребує формуван-
ня і впровадження у практику управлінських концепцій, 
що забезпечують сталий соціально-економічний розвиток 
як національної економіки, так і її складових підсистем. 
Це потребує на макрорівні цільової підтримки макроеко-
номічної стабільності, пропорційності відтворення та зо-
внішньоторговельної рівноваги, а на мікрорівні – створен-
ня умов і стимулів ефективної підприємницької діяльності 
задля розширеного відтворення.

Постановка проблеми. Управління процесами від-
творення соціально-економічними системами в ринко-
вих умовах характеризується невизначеністю і ризика-
ми, пов’язаними з їх діяльністю. Подолання приведених 
проблем полягає у розробці інструментів комплексного 
аналізу процесів відтворення соціально-економічних сис-
тем та управління ними згідно з певними управлінськими 
підходами і концепціями. Бюджети, побудовані в термі-
нах визначень і класифікацій СНР ООН [1], є саме тими 
інструментами, які дозволяють на основі економіко-
статистичної інформації як аналізувати, так і приймати 
політико-економічні рішення щодо стратегії соціально-
економічного розвитку.

Різновидом складного бюджету є матриці соціальних 
рахунків (англ. social accounts matrixes) [1], які об’єднують 
ряд взаємопов’язаних бюджетів і дозволяють комплексно 
аналізувати процеси відтворення соціально-економічних 
систем у рамках річного циклу відтворення. Це особливо 
важливо саме для комплексного планування пропорцій-
ності соціально-економічного відтворення на найближчу 
перспективу, підтримки продуктивності і збалансованості 
національної економіки і її підсистем, включаючи зовніш-
ньоекономічну рівновагу тощо.

Застосування бюджетів дозволяє системно відстежу-
вати якісні характеристики внутрішнього стану соціально-
економічної системи та її зовнішньоекономічне станови-
ще. При цьому управління на основі даних бюджетів може 
орієнтуватися як на критерії дохідності, так і критерії, що 
характеризують соціально-економічні та технічні стан-
дарти (допустимі критичні пропорції), а також поєднане 
застосування приведених критеріїв.

Приведені концептуальні підходи покладені в осно-
ву регулювання процесів відтворення різнорівневих 
соціально-економічних систем – від мікро- до макрорівня, 
включаючи національну економіку. Теоретично вони добре 
розроблені, проте практичне їх застосування в Україні в ці-
лому залишається незадовільним.

Методичний та інформаційний супровід економіч-
них реформ, забезпечення макроекономічної стабільності 
і довготривала її підтримка, пожвавлення економічного 
розвитку в Україні та ін. потребують застосування вищеоз-
начених підходів до управління і відповідних інструментів 
аналізу й  регулювання. Професійний інтерес до цієї теми 

зумовлений і чисто практичними цілями, пов’язаними із 
необхідністю системного аналізу і регулювання різних 
сфер економіки в умовах дерегулювання й децентралізації 
управління [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система 
національних рахунків є інструментом системного аналізу 
процесів відтворення національної економіки, який широ-
ко використовується для макроекономічного аналізу й ак-
туалізації заходів економічної політики на найближчу пер-
спективу [1]. Дані СНР ООН є основою і для прикладного 
моделювання процесів відтворення соціально-економічних 
систем і, перш за все, в цілях підтримки загальногосподар-
ської рівноваги в рамках стандартної матриці соціальних 
рахунків для [3] та ін.

Для опису та моделювання соціальних, екологічних 
і біологічних систем і пов’язаних із ними процесів широ-
ко застосовуються теорія графів і відповідні їй матричні 
моделі [4], які також є основою для актуалізації заходів 
економічної політики щодо безпечного розвитку складних 
соціальних систем [5].

Для управління економічними системами Кугаєнко 
А. А. пропонує застосовувати динамічні методи моделю-
вання, зокрема набір тренажерів для управління мікро- та 
макроекономічними системами на основі безперервно-
го управління ними та спостереження за результатами 
змін [6].

Оригінальна методика і практичні рекомендації 
з експрес-аналізу фінансової звітності підприємства на 
основі реальних наскрізних прикладів запропоновано 
Абрютіною М. С. Теоретичною основою методу стала ме-
тодологія СНР, яка уможливила поєднати бухгалтерську та 
фінансово-економічну звітність, застосовувати інструмент 
експрес-аналізу для прогнозних розрахунків і знаходження 
збалансованого варіанта розвитку [7].

Як одну із парадигм управління Уолш К. розглядає 
систему ключових показників, у рамках якої визначається 
якісно-функціональний стан підприємства та формується 
доцільний тренд його розвитку [8].

Підприємницька діяльність – від бізнес-планування 
до оцінки і планування різних сфер діяльності й інвесту-
вання – якнайтіснішим чином пов’язана із подоланням не-
визначеності та зменшенням ризиків. Для цього застосо-
вуються моделі менеджменту, спрямовані на якісне поліп-
шення конкурентоспроможності компаній, безперервне 
застосування внутрішніх оцінок ефективності діяльності 
та різних процесів відтворення підприємства [9–11], і зо-
крема найчастіше застосовувані методи директ-костінгу 
і стандарт-костінгу і їх різновидів.

Конкурентоспроможність економіки Німеччини зна-
чною мірою зумовлена високими конкурентними перева-
гами виробничого сектора, зокрема завдяки широкому за-
стосуванню концепції контролінгу [12; 13], безперервному 
поліпшенню ефективності виробничих витрат і дохідності 
підприємництва [14].

Особливу увагу привертає подолання кризового 
стану соціально-економічної системи та вихід її на тра-
єкторію сталого відтворення і зростання. Антикризове 
управління на макро- і макрорівні має ряд спільних рис 
[15; 16], спрямованих на відновлення і якісне поліпшення 
платоспроможності, підвищення ефективності діяльності 
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й оптимізацію структури доходів, забезпечення соціально-
економічної стабільності тощо. Значною мірою антикри-
зове управління пов’язано з мистецтвом, і зокрема новою 
парадигмою управління соціальним капіталом і людською 
діяльністю [17].

Сучасні проблеми розвитку й відтворення великих 
соціально-економічних систем розглядають Фукіяма Ф. 
[18; 19], Аслунд А. [20], Бальцерович Л. [21], Ойкен В. [22] 
й ін.

Мета статті. Дослідження переслідує ряд цілей: 
1. Формування концептуальних підходів до управління 
національною економікою як соціально-економічною сис-
темою в умовах невизначеності та ризику; 2. Порівняння 
цих підходів для різнорівневих суб’єктів – макроеконо-
міки та мікроекономіки; 3. Застосування цих підходів до 
управління іншими соціально-економічними системами 
(наприклад, найпростішою моделлю національної еконо-
міки) в умовах невизначеності та ризику; 4. Розгляд най-
більш затребуваних в умовах ринкової економіки підходів 
управління, що ґрунтуються на основі дохідності та відпо-
відності найпередовішим соціально-економічним і техніч-
ним стандартам; 5. Формування уніфікованої моделі про-
цесів відтворення національної економіки як соціально-
економічної системи в умовах невизначеності та ризику 
й підготовка відповідного алгоритму вибору стратегії 
управління системою.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна 
поляризація світу підказує звернутись до спрощених, але 
водночас досить характерних і стійких моделей соціально-
економічного устрою, де одним і тим же самим рисам да-
ються цілком протилежні якісно-функціональні характе-
ристики. Залежно від світогляду під «сильною державою» 
можна розуміти суспільство, в якому управління децен-
тралізовано (централізовано), де підтримується і розви-
вається конкуренція (суттєво за всіма напрямами обмеж-
ується), де є всебічне сприяння розвитку внутрішніх ринків 
і їх модернізації (неналежне або відсутнє), де в соціально-
економічних відносинах превалюють горизонтальні зв’язки 
(вертикальні), де під державою ментально розуміється різ-
норідне суспільство з часто протилежними інтересами, що 
потребують узгодження (власне державно-управлінський 
апарат з його «безконфліктними» інтересами) тощо. В умо-
вах невизначеності існує тяжіння до авторитарних методів 
державного управління й регулювання [22].

Як підтвердження викладеного Бальцерович Л. со- 
ці ально-економічну трансформацію розглядає як по-
вний відхід від централізованої моделі – «назустріч об-

меженій державі» [21]. Функціонування децентралізованої 
соціально-економічної моделі на порядок складніше – по-
требує формування функціонально-спроможних суб’єктів 
національної економіки та передачі їм повноважень 
і зобов’язань, налагодження горизонтальної взаємодії між 
ними, встановлення і забезпечення правових взаємовід-
носин у суспільстві, здійснення обмеженого державного 
впливу в інтересах розвитку цієї спільноти, вбудови уні-
версальних механізмів саморегулювання на основі бюдже-
тів і оцінок, консенсусне взаємоузгодження різнопланових 
інтересів різних соціальних груп тощо.

Важливим аспектом формування такої моделі є від-
новлення довіри в суспільстві через подолання корупції, 
правильне функціонування державних інститутів, змен-
шення розривів у доходах, неухильне наближення до світо-
вих соціальних і економічних стандартів тощо.

Визначення стратегії управління національною еко-
номікою як соціально-економічною системою в умовах не-
визначеності та ризику ґрунтується на таких концептуаль-
них підходах:

1. Дохідності соціально-економічних систем. Діяль-
ність усіх складових частин економіки (галузей, секторів 
і підсекторів, регіонів тощо) вимірюється характерною си-
стемою доходів (ВВП, ВНП, ВДВ, валовий прибуток та ін.), 
розміри і структура яких і є основою для прийняття управ-
лінських рішень. Для макроекономічного регулювання для 
цих цілей використовують інструментарій національного 
рахівництва [1]. Для соціально-економічних підсистем 
нижчого рівня виділяється характерна для них система 
доходів /витрат/ та якісних показників відтворення, що є 
основою для прийняття управлінських рішень (наприклад, 
для підприємства – це прибуток, витрати, обсяги діяльнос-
ті тощо і, відповідно, рентабельність продаж, виробництва, 
активів тощо). Цій концепції управління на мікрорівні 
відповідає такий метод управлінського обліку, як директ-
костінг [11, с. 340–348], що тісно пов'язаний із П(С)БО, зо-
крема П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» [23] 
й ін. Побудова систем регулювання на мікро- і макрорівні 
ґрунтується на схожих критеріях оцінки, що включають  
«а) не глобальні оцінки, а оцінки окремих частин; б) дотри-
мання принципу витрат; в) не дроблення системи регулю-
вання, а її когеренція, тобто взаємоузгодження її складових 
частин; г) якщо регулювання здійснюється на основі цін, то 
тільки на основі цін, що відображають обмеженість благ. 
Задача економічного порядку – придати дієвість цим кри-
теріям» [22, с. 236]. В табл. 1 наведено ці критерії стосовно 
мікро- та макроекономічних суб’єктів.

Таблиця 1

Порівняння критеріїв оцінки для систем регулювання для мікро- і макрорівня

Критерії [22] Мікрорівень Макрорівень

1 2 3

1. «не глобальні оцінки, а 
оцінки окремих частин»

в рамках підприємства: центри відповідаль-
ності, види продукції, інвестиційні проекти

в рамках національної економіки: етапи відтворен-
ня, інституційні сектори і підсектори, види еконо-
мічної діяльності, регіони, зовнішньоекономічна 
діяльність

2. «дотримання принципу 
витрат»

Система управлінського обліку – простий  
і розвинений директ-костінг (облік за усі-

Система макроекономічного обліку – національні 
рахунки та її супутні системи – облік і регулювання
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2. Відповідності прогресивним стандартам і норма-
тивам в управлінні, у використанні ресурсів і технологій. 
Використання в соціально-економічних системах стан-
дартів і нормативів (внутрішніх, зовнішніх, сформованих 
виходячи з традицій та / або конкурентних умов господа-
рювання тощо), що якісно поліпшують процеси соціально-
економічного відтворення, орієнтуються на прогресивні 
норми витрат матеріалів і ресурсів, придають системі ста-
лість і визначеність. Ці стандарти можуть бути сформульо-
вані на основі доцільних норм відтворення або критичних 
меж, яких не слід допускати. Цій концепції управління на 
мікрорівні відповідає такий метод управлінського обліку, 
як стандарт-костінг [11, с. 290–299]. Стандарт-костінг як 
метод управлінського обліку співвідноситься із досягнен-
ням цільових соціально-економічних стандартів розвитку 
сучасної національної економіки (ВВП на душу населення, 
продуктивність праці та виробіток на одного працівника, 
середня заробітна плата, рівень доходів населення тощо). 
На макрорівні прикладом таких норм можуть бути й кри-
тичні макроекономічні пропорції (відношення державного 
боргу до ВВП, відношення дефіциту державного бюджету 
до ВВП, стан платіжного балансу, рівень інфляції, рівень 
безробіття тощо).

3. Підтримки актуальності життєвого циклу. 
Сталий розвиток характеризується тим, що діяльність 
сучасних поколінь (техніки, технологій, соціальних утво-
рень, сучасних організаційних формувань, економічної 
структури економіки тощо) не має завдавати шкоди ста-
новленню і розвитку наступних поколінь. В Україні про-
довжують зростати різного роду розриви, які в цілому 
негативно впливають на процеси соціально-економічного 
відтворення [18]. В сучасних реаліях в Україні цю вимо-
гу – вимогу підтримки актуальності життєвого циклу – 
складно реалізувати, що зумовлено як об’єктивними, так і 
суб’єктивними причинами, зокрема відсутністю розумін-
ня гостроти цієї проблеми. Натомість є намагання кон-
сервувати поточний стан системи, що призводить лише 
до подальшого погіршення її стану та відповідних їй від-
творювальних процесів.

4. Повноцінності функціонування складових частин 
національної економіки. Складові об’єкти національної 

економіки повною мірою мають виконувати покладені на 
них задачі та функції. В іншому випадку система стає мало-
продуктивною, розбалансованою, неконкурентною тощо, 
внаслідок чого посилюється невизначеність і ризики її ді-
яльності. Наприклад, сектор загального державного управ-
ління має забезпечувати державне регулювання економіки 
в загальнонаціональних інтересах, а не в інтересах окремо 
взятих соціальних (політичних, олігархічних, регіональних, 
професійних й ін.) груп.

5. Дієвого застосування принципів, притаманних 
конкретному господарському устрою, що визначають голо-
вний тренд соціально-економічного відтворення. Принци-
пи, притаманні конкретному господарському устрою, тісно 
пов’язані із політичною системою та державним устроєм. 
Так, в основу соціально орієнтованої ринкової економіки 
покладено конкурентний порядок [22, с. 460–464], що ґрун-
тується на конституйованих (встановлюваних) та регулю-
ючих принципах, які взаємоузгоджені із демократичною 
формою правління. Основою ж адміністративно-командної 
економіки є надмірна ієрархічність і волюнтаризм в управ-
лінні, які сковують ініціативу, унеможливлюють вільний 
розвиток економіки і суспільства, і в кінцевому результаті 
приводять до занепаду, загострення внутрішніх протиріч.

Приведені концептуальні підходи до визначення 
стратегії управління національною економікою як соці-
ально-економічною системою не суперечать одне одному, 
а лише доповнюють одне одного. Вони утворюють систе-
му цілей розвитку національної економіки та її соціально-
економічних підсистем.

Розглянемо спрощену модель стійкого розвитку на-
ціональної економіки, дотримуючись викладених вище 
концептуальних підходів до управління в умовах невизна-
ченості та ризику, зокрема розглянемо алгоритм вибору 
стратегії управління. За основу візьмемо спрощену модель 
національних рахунків Петера фон дер Ліппе [24], яка по-
яснює сутність національних рахунків і дає уявлення про 
різні форми представлення моделі.

Національну економіку як соціально-економічну сис-
тему слід розглядати як сукупність її складових елементів 
пов’язаних між собою системою потоків, в тому числі до-
ходів [1]. Опис такої системи здійснюється за допомогою 

1 2 3

ченою собівартістю). об’єкт регулювання – 
система маржинальних (граничних) доходів 
(витрат)

процесів відтворення національної економіки. 
об’єкт регулювання – система доходів відтворення 
(ввП, вдв, внП, валові заощадження тощо)

3. «не дроблення сис-
теми регулювання, а її 
когеренція, тобто взаємо-
узгодження її складових 
частин»

взаємоузгодження на основі показників 
господарської діяльності – рентабельності, 
ліквідності, продуктивності тощо, а також 
показників-співвідношень, що характеризу-
ють цілі підприємства або критичні параме-
три його відтворення

взаємоузгодження на основі показників відтво-
рення національної економіки – системи доходів 
внутрішньої економіки та зовнішньоекономічної 
діяльності. аналіз і підтримка цільових (допустимих 
або убезпечення від критичних) пропорцій відтво-
рення національної економіки (співвідношення до 
ввП або внП)

4. «якщо регулювання 
здійснюється на основі 
цін, то тільки на основі цін, 
що відображають обмеже-
ність благ»

Застосування внутрішніх трансфертних цін і 
наближення їх до рівня ринкових цін

орієнтування в державному регулюванні на обме-
женість ресурсів і встановлення цін, що відобража-
ють обмеженість благ (ринкові ціни)

Закінчення табл. 1
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системи пов’язаних бюджетів, кожен із яких виконує ха-
рактерну для нього функцію і може мати кілька трактувань 
у формі [24, с. 85–91]: пов’язаних поміж собою інституцій-
них секторів; системи бухгалтерських балансів; матриці со-
ціальних рахунків; системи балансових рівнянь.

Найпростішу модель відтворення сукупності взаємо-
пов’язаних соціально-економічних систем наведено у фор-
мі системи балансових рівнянь, що відображають процеси 
відтворення в рамках річного циклу:

Рівняння виробництва
 Y(t) = С(t) + I(t) (1)

Рівняння використання доходу
 Y(t) = C(t) + S(t) (2)

Рівняння змін капіталу
 S(t) = I(t) (3)

де    Y, S, C, I – відповідно вироблений кінцевий продукт 
у  системі, здійснені заощадження, кінцеві споживчі витра-
ти, інвестиційні витрати, 

t – часовий період.
Цільова функція управління цією соціальної-

економічною системою:
 f (Y(t), S(t), S(t)/Y(t), Y(t)/Y(t–1)) → opt (4)

Цільова функція визначається як необхідність під-
тримки оптимальної структури доходів (Y(t), S(t)) і макро-
економічних пропорцій цих доходів (S(t) / Y(t)) для потреб 
розширеного відтворення цієї соціально-економічної сис-
теми (Y(t) / Y(t–1)). Зростання кінцевого продукту у цій 
соціально-економічній системі /виробничий сектор/ зале-
жить від його оптимального розподілу на споживчу та ін-
вестиційну частки /споживчий сектор/ та у зв’язку з цим – 
підтримувану стабільність фінансового ринку /фінансовий 
сектор/ (табл. 2).

Таблиця 2

Рахунки інституційних секторів (видів діяльності) та їх 
результативні показники.

Ресурси Використання

виробничий сектор  
(виробництво і утворення 
доходу)

С(t) + I(t) Y(t)

Споживчий сектор 
(розподіл і використання  
доходу)

Y(t) С(t)  + S(t)

Фінансовий сектор 
(утворення капіталу) S(t) I(t)

Із моделі (1)–(3) і відповідної їй системи рахунків 
(табл. 2) випливає також важливість структурного взаємо-
узгодження попиту і пропозиції – ВВП як системи доходів 
і  ВВП як системи кінцевих товарів. Стабільність фінансо-
вого сектора при цьому визначається контрольованим кін-
цевим споживанням С(t), що забезпечує зростаючі обсяги 
заощаджень S(t) й відповідних їм інвестицій I(t), і таким чи-
ном є основою економічного зростання Y(t) в цій соціально-
економічній системі.

Моделювання процесів відтворення приведеної со-
ціальної системи ґрунтується на інтерактивному підході. 
Зокрема, схильність до споживання (заощадження) в цій 
системі визначається довірою між суб’єктами господарю-
вання і, відповідно, згодою сумісно діяти стосовно реалі-
зації довгострокової програми відтворення цієї соціально-
економічної системи – здатністю здійснювати заощаджен-
ня з метою підтримки інвестиційного попиту і забезпечен-
ня реального економічного зростання.

Приведена модель (1)–(3) описана в частині застосу-
вання її для економіко-статистичних досліджень та опису 
базових понять системи національного рахівництва [24]. 
Проте вона – через систему представлення інформації, 
систему використовуваних показників – є основою для 
обліку, аналізу, моніторингу, контролю, вироблення і при-
йняття управлінських рішень щодо подальшого розвитку 
системи (наприклад, через зміну бюджетної політики, зо-
крема зміну пропорцій використання доходу). Зміна (коре-
гування) економічної політики може бути проінтерпрето-
вана через базові макроекономічні показники і відповідні 
зміни макроекономічних пропорції [25, c. 163–167]:

 схильності до споживання 
 KCt = C(t) / Y(t); (5)

 схильності до заощадження 
 KSt = S(t) / Y(t) = 1 – C(t) / Y(t). (6)

Тоді рівняння (2) може бути наведено в такій формі:
 Y(t) = KCt  × Y(t) + KSt × Y(t). (7)

Незважаючи на спрощеність, модель та її принципо-
ві макропропорції є основою для дослідження динаміки 
й особливостей розвитку складних реальних соціально-
економічних систем, наприклад національної економіки, та 
вироблення алгоритму стратегії управління ними – шляхом 
корегування схильності до споживання / заощадження.

Аналіз макроекономічних показників України і ряду 
східноєвропейських країн, які сьогодні успішно розвива-
ються (Польщі, Румунії, Словаччини), дозволяє виявити 
схожість їх економічної політики в частині підтримки ма-
кроекономічних пропорцій відтворення (рис. 1, 2). Після-
кризовий розвиток

Польщі, Румунії та Словаччини характеризуєть-
ся зменшенням частки кінцевого споживання у структурі 
ВВП (рис. 1), що відповідно вказує на зростання в цей пе-
ріод схильності до заощадження і зменшення схильності 
до споживання. В Україні, на жаль, не проводились подібні 
стабілізаційні заходи, спрямовані на обмеження спожи-
вання (рис. 1) й підтримку заощаджень (рис. 2) і відповідно 
внутрішнього інвестиційного попиту, що сприяло б еконо-
мічному зростанню.

Як результат такої економічної політики – реальне 
зростання ВВП в Польщі, Румунії, Словаччині впродовж 
2005–2014 рр. відповідно склало 45,7 %, 27,7 % і 45,7 % 
(табл. 3). В той час як економіка України за цей період зрос-
ла всього лише на 6,4 %; і сьогодні постала перед необхід-
ністю проведення складних структурних реформ, зокрема 
в частині покращення структури ВВП через збільшення 
схильності до заощадження і зростання внутрішнього ін-
вестиційного попиту.
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Прикладом зосередження на заощадженнях та ін-
вестуванні інновацій є історія відродження економіки Пів-
денної Кореї. В умовах протистояння із Північною Кореєю 
в 70-ті роки ХХ ст. Південна Корея провадила всебічну 
інтеграцію у світову економічну систему при першочерго-
вому плануванні інвестицій, й лише потім здійснювалося 
планування споживчих витрат [27]. Подолання наслідків 
фінансової азійської кризи 1997 р. в Південній Кореї ґрун-
тувалося на підтримці стабільності фінансового сектора та 
створенні умов розширеного розвитку виробничого секто-
ра й економічного зростання.

Застосування цієї моделі орієнтоване на :
1) аналіз минулих пропорцій і зміну цих пропорцій 

задля підтримки економічного зростання в наступному пе-
ріоді; 2) децентралізовану модель державного управління, 
що ґрунтується на превалюванні горизонтальних зв’язків 

Рис. 1. Питома вага кінцевого споживання у структурі ВВП, у %
Джерело: підготовлено на основі [26]
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Рис. 2. Питома вага валових заощаджень у структурі ВВП, у %
Джерело: підготовлено на основі [26]

Таблиця 3

Зростання реального ВВП, у % до попереднього року

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Польща 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 2,0 1,6 3,2

румунія 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 -1,6 2,2 0,6 3,5 2,4

Словаччина 6,7 8,5 10,5 5,8 -4,8 4,2 3,2 1,8 0,9 2,4

україна 2,9 7,5 7,5 1,9 -15 4,1 5,2 0,3 0 -6,5

Джерело: http://www.ereport.ru

і єдності цілей для всіх суб’єктів господарювання, чіткому 
розподілі функцій суб’єктів господарювання в соціально-
економічній системі та довірі між суб’єктами відтворен-
ня; 3) розуміння та виконання на практиці певної системи 
стандартів відтворення, що забезпечують стабільність сис-
теми та можливості її розвитку на цій основі.

Висновки і пропозиції. Сформовані концептуаль-
ні підходи до управління національною економікою як 
соціально-економічною системою в умовах невизначе-
ності та ризику, які включають такі підходи: 1) дохідності 
соціально-економічних систем; 2) відповідності прогресив-
ним стандартам і нормативам в управлінні, у використанні 
ресурсів і технологій; 3) підтримки актуальності життєвого 
циклу; 4) повноцінності функціонування складових частин 
національної економіки; 5) дієвого застосування принци-
пів, притаманних конкретному господарському устрою, що 
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визначають головний тренд соціально-економічного від-
творення. Управління національною економікою і її скла-
довими елементами (включаючи підприємства) базується 
на схожих методологічних підходах і принципах.

Сформовано модель стійкого розвитку національної 
економіки як соціально-економічної системи в умовах не-
визначеності та ризику, що ґрунтується на розосереджен-
ні повноважних функцій суб’єктів економіки, консолідації 
й узгодженні їх цільових завдань відтворення, створенні 
внутрішніх потенціалів зростання і розширеного відтво-
рення. Модель базується на основі взаємопов’язаних бю-
джетів, узгоджена діяльність яких координується через 
довірчі відносини та зовнішнє управління шляхом регулю-
вання схильності до споживання / заощадження.
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Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і  

розвитку конвергентних технологій

У статті розглянуто проблему підвищення технологічної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах нової промислової революції 
на основі розвитку і впровадження передових конвергентних технологій. Наведено класифікацію промислових революцій, а саме індустріальної, тех-
нологічної, інформаційної та Індустрії 4.0, і встановлено, що ключовим фактором останньої є кіберфізичні системи для впровадження орієнтованого 
на споживача «Інтернету речей». Доведено, що становлення Індустрії 4.0 в розвинених країнах буде відбуватися через провідні виробничі технології 
(ПВТ), основними характеристиками яких є технологічне заміщення, автоматизація, кастомізація, локалізація та економічна ефективність. Вста-
новлено, що основними пріоритетними ПВТ до 2020 р. будуть: системи контролю виробничих процесів; багатомірне моделювання складних виро-
бів; інтелектуальні системи управління виробництвом і робототехніка; системи створення і перетворення (вирощування) матеріальних об’єктів 
і  3D-друк; матеріали, ефективні при створенні перспективних виконавчих пристроїв (композиційні й ті, що проявляють свої властивості в мало-
розмірних структурах). Доведено що відбудова промисловості України на старій індустріальній основі неможлива, а створення нової промисловості 
на базі ПВТ Індустрії 4.0 можливе у таких напрямках: ІКТ (перш за все, в галузі розробки програмного забезпечення); нові композиційні матеріали із 
заданими властивостями; промислові нанобіотехнології (перш за все, біомедицина і фармація, нові аграрні технології); математичне моделювання 
для створення розумних виробничих систем; космічні дослідження і розробки (зокрема розробка перших ступеней важких ракет). Обґрунтовано необ-
хідність розробки в Україні державних програм розвитку конкурентоспроможності на базі ПВТ, форсайтних досліджень технологічних пріоритетів, 
стимулювання високотехнологічного експорту.
Ключові слова: технологічна конкурентоспроможність, промислова революція, передові виробничі технології, конвергентні технології, державні 
програми.
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Украины в условиях новой промышленной революции  
и развития конвергентных технологий

В статье рассмотрена проблема повышения технологической кон-
курентоспособности украинских предприятий в условиях новой про-
мышленной революции на основе развития и внедрения передовых 
конвергентных технологий. Приведена классификация промышлен-
ных революций, а именно индустриальной, технологической, инфор-
мационной и Индустрии 4.0, и установлено, что ключевым фактором 
последней являются киберфизические системы для внедрения ориен-
тированного на потребителя «Интернета вещей». Доказано, что 
становление Индустрии 4.0 в развитых странах будет происходить 
через передовые производственные технологии (ППТ), основными 
характеристиками которых являются технологическое замещение, 
автоматизация, кастомизация, локализация и экономическая эф-
фективность. Установлено, что основными приоритетными ППТ 
в 2020 г. будут: системы контроля производственных процессов; 
многомерное моделирование сложных изделий; интеллектуальные 
системы управления производством и робототехника; системы 
создания и преобразования (выращивания) материальных объектов 
и  3D-печать; материалы, эффективные при создании перспективных 
исполнительных устройств (композиционные и те, которые прояв-
ляют свои свойства в малоразмерных структурах). Доказано, что 
восстановление промышленности Украины на старой индустриаль-
ной основе невозможно, а создание новой промышленности на базе 
ППТ Индустрии 4.0 возможно в следующих направлениях: ИКТ (прежде 
всего, в области разработки программного обеспечения); новые ком-
позиционные материалы с заданными свойствами; промышленные 
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The article considers the problem of increasing the technological competi-
tiveness of Ukrainian enterprises under conditions of a new industrial revo-
lution through the development and introduction of advanced converged 
technologies. The classification of industrial revolutions, namely, industrial, 
technological, information and Industry 4.0, is presented, and it has been 
determined that the key factor of the latter is cyber physical systems for in-
troduction of the client-oriented “Internet of Things”. It has been justified 
that the formation of Industry 4.0 in developed countries will occur through 
advanced production technologies (APT), which main characteristics are 
technological substitution, automation, customization, localization and eco-
nomic efficiency. It has been found that in 2020 the main priority APT will 
be: systems of production process control; multidimensional modeling of 
complex products; intelligent production systems and robotics; systems of 
creation and transformation (growing) of material objects and 3D-printing; 
materials effective in creating perspective actuating devices (compositional 
and those that exhibit their properties in small-size structures). It has been 
proved that the recovery of Ukraine’s industry is not possible on the old in-
dustrial base, and the creation of a new industry based on APT of Industry 
4.0 is possible in the following areas: ICT (primarily in the field of software 
development); new composite materials with specified properties; indus-
trial nanobiotechnologies (biomedicine and pharmacy, new agricultural 
technologies); mathematical modeling for creation of intelligent production 
systems; space research and development (in particular, development of the 
first stages of heavy missiles). The necessity of elaborating state programs 
of competitiveness development on the basis of APT, foresight research of 
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нанобиотехнологии (биомедицина и фармация, новые аграрные тех-
нологии); математическое моделирование для создания разумных 
производственных систем; космические исследования и разработки  
(в частности, разработка первых ступеней тяжелых ракет). Обо-
снована необходимость разработки в Украине государственных про-
грамм развития конкурентоспособности на базе ПВТ, форсайтных 
исследований технологических приоритетов, стимулирования высо-
котехнологичного экспорта.
Ключевые слова: технологическая конкурентоспособность, промыш-
ленная революция, передовые производственные технологии, конвер-
гентные технологии, государственные программы.
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Після кризи 2008–2009 рр. практично всі розвинені 
країни переглядають свої погляди щодо ролі промисловос-
ті, знову роблячи її основним інструментом для економіч-
ного зростання, а з початку 2011 р. більш чітко формуєть-
ся державна політика цих країн, спрямована на розвиток 
ключових факторів третьої промислової революції. Як на-
слідок, за умов посилення конкурентної боротьби на зо-
внішніх і внутрішніх ринках збуту промислової продукції 
провідних країн світу, суттєво загострюється проблема 
реалізації проектів наукових досліджень, спрямованих на 
пошук перспективних напрямів підвищення інновацій-
ної активності суб’єктів промислової діяльності на осно-
ві впровадження так званих «глобальних» конвергентних 
технологій. Глобальні технології розповсюджуються не 
тільки на економіку окремо взятих країн і континентів, 
але й безпосередньо на населення багатьох країн світу, і 
водночас вони є за своїм походженням і змістом іннова-
ційними технологіями, що стимулюють світову економі-
ку та процес глобалізації, можуть привести до уніфікації 
когнітивного потенціалу людства, до стандартизації його 
свідомості.

Сьогодні практично всі розвинені держави світу 
(США, країни Євросоюзу, Японія, Південна Корея, Китай, Ін-
дія і Росія) вбачають у конвергентних технологіях (нано- (N), 
біо- (B), інфо- (I) та когнітивних (C) технологіях або NBIC-
технологіях) чи не головний інструмент, за допомогою якого 
можна буде вирішити в недалекому майбутньому основні 

глобальні проблеми людства, а саме: депопуляція і старіння 
населення; нестача продовольства; екологічні проблеми та 
захист навколишнього середовища; вичерпання природних 
ресурсів і нова енергетика; перехід до нового технологічного 
укладу. Конвергенція NBIC-технологій є основою створення 
глобальних «проривних» інноваційних технологій ХХІ сто-
ліття, що дають змогу значно прискорити розвиток соціаль-
ної сфери і підняти її на якісно новий рівень. 

Вказаною проблемою займається багато сучасних 
іноземних учених, таких як V. Smil, Дж. Хулл, Дж. Ріфкін, 
С. Джобс, Т. Курфус, С. Глаз’єв, В. Іноземцев, А. Акаєв,  
Ю. Полтерович, В. Княгинин, И. Дежина, А. Пономарев,  
а серед українських учених слід виділити роботи В. Гейця,  
В. Семіноженка, Б. Кваснюка, М. Кизима, В. Хаустової та 
багатьох інших. У той же час проблеми розвитку техноло-
гічної конкурентоспроможності в умовах третьої промис-
лової революції потребують подальшого вивчення. Метою 
статті є вивчення основних тенденцій розвитку промис-
лових революцій у світі та стану технологічної конкурен-
тоспроможності України, а також розробка рекомендацій 
щодо механізмів упровадження передових технологій.

1. Передові технології – фактор технологічної 
конкурентоспроможності країн світу в умовах сучасної 
промислової революції

В табл. 1 наведено узагальнені характеристики про-
мислових революцій, які прийнято у світовій науковій лі-
тературі [1–8].

Таблиця 1

Узагальнені характеристики промислових революцій

Промислові 
революції Основні характеристики промислових революцій

1 2

Перша  
«індустріальна» 
(наприкінці ХVIII 

століття)

обумовлена необхідністю механізації текстильної індустрії у великобританії, появою парових двигунів, 
які використовувалися для виробництва енергії і забезпечили більш гнучке та потужне джерело енергії 
для машин, що вже не знаходилися поблизу природних джерел енергії, таких як річка. Заснована на інно-
ваціях у виробництві чавуну, парових двигунах і розвитку текстильної промисловості

друга  
«технологічна»

обумовлена впровадженням бесемерівського способу виплавки сталі і появою поточного виробництва 
і  складальної лінії, найяскравішим прикладом якої став конвеєр генрі Форда. у 1860–1870-х рр. охопила
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Четверта промислова революція, більш відома як 
«Індустрія 4.0», отримала свою назву від ініціативи 2011  р., 
очолюваної німецькими бізнесменами, політиками та вче-
ними, які визначили її як засіб підвищення конкуренто-
спроможності обробної промисловості Німеччини через 
посилену інтеграцію «кіберфізичних систем» (або CPS) 
у виробничі процеси [3]. CPS – це по суті всеосяжний тер-
мін, який використовується в розмовах про інтеграцію 
невеликих підключених до Інтернету машин і людської 
праці. Керівники підприємств не просто переосмислюють 
принцип складальної лінії, а й активно створюють мережу 
машин, які будуть не тільки виробляти товари з меншою 
кількістю помилок, але і зможуть автономно змінювати ви-
робничі шаблони відповідно до необхідності, залишаючись 
високоефективними.

Цю ідею підтримує і ряд американських авторів і уря-
дових структур, які вважають, що в концепції «Індустрія 
4.0» йдеться про аналіз і інтеграцію загального процесу 
виробництва і життєвого циклу продукту, коли продукт 
і клієнт спілкуються безпосередньо з виробничими систе-
мами та персоналом з метою, щоб кожен окремий клієнт 
отримав саме той продукт, який він бажає [4]. Це дозволяє 
постачальникам краще зрозуміти, як їх продукція і вироб-
ничі операції виконуються, і як потреби і бажання клієнтів 
змінюються з плином часу. За такої можливості промисло-
вість може ефективно та швидко поставляти клієнтам про-
дукт, який відповідає їхнім потребам, і точно прогнозувати, 
а також задовольняти глобальний попит клієнтів у мінли-
вому світі.

Іншими словами, Індустрія 4.0 – виробництво, екві-
валентне орієнтованому на споживачів «Інтернету речей», 
у якому предмети побуту, від автомобілів до тостерів, бу-
дуть підключені до Інтернету. Німецький уряд підтримує 
цю ідею і приймає «високотехнологічну стратегію» для 
підготовки нації, але в цілому Індустрія 4.0 вже поступово 
захоплює весь світ, хочемо ми цього чи ні. Так, США взяли 
приклад Німеччини і створили некомерційний консорціум 
Industrial Internet в 2014 р., яким керують лідери промисло-
вості на кшталт General Electric, AT & T, IBM і Intel [3; 4].

Водночас необхідно виокремити певні недоліки Інду-
стрії 4.0:

1) Максимізація плюсів четвертої промислової ре-
волюції вимагає масивних кооперацій, які не об-
межується корпоративними межами, особливо 
коли справа доходить до того, щоб всі машини го-
ворили на одній мові. Якщо незакінчений продукт 
прибуде на машину, яка не зможе зчитати його 
RFID-чіп, тому що той запрограмований на іншій 
частоті, виробничий процес перетвориться на 
хаос. Тобто визначення загальних платформ і мов, 
на яких вільно спілкуватимуться машини різних 
корпорацій, залишається однією з основних задач 
у поширенні кіберфізичних систем;

2) Створення безпечних мереж – важке завдання, 
і інтеграція фізичних систем із Інтернетом робить 
їх більш уразливими до кібератак. Зі зростанням 
Індустрії 4.0 виробничі процеси можна терори-
зувати віддалено, маніпулюючи протоколом ви-
робництва або просто паралізуючи цей процес. 
У міру того, як розумні заводи стають все більш 
поширеними, забезпечення їхньої безпеки буде 
ставати все більш злободенним питанням;

3) Основне побоювання з приводу роботи в Інду-
стрії 4.0 полягає в тому, що значне розширення 
можливих операцій не обов'язково буде вимагати 
створення нових робочих місць для людей, що 
цілком може виявитися проблемою, оскільки за-
гальна чисельність населення (перш за все країн, 
що розвиваються) продовжує зростати. Один із 
основних стимулів просування четвертої промис-
лової революції полягає у бажанні конкурувати 
з аутсорсингом виробництва у країнах, що розви-
ваються. Широкомасштабне впровадження CPS 
в Європі і США може змінити ситуацію з розпо-
ділом робочої сили, ефективно висмикнувши ки-
лимок з-під країн, що розвиваються, які більшою 
мірою покладаються на виробництво;

4) Головним стимулом індустріалізації є не стільки 
вигоди споживачів, скільки потенційні вигоди для 
ТНК, які першими опанують Індустрію 4.0.

Крім того, у 2011 р. низка американських учених, 
в тому числі з Масачусетського технологічного інституту 

1 2

(з другої половини 
ХіХ – початок ХХ 

століття)

Західну Європу, СШа, росію і японію. технологічна революція була переважно заснована на наукових 
досягненнях, а не просто вдалих винаходах, і відбувалася на базі виробництва високоякісної сталі, поши-
ренні залізниць, електрики та хімікатів. Стала наслідком введення масового виробництва, заснованого на 
електричному приводі і поділі праці

третя  
«інформаційна» 
(з 1970-х років)

обумовлена використанням комп'ютерів у виробництві. Широке використання верстатів із ЧПу, 
комп'ютерної обробки якісної і логістичної інформації, а також комп'ютеризація широкого спектра руч-
них завдань (таких як бухгалтерський облік, управління запасами та планування). 

використання електроніки та ІТ для досягнення подальшої автоматизації виробництва

Четверта «індустрія 
4.0» (2011–2050 рр.     

ХХі століття)

рушійною силою стали інтегровані інтелектуальні процеси та продукти, що генерують так звані великі 
дані, які повністю змінюють ландшафт виробництва і створюють нові ринки. ця революція відбувається 
не тільки з використанням даних у процесі виробництва, але й інтеграцією усіх даних з широкого спектра 
виробничих систем по всьому ланцюжку поставок. Заснована на широкому використанні кіберфізичних 
систем для впровадження орієнтованого на споживача «Інтернету речей»

Складено за матеріалами [1–8]

Закінчення  табл. 1
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(MIT), висунули концепцію Третьої промислової револю-
ції, один з авторів якої – відомий учений, впливовий аме-
риканський економіст і еколог Джеремі Ріфкін також вва-
жає, що на зміну традиційним централізованим моделям 
бізнесу в найближчі півстоліття мають прийти нові струк-
тури. «Спадщина першої та другої промислових револю-
цій – ієрархічна організація економічної і політичної влади 
– неминуче поступиться місцем горизонтальній взаємодії, 
коли сотні мільйонів людей будуть генерувати власну зе-
лену енергію вдома, в офісах і на фабриках і ділитися нею 
один із одним в «енергетичному Інтернеті» [5]. 

Як вважає Дж. Ріфкін, «…великі економічні револю-
ції трапляються в історії тоді, коли нові комунікаційні тех-
нології зливаються воєдино з новими енергетичними сис-
темами, тобто з конвергенцією технологій. Так, поєднання 
інтернет-технологій і технологій відновлюваної енерге-
тики дозволяють сформувати потужну нову інфраструкту-
ру для третьої промислової революції, яка змінить світ» [5,  
с. 12]. На думку Дж. Ріфкіна, у третьої промислової револю-
ції «…три фундаментальних джерела, три стовпи: широка 
експлуатація відновлюваних джерел енергії, будівництво 
будівель, які самі виробляють енергію, і перехід до вико-
ристання водню як акумулятора енергії. Третя промислова 
революція дозволить світу увійти у стійку поствуглецеву 
еру до середини ХХI століття і запобігти катастрофічній 
зміні клімату» [5, с. 16–17].

Зі свого боку фахівці з МІТ вважають, що третя про-
мислова революція буде пов’язана з конвергенцією наук 

про життя, фізичних наук та інжинірингу [6]. Вчені МІТ 
вважають, що сьогодні настала ера біомедичної революції, 
яка має три етапи: перший – молекулярні та клітинні тех-
нології, другий – геноміка, третій (поточний час) – конвер-
генція NBIC-технологій [6, с. 4–14]. 

Тобто, як ми бачимо, не існує однієї-єдиної концеп-
ції щодо змісту третьої (четвертої) промислової революції, 
але можна виділити декілька загальних тенденцій створен-
ня промисловості майбутнього, що з’явилися після кризи 
2008–2009 рр. Так, промислове виробництво розвинених 
країн у найближчі 10–20 років буде змушене вирішувати 
цілий пакет фундаментальних завдань, пов’язаних із ви-
черпанням ресурсів розвитку: застарілою сировинною 
базою (дефіцит матеріалів, їх висока ціна, обмежені мож-
ливості в конструюванні потребують нових конструкцій-
них і функціональних матеріалів); зростаючою складністю 
виробництва (ускладнення організації технологічних лан-
цюжків, комплексність продукції і зростаючі витрати на 
виробництво потребують якісного стрибку в інжинірингу 
та управлінні виробничими процесами в напрямку не-
лінійності); застарілою індустріальною інфраструктурою 
(дороговизна й негнучкість до радикальних інноваційних 
систем вимагає нових, більш гнучких і відкритих інфра-
структур [7].

Подальший промисловий розвиток буде пов’язаний 
із здійсненням трьох пов’язаних «революцій», що запус-
кають наступний інноваційно-технологічний цикл (зміна 
технологічної парадигми) до 2030 р., в табл. 2 [7; 10–18].

Таблиця 2

Основні «революційні» тренди у промисловому розвитку, пов’язані із запуском наступного  
інноваційно-технологічного циклу до 2030 р.

Революція у проектуванні  
й організації виробничих процесів

Сьогодні промисловість переживає тотальний технологічний і організаційний 
реінжиніринг, заснований на тотальній дигіталізації виробничих процесів

Перехід до нових матеріалів Їх інтеграція в автоматизовані системи проектування і виробництва, суміщення виробни-
цтва матеріалів і виробництва компонентів / виробів

розумні середовища
очікується їх масове впровадження на горизонті 2020–2030 рр. Боротьба за ринок розум-
них мереж / інфраструктур у світі йде повним ходом, реалізуються масштабні регіональні 
ініціативи

Складено за матеріалами [10–18]

За прогнозами до 2030 р. низки авторитетних світо-
вих інституцій (ОЕСР, Світовий банк) і міжнародних про-
мислових асоціацій і дослідницьких компаній, запустити ці 
три революції у промисловому виробництві можна тільки 
через упровадження передових виробничих технологій 
(ПВТ), які також називають «підривними» або «проривни-
ми», підкреслюючи їх революціонізуючий вплив на струк-
туру виробництва [10–18].

ПВТ пов’язані з нетрадиційними методами об-
робки, новими інструментами контролю та управління 
вироб ничо-технологічними процесами, а також викорис-
танням нових матеріалів, автоматизованих та інтелек-
туальних систем контролю і управління обладнанням, 
виробничо-технологічними процесами та системами. 
Ці технології створюють нові ринки та галузі, сприяють 
зростанню продуктивності праці, підвищенню конку-
рентоспроможності окремих секторів і національних 

економік. ПВТ пов’язуються, перш за все, з 3D-друком, 
інтернетом речей, новими матеріалами, робототехнікою 
[8–10].

Крім того, глобалізація економіки, глобальні фінан-
сові ринки, досконала логістика привели до глобалізації 
стандартів, прийняття єдиних методик менеджменту, 
а також «англійського технічного» як міжнародної мови 
у  сфері економіки та технологій. Це дозволило в організа-
ції виробництва вийти за межі цеху і підприємства, скорис-
татися всіма доступними в економічній системі ресурсами 
і  залучити у виробництво всіх зацікавлених осіб, включаю-
чи покупців промислової продукції [8; 9].

У 2015 р. авторитетна міжнародна асоціація KPMG 
у щорічній публікації інноваційних технологій «Зміна 
ландшафту передових технологій» навела прогноз нових 
технологічних тенденцій у глобальному масштабі, який 
наведено в табл. 3 [16]. 
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Таблиця 3

Передові виробничі технології, які будуть для міжнародного бізнесу найбільш перспективними до 2020 р. 
(% від усіх передових технологій)

Конвергентні технології Світ  
в цілому США Китай Японія

ASPAC (Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон)

EMEA (Європа  – 
Близький Схід – 

Африка)

Хмарні технології 11 14 15 13 11 6

мобільні платформи і застосування 9 9 3 10 8 11

інтернет речей 9 8 9 3 9 9

дані й аналітика 9 14 3 10 7 8

Біотехнології / цифрові технології 
лікування / охорона здоров’я 8 15 3 3 7 7

3D-друк 7 2 4 3 6 12

кібербезпека 6 5 8 10 7 7

роботи 6 5 6 3 6 8

Штучний інтелект / когнітивні об-
числення 5 4 15 10 8 2

Соціальні мережі / платформи для 
спільної роботи 5 4 4 3 4 6

цифрові валютні платформи (на-
приклад, bitcoin, платіжні системи) 4 2 6 7 6 5

нанотехнології 4 3 6 3 4 4

Предмети інноваційного одягу 4 3 6 3 4 3

віртуальна реальність / доповнена 
реальність 3 4 2 3 3 3

інші 10 8 10 16 10 9

всього 100 100 100 100 100 100

Складено за матеріалами [16]

У цьому виданні висвітлюються ідеї більш ніж 
800 провідних фахівців у галузі інформаційних техноло-
гій, починаючи від серійних підприємців до 100 лідерів 
хай-тек-індустрії і венчурних капіталістів. Зокрема, наве-
дено результати прогнозного аналізу щодо того, які ПВТ 
міжнародний бізнес вважає найбільш перспективними до 
2020  р.

Узагальнене розуміння ПВТ охоплює таке: (1) Техно-
логічне заміщення, що веде до якісного вдосконалення на-
явних або створення принципово нових продуктів; (2) Ав-
томатизація виробничого процесу, що ставить нові вимо-
ги до кваліфікації фахівців; (3) Кастомізація виробництва 
як гнучка адаптація до потреб замовника; (4) Локалізація – 
зниження витрат за рахунок економії на логістиці і геогра-
фічній близькості до споживача (замовника); (5) Економічна 
ефективність, пов’язана або зі зменшенням собівартості 
порівняно з масовим виробництвом, або з економією ре-
сурсів, підвищенням продуктивності праці, інвестиційної 
привабливості і конкурентоспроможності [10–18].

В табл. 4 також наведено узагальнені пріоритети 
в областях ПВТ у країнах ЄС, США, Китаї, Україні [10–18].

Фахівці МІТ виокремлюють такі пріоритетні на-
прямки ПВТ [10]: (1) Системи контролю виробничих про-
цесів, включаючи датчики стану обладнання, параметрів 
потоків сировини і стану (розмір, склад тощо) створюва-

них (оброблюваних або таких, що вирощують) об’єктів;  
(2) Багатомірне моделювання складних виробів, що до-
зволяє оптимізувати різні їхні параметри (міцність, термін 
життя і, можливо, процес виробництва) і кастомізувати 
об’єкт, модифікуючи його для індивідуального або дріб-
носерійного виробництва; (3) Інтелектуальні системи 
управління виробництвом (оптимізація зовнішньої і вну-
трішньої логістики, режими технологічних процесів), 
в  тому числі в робототехніці і в області так званого «Інтер-
нету речей»; (4) Системи створення і перетворення (ви-
рощування) матеріальних об’єктів, в тому числі 3D-друк; 
інфузійні технології, що набувають все більшого значення; 
перспективні методи обробки поверхонь і роботи з тер-
мопластами (ключовими є ростові технології у широкому 
сенсі); (5) Матеріали, ефективні при створенні перспек-
тивних виконавчих пристроїв (перш за все, ростових 
технологій): композиційні, а також ті, що проявляють свої 
властивості в малорозмірних структурах.

2. Оцінка технологічної конкурентоспроможності 
України у світових рейтингах 2014–2016 рр.

В Індексі глобальної конкурентоспроможності (ІГК) 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) серед 12 осно-
вних факторів слід виділити фактори, що безпосередньо 
визначають технологічну конкурентоспроможність країни: 
(5-й) Вища і професійна освіта, тренінг; (9-й) Технологіч-
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на готовність (оснащеність новими технологіями); (12-й) 
Інновації. За 2015 р. Україна у рейтингу глобальної конку-
рентоспроможності ВЕФ втратила 3 позиції і спустилася 
з  76-го (у 2014 р.) на 79-те місце серед 140 країн світу і зна-
ходиться між Гватемалою та Таджикистаном [19–26].

Традиційно Україна відстає у рейтингах: за складови-
ми якості інституцій (у 2015 р., як і у 2014 р., Україна зна-
ходиться на 130-му місці) і знаходиться після Мадагаскару 
і перед Парагваєм; за показниками ефективності ринку 
товарів та послуг (106-те місце) і знаходиться після Хор-
ватії і перед Бутаном. 

У той же час у 2015 р. Україна покращила свої позиції 
у рейтингу ВЕФ і має низку конкурентних переваг (кон-
курентною перевагою вважається фактор, за яким країна 
посідає 50-те місце і вище у рейтингу):

1) За вищою освітою і професійною підготовкою 
Україна піднялась на 7 позицій і зайняла 34-те 
місце зі 140 країн світу і знаходиться після Чилі 
й перед Коста Рікою, тобто вища освіта поки ще 
залишається конкурентною перевагою України. 
Україна зайняла 14-те місце у світі за рівнем охо-
плення вищою освітою та 38-ме місце – за якіс-
тю викладання математики та природничих наук. 
44-те місце – за доступом до Інтернету в школах 
(плюс 23 позиції). Україна також має конкурентну 
перевагу у якості (45-те місце серед 140 країн) та 
охопленні початковою освітою (33-тє);

2) За інноваціями Україна за результатами 2015  р. 
також піднялась на 54-те місце проти 81-го 
у 2014 р. і знаходиться після Кот Д’Вуару і перед 
Гондурасом. Тобто можна виділити декілька кон-
курентних переваг, а саме: вона посіла 29-те місце 
(проти 48-го у 2014 р.) у рейтингу за наявністю на-
укових та інженерних кадрів, 43-тє (проти 67-го 
у 2014 р.) – за якістю науково-дослідних закладів 

та 50-те (проти 52-го у 2014 р.) – за кількістю па-
тентів на винаходи. Але, щоб інновації стали по-
тенціалом для зростання економіки, необхідно: 
збільшити державні закупівлі високотехнологіч-
ної продукції (наразі Україна на 98-му місці) та 
вдосконалити співпрацю університетів і бізнесу 
у науці та інноваціях (74-те місце).

Але за показниками технологічної готовності 
(оснащеність новими технологіями) Україна таких кон-
курентних переваг не має. У 2015 р. вона зайняла 86-те 
місце порівняно з 85-м у 2014 р. (але це значно краще, ніж  
94-те у 2013 р.) і знаходиться після Індонезії і перед Намі-
бією. Дещо покращились позиції за показником наявності 
новітніх технологій (96-те проти 113-го у 2014 р.), прямі 
іноземні інвестиції і передача технологій (117-те проти 
127-го у 2014 р.) і стабільно на протязі останніх 3 років за-
лишається на 100-му місці за показником поглинання тех-
нологій на рівні фірм. Погіршилось місце за показником 
передплатників на мобільний широкосмуговий інтернет 
(121-ше проти 107-го у 2014 р.). Тобто усі позиці – вкрай 
невисокі [27].

Таким чином, у 2015 р. конкурентоспроможність 
України визначали порівняльні факторні переваги тради-
ційних галузей (дешева робоча сила та якість, охоплення 
вищою освітою), а також інноваційні фактори: наявність 
наукових і інженерних кадрів, якість науково-дослідних 
закладів. Проблемними залишаються позиції (хоча й дещо 
покращились) з наявності новітніх технологій, ПІІ і пере-
дачі технологій, поглинання технологій на рівні фірм, дер-
жавних закупівель високотехнологічної продукції, вдоско-
налення співпраці університетів і бізнесу у науці та іннова-
ціях, кількості патентів на винаходи.

Світовий банк щорічно складає рейтинг країн за 
двома показниками – рейтинг країн за показником витрат 
на наукові дослідження і розробки до ВВП, а також рейтинг 

Таблиця 4

Пріоритети в передових виробничих технологіях ЄС, США і Китаю

Європейський Союз США Китай Україна

нові виробничі процеси; 
адаптивні і розумні ви- 
робничі системи;
цифрове, віртуальне і  
ресурсоефективне вироб-
ництво;
мобільні і спроможні коо- 
перуватися підприємства 
(мережеве виробництво 
та динамічні виробничі 
ланцюжки);
«людиноцентричне» ви- 
робництво;
виробництво, орієнтоване  
на споживача

сенсори, вимірювання і контроль  
процесів;
сучасний дизайн матеріалів, тех- 
нології синтезу й обробки;
технології візуалізації, інформати- 
ка та цифрове виробництво;
стале (раціональне) виробництво; 
промислові нанотехнології; 
виробництво гнучкої електроніки; 
виробничі біотехнології і біоін- 
форматика;
3D-друк; 
сучасне виробництво й облад- 
нання для тестування (контроля 
якості);
промислова робототехніка; 
сучасні технології формоутворен- 
ня і з’єднання

ікт-індустрія нового по- 
коління;
біоінженерія; 
високопродуктивні тех- 
нології і обладнання;
сучасні матеріали; 
«розумні технології» 

ікт-індустрія (насампе- 
ред у галузі розробки 
програмного забезпе-
чення);
нові композиційні мате- 
ріали із заданими влас-
тивостями;
промислові нанобіо- 
технології (насамперед 
біомедицина і фармація, 
нові аграрні технології);
математичне моделю- 
вання для створення 
розумних виробничих 
систем;
космічні дослідження  
і  розробки (зокрема 
розробка важких ракет)

Складено за матеріалами [10–18]

Закінчення табл. 4



114 Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління національним господарством

високотехнологічного експорту у структурі промислового 
експорту країни, що висвітлюють взаємозв’язок між ко-
штами, які витрачають країни на науку, і скільки вони за-
робляють на результатах цих досліджень.

У табл. 5 наведено дані для деяких країн за показни-
ком витрат на наукові дослідження і розробки до ВВП за 
2006–2013 рр. [28]. 

Таблиця 5

Витрати на наукові дослідження і розробки до ВВП за 2006–2013 рр.,%  
(за класифікацією Світового банку)

Країна
Роки

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Світ 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 н/д

республіка 
корея 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,1

японія 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 3,5

СШа 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 н/д

ЄС 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0

німеччина 2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9

Польща 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9

китай 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0

індія 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 н/д н/д

росія 1,1 1,1 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1

україна 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Білорусь 0,7 1,0 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

казахстан 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

н/д – немає даних
Складено за матеріалами: [28]

Інтенсивність досліджень і розробок (дослідження 
і  розробки як відсоток ВВП) використовується як показ-
ник відносної міри інвестицій у створення нових знань. За 
цим показником, згідно з рейтингом Світового банку, най-
більше на науку та наукові розробки витрачає Південна Ко-
рея (близько 4 % від ВВП), далі йдуть Японія (3,2 %), США 
(2,8 % ) і країни ЄС (2,2 %). У Росії цей показник близько 1 
% від ВВП. Близько до цього ж рівня знаходяться Польща 
(0,9 %), Україна (0,8 %), Індія (0,8 %) та Білорусь (0,7), тобто 
на рівні, коли не можна казати, що науку не фінансують зо-
всім, але це в 3 рази менше за розвинених країн, які сьогод-
ні є технологічними лідерами.

За класифікацією Світового банку до високотехно-
логічної продукції відносяться: (1) аерокосмічна, (2) фар-
мацевтична, (3) комп’ютери, (3) наукові прилади і (5) елек-
тричне машинобудування – тобто продукція з високою ін-
тенсивністю науково-технічних досліджень (with high R&D 
intensity). Співвідношення високотехнологічного експорту 
до промислового експорту показує, скільки країни заро-
бляють на своїй інноваційній продукції і яку віддачу мають 
інвестиції в наукові дослідження та інноваційні розробки. 
У табл. 6 наведено порівняння високотехнологічного екс-
порту у структурі промислового експорту для деяких країн 
за 2006–2013 рр. [29]. 

Найбільший відсоток високотехнологічного експор-
ту мають Південна Корея (~27 %), Китай (~27 %), Японія 
(~18 %), США (~17 %), Німеччина (~16 %), ЄС (~15 %), які 
витрачають на наукові розробки від 4,5 до 2 % від ВВП. 

Водночас країни, що просто купують уже готові розробки 
та патенти, мають теж достатньо високий відсоток високо-
технологічного експорту – Казахстан (~36 %), Індія (~8 %), 
Польща (~7 %) і витрачають на власні дослідження і роз-
робки 0,2 %, 0,8 % і 0,9 % відповідно. Україна, витрачаючи 
на науку 0,8 % ВВП, експортує всього ~5-6 % високотехно-
логічної продукції.

Таким чином, якщо Україна хоче збільшити експорт 
високотехнологічного обладнання, потрібно спочатку 
зменшити витрату грошей на різні псевдонаукові роз-
робки, виділити технологічні пріоритети відповідно до 
світових тенденцій і вкладати кошти тільки у цих на-
прямках, а сьогодні реально почати купувати вже готові 
розробки та патенти і виробляти високотехнологічну 
продукцію (як це роблять Китай і Казахстан). При цьому 
для покупки патентів і створення нових виробництв по-
трібні суттєві інвестиції.

Організація економічного співробітництва і роз-
витку (ОЕСР) ідентифікує трохи інші 5 науково зорієн-
тованих галузей, виробництво продукції яких пов’язане із 
високим рівнем інтенсивності НДДКР, а саме: (1) аерокос-
мічна, (2) фармацевтична, (3) офісне і комп’ютерне облад-
нання, (4) комунікаційне устаткування, а також (5) медичні, 
точні й оптичні інструменти.

У табл. 7 наведено розраховані співвідношення об-
сягів експорту високотехнологічної продукції до товарного 
експорту деяких країн за 2012–2014 рр. (за класифікацією 
ОЕСР) [30; 31]. Вказані тенденції пояснюються як падінням 
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світових цін на товари, що є основою українського експор-
ту, так і подальшою деградацією товарної структури екс-
порту – тобто збільшенням продажу сировини і зменшен-
ням експорту обсягу товарів із доданою вартістю. 

Дані Державної служби статистики Украї-
ни свідчать, що причиною такої низької присутності 

Таблиця 6

Співвідношення високотехнологічного експорту у структурі промислового експорту деяких країн за 2006–2013 рр., %  
(за класифікацією Світового банку)

Країна
Роки

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Світ 20,8 17,5 16,7 18,2 17,6 16,5 17,0 17,0

республіка 
корея 32,1 30,5 27,6 28,7 29,5 25,7 26,2 27,1

японія 30,1 27,2 25,9 21,5 19,9 18,1 17,8 17,8

СШа 22,1 18,4 17,3 18,8 18,0 17,5 17,4 16,8

ЄС 18,5 14,0 13,6 15,2 15,4 15,0 15,4 14,3

німеччина 17,1 14,0 13,3 15,3 15,3 15,0 15,8 16,1

Польща 3,7 3,0 4,3 6,1 6,7 5,9 7,0 7,7

китай 30,5 26,7 25,6 27,5 27,5 25,7 26,2 27,0

індія 6,1 6,4 6,8 9,1 7,2 6,9 6,6 8,1

росія 7,8 6,9 6,5 9,2 9,1 8,0 8,4 10,0

україна 3,4 3,7 3,3 5,6 4,3 4,4 6,3 5,9

Білорусь 2,8 2,8 2,4 3,1 3,0 2,6 2,9 4,4

казахстан 20,9 21,4 21,9 29,9 34,2 24,7 30,0 36,9

Складено за матеріалами: [29]

Таблиця 7

Співвідношення обсягів експорту високотехнологічної продукції до товарного експорту деяких країн за 2012–2014  
(за класифікацією OECр)

Країна
Експорт високотехнологічної 

продукції, млрд дол. Експорт товарів всього, млрд дол. Співвідношення (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Світ 3027,66 2872,30 3272,26 18077,48 18457,7 18663,72 16,75 15,56 17,53

республіка 
корея 127,32 137,47 143,22 547,879 559,632 572,665 23,24 24,57 25,01

японія 143,97 125,55 121,20 798,62 715,0972 683,8456 18,03 17,56 17,72

СШа 267,41 266,89 278,32 1545,6 1578 1622,7 17,30 16,91 17,15

ЄС 434,62 459,15 463,84 2251,6 2396,2 2337,4 19,30 19,16 19,84

німеччина 251,92 259,06 266,09 1408,37 1451,63 1505,47 17,89 17,85 17,67

Польща 18,14 21,37 24,45 179,6036 203,8479 214,4768 10,10 10,48 11,40

китай 600,17 658,49 659,39 2048,94 2210,25 2343,19 29,29 29,79 28,14

індія 19,68 24,59 24,83 296,827 314,809 319,757 6,63 7,81 7,77

росія 6,50 8,11 8,40 524,7664 527,2659 497,909 1,24 1,54 1,69

україна 3,22 2,59 2,20 68,6945 63,3205 53,9133 4,69 4,09 4,07

Білорусія 0,78 0,63 0,73 46,0599 37,203 36,3894 1,70 1,70 2,01

казахстан 0,69 0,57 1,02 92,2815 82,51 78,2367 0,75 0,69 1,30

Розраховано автором за матеріалами: [30; 31]

України на світовому ринку високотехнологічної про-
дукції і тенденції до її подальшого скорочення є заста-
ріла структура виробництва, що є, у свою чергу, на-
слідком низького рівня витрат на НДДКР в Україні та 
зниженням інноваційної активності українських під-
приємств.
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З 2010 р. до 2014 р. кількість наукових організа-
цій скоротилась в 1,3 рази, кількість наукових праців-

В табл. 8 наведено дані щодо наукової та інноваційної 
діяльності в Україні за 2010–2014 рр. 

ників – також у 1,3 рази, фінансування науки з усіх дже-
рел – в 1,25 рази і склало 0,66 % від ВВП, а фінансування 
з держбюджету – в 1,3 рази і склало у 2014 р. всього 0,26 % 
від ВВП, у той же час у розвинених країнах цей показник 
коливається на рівні 2–4 % [32]. Крім того, слід зазначити 
практичну стагнацію і навіть скорочення питомої ваги під-
приємств, що впроваджували інновації в Україні, до 12,1 % 
у 2014 р. проти 13,6 % у 2013 р., також скорочення загально-
го обсягу витрат на інноваційну діяльність в 1,25 раза до 
7,7 млрд грн у 2014 р. проти 9,6 млрд грн у 2013 р. (і це не-
зважаючи на інфляцію). 

Як наслідок, відбулося скорочення частки реалізова-
ної інноваційної продукції у загальному обсязі промислової 
продукції у 1,3 раза – до 2,5 % у 2014 р. проти 3,3 % у 2013 р., 
а також частки реалізованої інноваційної продукції за межі 
України у загальному обсязі інноваційної у 1,53 раза – до 
29,2 % у 2014 р. проти 44,8 % у 2013 р.

Це свідчить, що економіка України розвивається 
практично без використання вітчизняних наукових роз-
робок, і це за умови того, що в розвинутих країнах до 90 % 
приросту ВВП досягається за рахунок застосування ре-
зультатів науково-технічної та інноваційної діяльності.

Виходячи із визначених тенденцій розвитку техно-
логічної конкурентоспроможності України, а також врахо-
вуючи її відверту відсталість, постає необхідність у визна-
ченні причин наявного становища і пріоритетних напрямів 
державної підтримки зростання виробництва високотех-
нологічної продукції в Україні з урахуванням включення 
в міжнародні інтеграційні процеси як у рамках асоціації 
з ЄС, так і пошуку нових ринків.

3. Причини наявного стану технологічної конку-
рентоспроможності України

По-перше, теоретичний аспект. В Україні дотепер 
в основу визначення напрямків конкурентної політики 

Таблиця 8

Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2010–2014 рр.

Показник
Рік

2010 2011 2012 2013 2014

кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні 
роботи 1303 1255 1208 1143 999

кількість працівників наукових організацій, тис. осіб 141,1 134,7 129,9 123,2 109,6

Фінансування наукових і науково-технічних робіт з усіх джерел  
у % ввП* 0,82 0,74 0,75 0,77 0,66

Фінансування наукових і науково-технічних робіт із держбюджету 
у % ввП* 0,34 0,30 0,33 0,33 0,26

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %* 11,5 12,8 13,6 13,6 12,1

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність, млн грн 8045,5 14333,9 11480,6 9562,6 7695,9

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 
промислової, % 3,8 3,8 3,3 3,3 2,5

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі україни  
у загальному обсязі інноваційної, % 29,8 36,9 36,9 44,8 29,2

*Складено за матеріалами: [32]

була покладена класична ліберальна концепція ідеальної 
конкуренції, яка не враховує еволюційні зміни у конкурент-
ній боротьбі, які відбулися у світовій економіці під впли-
вом науково-технічного прогресу і глобалізації ринків, 
що привело до створення ТНК і міждержавних союзів. Як 
наслідок, подолання високого рівня монополізації україн-
ського виробництва та підвищення його конкурентоспро-
можності пішло шляхом розділу великих підприємств, лік-
відації міцних виробничих і науково-технічних комплексів 
і створення замість них розрізнених малих підприємств, 
зростання трансакційних витрат, що відповідне зростанню 
собівартості продукції і збитковості виробництва. Вихід на 
міжнародні ринки відбувався не за рахунок розвитку влас-
них НДДКР і інноваційного виробництва, а за рахунок екс-
порту сировини та напівфабрикатів, залучення іноземних 
інвесторів для розпорядження національними ресурсами, 
дешевої робочої сили [33].

Країна, що розвивається (яка була достатньо інду-
стріально розвиненою), в сучасних умовах може мати змо-
гу здійснити економічний прорив і приєднатися до пулу 
розвинених країн тільки шляхом комплексної («інтегро-
ваної») модернізації, яка передбачає: по-перше, реалізацію 
стратегії наздоганяючого розвитку з широким запози-
ченням високопродуктивних технологій, методів органі-
зації виробництва і систем управління з метою глибокої 
модернізації, перш за все, обробних і традиційних галузей 
(або первинної модернізації) країни; по-друге, здійснення 
інноваційно-технологічного прориву (або вторинної мо-
дернізації) через самостійне випереджальне освоєння най-
новіших технологій на базі власного унікального науково-
технологічного заділу. Як наслідок, державна політика по-
винна еволюціонувати: від імпортозаміщення до експорт-
ної орієнтації, від управління тарифами до неселективної 
політики регулювання реального валютного курсу, від за-
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позичень до інновацій, від створення великих фірм до під-
тримки малого і середнього бізнесу.

По-друге, відсутня стратегія підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки і суб’єктів гос-
подарювання, а також механізм причинно-наслідкових 
зв’язків цієї стратегії з інноваційною моделлю розвит-
ку. Інноваційно-інвестиційний процес, що поєднується 
і синхронізується з розвитком інтеграційних і соціальних 
перетворень, повинен стати рушійною силою підвищення 
конкурентоспроможності, спрямування і підтримки наро-
щування високотехнологічного експорту.

По-третє, в Україні дотепер не визначені найваж-
ливіші стратегічні чинники формування конкурентних 
переваг, і насамперед не використовуються інноваційні 
чинники зростання: не створені умови для відповідного 
фінансування розвитку науки й освіти, стимулювання ін-
вестицій у технологічні інновації. При цьому конкуренто-
спроможність України і сьогодні визначають традиційними 
галузями, конкурентоспроможність яких базується на по-
рівняльних факторних перевагах [33; 34]. Згідно з рейтин-
гом України в Індексі глобальної конкурентоспроможності 
та його складових виявлені основні чинники, що негативно 
впливають на технологічну конкурентоспроможність Укра-
їни: (1) Низька якість державного регулювання економіки 
та рівень нормативно-правової бази, у тому числі у сфері 
інновацій; (2) Низька інноваційна готовність підприємств 
(більшість українських компаній надають перевагу копію-
ванню нововведень, ніж проведенню ризикованих і висо-
ковитратних розробок); (3) Низький рівень співпраці у до-
слідній діяльності між університетами та промисловістю; 
(4) Слабке ресурсне забезпечення інноваційної діяльності 
(зокрема, венчурний капітал практично не функціонує); 
(5) Низька кількість патентів і статей у науково-технічних 
журналах; (6) Відсутність ефективно функціонуючих клас-
терних структур.

По-четверте, розвиток національної інноваційної 
системи гальмується: (1) Відсутністю чіткої концепції 
науково-технічних і інноваційних національних пріори-
тетів, системного управління інноваційними процесами 
з боку держави, незадовільним інституціональним забез-
печенням інноваційних перетворень, нестабільністю та 
суперечливістю нормативно-правової бази інноваційної 
діяльності; (2) Невикористанням інноваційного потенціа-
лу української науки та освіти (постійне скорочення част-
ки виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП); 
(3) Незадовільним фінансуванням наукової та науково-
технічної діяльності (скорочення у 2014 р. бюджетного фі-
нансування до 0,26 % від ВВП, а з усіх джерел – до 0,66 %); 
(4) Низькою інноваційною активністю українського бізне-
су (у 2014 р. частка підприємств, що впроваджують іннова-
ції, скоротилася до 12,1 %; частка реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі промислової скоротилася 
у 1,3 раза; частка реалізованої інноваційної продукції за 
межі України у загальному обсязі інноваційної – у 1,53 раза 
порівняно з 2013 р.).

По-п’яте, наявні суперечності інноваційного забезпе-
чення конкурентоспроможності: (1) Безсистемність про-
цесів інноваційної активності і відсутність стійкої тенден-
ції до її розвитку на фоні глобальної експансії нововведень; 

(2) Відсутність зв’язку між традиційними (ціновими) кон-
курентними перевагами українських підприємств і іннова-
ційною базою їхнього формування; (3) Нееквівалентність 
і нерівноправність участі України в міжнародній міграції 
інновацій; (4) Низький міжнародний конкурентний рівень 
вітчизняних розробок, які класифікуються як інновації;  
(5) Суперечливе відношення до малого бізнесу як дже-
рела інновацій; (6) Нерозвиненість інноваційної інфра-
структури (бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів);  
(7) Недосконала система отримання, використання і захис-
ту прав інтелектуальної власності [33; 34].

І, насамкінець, відсутня стратегія прогнозування 
технологічного розвитку на середньо- і довгостроковий 
період, яка надає змогу планувати та системно управляти 
витратами на розробку нових «проривних» технологічних 
рішень і інновацій для промисловості. Саме «проривні ін-
новації» («передові» технології) створюють основні «хвилі 
росту» в окремих галузях, які забезпечують підприємству, 
що здійснило прорив, та його раннім послідовникам при-
скорене зростання. 

Таким чином, можна дійти таких висновків щодо 
можливих напрямків роботи урядових структур із пи-
тань підвищення технологічної конкурентоспроможності 
України. 

З метою розвитку передових промислових техноло-
гій в Україні на довгострокову перспективу до 2030 р. необ-
хідно:

1) Розробити «Державну програму проведення 
форсайтних досліджень і середньо- та довго-
строкового прогнозування науково-технічних 
і технологічних пріоритетів до 2030 р.», основ-
ними умовами якої мають бути регулярність під-
готовки прогнозів (наприклад, раз на 3 роки), 
а також обов’язковість урахування їх результатів 
під час підготовки державних програм з розвитку 
науково-технічних досліджень та інноваційних 
розробок на п’ятирічний термін;

2) Розробити «Державну програму підвищення конку-
рентоспроможності української промисловості 
на основі комплексної («інтегрованої») модерні-
зації і впровадження передових виробничих тех-
нологій до 2030 р.», яка, зокрема, передбачатиме:

а) Реалізацію стратегії наздоганяючого розвитку 
(або первинної модернізації), перш за все, для об-
робних і традиційних галузей на основі прискоре-
ного імпортування й адаптування до української 
індустрії зрілих технологій нового інжинірингу. 
Для цього необхідно якнайширше використову-
вати можливості зон вільної торгівлі з країнами 
світу (наприклад, зі США, Канадою, Туреччиною 
тощо) і угоди про асоціацію з ЄС;

б) Здійснення інноваційно-технологічного прориву 
(або вторинної модернізації) на базі власного уні-
кального науково-технологічного заділу у визна-
чених технологічних пріоритетах:
найактивніша участь науки та промисловості  
України в переході світової індустрії на нові (про-
ектовані) матеріали із заданими властивостями, 
що буде відбуватися в найближчі 10–15 років;
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участь у дослідженнях із математичного моделю- 
вання для «розумних» виробничих систем, реаліза-
ція великих пілотних проектів і входження до поді-
бного роду проектів, які мають глобальне значення 
для розвитку нової промисловості й економіки;
участь у реалізації пілотних проектів в ІКТ- 
індустрії (перш за все, в галузі розробки програм-
ного забезпечення), а також створення промисло-
вих нанобіотехнологій (перш за все, у біомедицині 
і фармації, створенні нових аграрних технологій);
проведення космічних досліджень і розробок  
і рамках проектів Європейського космічного 
агентства (зокрема в розробці важких ракет для 
виведення на орбіту фрагментів міжнародних 
космічних станцій);

3) Розробити «Державну програму стимулювання 
й підтримки експорту до 2030 р.», де одним із 
основних розділів має стати перелік профінансо-
ваних заходів із розвитку високотехнологічного 
експорту.
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Вступ. Питання теоретичного обґрунтування сис-
темних моделей зростання інвестиційного потенціалу тех-
нологічно непов’язаних секторів є системною проблемою 

з точки зору методологічного забезпечення управління 
інвестиційним потенціалом мезорівневих економічних 
/ інноваційних систем, а також із точки зору активізації 
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процесів технологічної реструктуризації промисловості. 
Водночас вона здебільшого залишається нерозв’язаною 
внаслідок значної обмеженої ефективності наявних підхо-
дів інвестиційного аналізу щодо високотехнологічного сек-
тора економіки. При цьому в моделях економічних систем 
інноваційного типу відтворення необхідно враховувати не 
тільки максимально можливий / досяжний ефективний 
рівень фінансової стабільності за наявних / потенційних 
можливих обсягів інвестиційних ресурсів, але й інтеграль-
ний ефект від взаємодії промислового і науково-дослідного 
сектора в загальній моделі інвестиційного потенціалу. І хоча 
ця проблема передбачає конкретне практичне розв’язання, 
вона все ж потребує додаткового теоретичного обґрунту-
вання використання ефектів можливої синергії і синхро-
нізації зростання інвестиційного потенціалу від фактичної 
взаємодії галузевих моделей у технологічно непов’язаних 
секторах економічної системи високотехнологічного сек-
тора.  

Огляд останніх публікацій. Серед наукових праць, 
присвячених проблемі підвищення інвестиційного потен-
ціалу, слід виділити ряд комплексних рішень, де інвестиції 
розглядаються в системі методів реструктуризації про-
мисловості, побудови НІС і фінансових механізмів поси-
лення інноваційної активності [3], де запропоновано об-
ґрунтування елементів базової інвестиційної моделі, в якій 
інвестиційний потенціал високотехнологічного сектора 
розглядається переважно на основі ринково-галузевої 
моделі інвестування. В останніх публікаціях виділяється 
напрямок досліджень, де інвестиційний потенціал роз-
глядається в моделях як ресурсний елемент інноваційної 
системи підприємства [1] та інноваційної політики в ці-
лому [2; 5]. В частині методології інвестування наукоєм-
ного сектора на мезорівні [3] розглядаються передумови 
інституціоналізації інноваційно-інвестиційного процесу в 
інвестиційно-інноваційній моделі трансформацій еконо-
міки [4]. В цілому необхідно зазначити зміщення акцентів 
дослідження інвестиційного потенціалу з категоріальних 
аспектів до його ресурсного фактора інноваційного роз-
витку. У той же час не достатньо активно ведеться роз-
робка методичних підходів до побудови системних моде-
лей підвищення інвестиційного потенціалу технологічно 
непов’язаних секторів.    

Метою статті є розробка методичного підходу щодо 
обґрунтування ефективних моделей підвищення інвести-
ційного потенціалу інноваційної діяльності, а також на-
укових досліджень і розробок у технологічно непов’язаних 
секторах на прикладі високотехнологічного сектора про-
мисловості та сектора науки України.

Виклад основного матеріалу. Основною властиві-
стю / ознакою «технологічно непов’язаних секторів» є від-
сутність єдиних послідовних чи паралельних технологіч-
них процесів у межах процесу виробництва та логістики. 
Ця передумова є важливою як у практичному, так і в ме-
тодичному підходах до управління інвестиційним потен-
ціалом секторів промисловості, оскільки дозволяє дифе-
ренціювати вплив технологічного фактора на інтегральну 
оцінку інвестиційного потенціалу, в тому числі і на рівні 
оперативного управління інвестуванням діяльності під-
приємств / компаній у межах звітного періоду (1 року). Ди-

ференціація секторів за технологічною ознакою у комплексі 
із системним підходом дозволить подолати асинхронність 
технологічних / виробничих процесів і досліджень в умо-
вах відсутності довгострокової договірної, технологічної 
або майнової єдності капіталу / активів промислових під-
приємств і наукових установ та університетів. Відсутність 
синхронності процесів виробництва і досліджень значно 
ускладнює алгоритм інтегральної оцінки інвестиційного 
потенціалу (ІП) промислової та науково-дослідної скла-
дової високотехнологічного сектора (ВТС). Метод синх-
ронізації обумовлений темпоральною диференціацією, що 
ініціалізується відмінностями динаміки компонентів ін-
вестиційного потенціалу, інтегральна оцінка розглядається 
як базовий елемент та інструмент формування критері-
їв синхронізації у стратегіях управління ІП технологічно 
непов’язаних секторів. 

Ефекти можливих / фактичних взаємодій галузевих 
моделей технологічно непов’язаних секторів мають розгля-
датися як інструмент структурної оптимізації моделі ВТС, 
скорегованої на розрахункову ефективність за даними 
напрямками. Крім того, структурна оптимізація має бути 
синхронізована відповідно до розрахункової ефективності 
коротко-, середньо- і довгострокових стратегій його зрос-
тання ІП. Виключно в цьому контексті інвестиції можуть 
розглядатися як трансформація інвестиційного потенціалу 
у відтворювальну форму капіталу / активів. Ця інтерпре-
тація особливо важлива для інтегративних технологічних, 
відтворювальних і організаційних структур. Технологічно 
непов’язані сектори можуть бути об’єднані в інтегративні 
структури, яким властиві деякі загальні ознаки та загаль-
ні ефекти. Саме через належність професійної наукової та 
науково-технічної діяльності до сфери суспільних відно-
син інвестиції та інвестиційний потенціал суб’єктів відтво-
рювальних процесів ВТС повинні розглядатися як функція 
інтеграції суспільних секторів в економічні системи інно-
ваційного типу відтворення. Ця передумова дозволяє роз-
глядати інститути суспільних секторів і конкретно сфери 
наукової діяльності з точки зору їх аналогії технологічних 
і виробничих процесів виробництва. 

Якщо ми говоримо про гіпотезу можливості досяг-
нення технологічної і виробничої ідентичності відтворю-
вальних процесів у промисловому виробництві і у сфері 
наукової діяльності, то логічно припустити можливості 
структурної і організаційної ідентичності в технологічно 
несумісних секторах. Таким чином, об’єктивно існує прак-
тична можливість синхронізації процесів відтворення, де 
технологічну непов’язаність може бути подолано шляхом 
оптимізації загальної структури елементів формування 
інвестиційного потенціалу. Розглянемо ці елементи у про-
цесі інтегральної оцінки ІП ВТС економіки України [8], що 
ґрунтується на комплексі критеріальних оцінок, де базовим 
прийнятий розрахований індекс стійкої стабільності ефек-
тивного рівня ІП (j= 0,503) факторів формування продук-
тивності капіталу, платоспроможності, ліквідності активів, 
прибутковості операційної діяльності, ділової і  ринкової 
активності, безризиковості. Схожі критерії також засто-
совуються при обчисленні коефіцієнтів залучення і від-
творення інвестицій в інтегральній оцінці інвестиційного 
потенціалу [9]. 
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Таблиця 1

Інтегральна оцінка інвестиційного потенціалу ВТС
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Базовий індекс інвестиційного потенціалу 0,33 0,51 0,42 0,5 0,44 0,58 0,81 0,503

Промисловість -0,25 0,21 0,2 0,12 0,37 0,1184 0,54 0,25

Середній індекс по ВТС 0,11 0,21 0,30 0,16 0,37 0,12 0,60 0,30

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції -0,43 0,19 0,25 0,09 0,35 0,11837 0,71 0,28

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів -0,66 0,21 0,35 0,15 0,39 0,11842 0,57 0,34

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 0,25 0,19 0,24 0,11 0,41 0,11841 0,59 0,26

Порошкова металургія, пресування 0,40 0,23 0,31 0,07 0,26 0,11815 0,59 0,26

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 
продукції 0,46 0,2 0,31 0,18 0,41 0,11841 0,61 0,33

виробництво машин та устаткування 0,28 0,2 0,25 0,16 0,33 0,11841 0,57 0,27

виробництво повітряних і космічних літальних апа-
ратів, супутнього устаткування -0,43 0,23 0,34 0,12 0,22 0,11994 0,56 0,28

інформація і телекомунікації 0,45 0,17 0,26 0,26 0,49 0,11841 0,55 0,33

телекомунікації 0,45 0,21 0,37 0,23 0,38 0,11994 0,5 0,34

комп`ютерне програмування та надання інших ін-
формаційних послуг 0,36 0,16 0,27 0,35 0,64 0,11994 0,65 0,36

наукова та технічна діяльність -3,18 0,19 0,19 0,11 0,25 0,11838 0,79 0,37

дослідження і розробки 0,42 0,24 0,32 0,14 0,27 0,11796 0,61 0,3

Складено автором на основі даних [6; 7] 

Найбільш наближеними до базового індексу є роз-
рахункові значення ліквідності підприємств ВТС (базовий 
критерій  jл.ак. = 0,42; критерій сектора jл.ак.ВТС = 0,3), а також 
техніко-технологічна складова виробничої продуктивнос-
ті ВТС (базовий критерій  jділ.ак. = 0,44; критерій сектора  
jділ.ак.ВТС = 0,37), що дозволяє виділити їх як короткострокові 
пріоритети підвищення інвестиційного потенціалу високо-
технологічного сектора. В той же час за базовим критерієм 
в усіх галузях ВТС немає власних резервів підвищення ІП. 
Тільки в галузі комп’ютерного програмування jділ.ак. = 0,64  
(а також ІКТ, де jділ.ак. = 0,49) перевищує базовий, але не за ра-
хунок потенціалу галузі «Телекомунікації», де jділ.ак. = 0,38).  
Порівняно високий рівень потенціалу продуктивності ви-
робництва ВТС забезпечують фармацевтична галузь (jл.ак. = 
= 0,35; jділ.ак. = 0,44), виробництва комп’ютерів, електронної 
і оптичної продукції (jл.ак. = 0,31; jділ.ак. = 0,41), галузь телеко-
мунікацій (jл.ак. = 0,37; jділ.ак. = 0,38). Ці галузі можна виділи-
ти у кластер продуктивності первинної / короткострокової 
ефективності підвищення ІП ВТС. Незважаючи на те, що ма-
шинобудування і виробництво повітряних літальних і кос- 
мічних апаратів мають достатній потенціал ліквідності 
активів, підвищення потенціалу продуктивності в цих га-

лузях не носить короткостроковий характер через кри-
зове становище технологічної структури виробництва,  
а також технологічної готовності виробничих потужностей  
(jкп = –0,43), що вимагає реалізації середньо- і довгостроко-
вих проектів технологічної модернізації. Отже, до техно-
логічної складової для досягнення швидкого ефекту в ко- 
роткостроковій перспективі необхідно сформувати галузе-
ві групи із максимально релевантною критеріальною оцін-
кою, що для ІП ВТС України передбачає формування трьох 
галузевих груп, а саме:  

1) виробничо-технологічну (фармацевтична галузь);
2) виробничо-технологічну та інформаційну (ви-

робництво комп’ютерів, електронної та оптичної 
продукції, ІКТ);

3) науково-дослідну (сфера наукової та науково-
технічної діяльності, дослідження і розробки).  

Для цього кластера першим пріоритетом із коротко-
строкового отримання ефекту є підвищення прибутковості 
прибуткового сектора галузей.

У цьому кластері кризовим станом ІП характеризу-
ється весь виробничо-технологічний сектор ВТС (виробни-
цтво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, фар-



124 Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління національним господарством

мацевтична галузь) і науково-дослідний сектор (наукова 
та науково-технічна діяльність, дослідження та розробки). 
При цьому найбільшого пріоритету доцільно надати комп-
лексному розв’язанню питання прибутковості і фінансової 
стійкості в галузі виробництва комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції (jпр = 0,18; jф.с. = 0,2), в тому числі до 
сектора R&D (jпр = 0,14; jф.с. = 0,24). У цих галузях пріоритет 
«капітал підприємств» можна віднести на довгострокову 
перспективу, оскільки за ним оцінка ІП найвища серед всіх 
галузей ВТС України (jкп = 0,46) і значно перевищує базовий 

індекс jкп = 0,33). Віднесені до відкладених ефектів пріори-
тети ділової активності та інвестиційних ризиків будуть за-
знавати впливу ефектів підвищення ІП у короткій, середній 
і довгостроковій перспективі. 

Критично мінімальним рівнем ІП у системах техно-
логічно непов’язаних секторів необхідно приймати ½ обся-
гу базової критеріальної оцінки всього комплексу галузей. 
У високотехнологічному секторі економіки функціонує ряд 
галузей, у яких повністю виключено досягнення швидких 
ефектів підвищення інвестиційного потенціалу. 

Таблиця 2

Розподіл ВТС за пріоритетними галузями і напрямками підвищення інвестиційного потенціалу
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Пріоритет за напрямками підвищення 1 2 3 4 5 6 7
Базовий індекс інвестиційного потенціалу 0,5 0,33 0,51 0,42 0,58 0,44 0,81 0,502

1 комп`ютерне програмування та надання інших 
інформаційних послуг 0,35 0,36 0,16 0,27 0,11994 0,64 0,65 0,36

2 інформація і телекомунікації 0,26 0,45 0,17 0,26 0,11841 0,49 0,55 0,33

3 виробництво комп'ютерів, електронної та оптич-
ної продукції 0,18 0,46 0,2 0,31 0,11841 0,41 0,61 0,33

4 телекомунікації 0,23 0,45 0,21 0,37 0,11994 0,38 0,5 0,34

5 виробництво основних фармацевтичних продук-
тів і фармацевтичних препаратів 0,15 -0,66 0,21 0,35 0,11842 0,39 0,57 0,34

6 дослідження і розробки 0,14 0,42 0,24 0,32 0,11796 0,27 0,61 0,3

7 наукова та технічна діяльність 0,11 -3,18 0,19 0,19 0,11838 0,25 0,79 0,37

Складено автором на основі даних [6; 7] 

Таблиця 3

Високотехнологічні галузі промисловості середньо- та довгострокових заходів підвищення інвестиційного потенціалу
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Пріоритет за напрямками підвищення 1 2 3 4 6 7 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Базовий індекс інвестиційного потенціалу 0,42 0,33 0,51 0,5 0,58 0,44 0,81 0,502
1 Порошкова металургія, пресування 0,07 0,23 0,31 0,40 0,26 0,11815 0,59 0,26

2 виробництво хімічних речовин і хімічної про-
дукції 0,09 0,19 0,25 -0,43 0,35 0,11837 0,71 0,28

3 виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 0,11 0,19 0,24 0,25 0,41 0,11841 0,59 0,26
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Очевидно, що має місце системна криза ІП, що харак-
теризується повною відсутністю виробничої і фінансової 
стабільності, в тому числі ліквідності активів, а також пер-
манентним скороченням власного прибуткового сектора 
підприємництва, в тому числі критичною нестабільністю 
ділової активності. Це означає, що в цих галузях практич-
но відсутні власні внутрішні джерела, як стабілізації, так 
і підвищення інвестиційного потенціалу. В такому випадку 
доцільно повністю виключити заходи оперативного харак-
теру секторального і міжсекторального рівня управління 
як малоефективні, а підвищення ІП необхідно розглядати 
в комплексі галузевих стратегій:

стабілізації і підвищення доходності операційної  
діяльності;
стабілізації фінансів і підвищення ліквідності ви- 
сокотехнологічних корпорацій;
технологічної модернізації і підвищення продук- 
тивності виробництва, і трансфер технологій.   

У той же час інтегральна оцінка за базовим критері-
єм мінімально ефективного рівня ІП не дозволяє врахувати 
системні ефекти у взаємодії технологічно непов’язаних сек-
торів, де структурна конструкція системної моделі ІП ВТС 
може бути розроблена на основі / внаслідок розрахунку 
сталих / динамічних взаємозалежностей ІП галузевих мо-
делей.

З табл. 4 видно, що тільки моделі «промисловість», 
«виробництво хімічної продукції» і «виробництво пові-
тряних літальних і космічних апаратів» відносно ідентичні 
моделі базового рівня ІП ВТС. Ступінь взаємозалежності 
структурної конструкції моделі середнього індексу ІП ВТС 
і всіх галузей промислового комплексу ВТС, а також відсут-
ність взаємозалежностей моделі ІП ІКТ та «наукова та тех-
нічна діяльність» відносно нього підтверджують гіпотезу 
про поширення ефектів продуктивності технологій на фор-
мування інвестиційних моделей економічних систем мезо-
рівня, в тому числі формування ВТС на основі посилення 
взаємозалежностей технологічно непов’язаних секторів. 
Повна кореляція моделей ІП «виробництва хімічних речо-
вин» і «виробництва фармацевтичної продукції», а також 
відносна кореляція з «виробництвом гумових виробів» пе-
редбачають високий рівень технологічної сумісності цих га-
лузей. Це дає підстави обґрунтовано розглядати перспекти-
ву формування інвестиційної моделі хіміко-технологічного 
комплексу / кластера для інвестування в Україні. Водночас 
очевидна наявна висока ідентичність моделі ІП галузей 
«телекомунікації», «комп’ютерне програмування» і сфери 
«дослідження і розробки», а загальна модель галузей ІКТ 
значною мірою ідентична галузям «виробництво гумових 
і пластмасових виробів», «виробництво комп’ютерів», «по-
рошкова металургія» промислового комплексу ВТС. Базо-

вою передумовою у цьому випадку виступає саме високий 
ступінь технологічної сумісності процесів, що передбачає 
загальну модель всього комплексу формування ІП цих га-
лузей. Це є базовим системоутворюючим фактором ВТС 
економіки. У зв’язку із цим необхідно зазначити, що в умо-
вах технологічної непов’язаності бізнес-процесів базовою 
передумовою / механізмом уніфікації інвестиційних моде-
лей є процеси імплементації / розвитку високих техноло-
гій. У такому випадку мається на увазі надгалузевий рівень 
концентрації промислових і науково-дослідних активів. 
Однак поза системним підходом до інвестування, напри-
клад, в умовах проектного інвестування, коли запровадже-
но механізм конкурсного відбору інвестиційних проектів 
на галузевому і вище рівні концентрації виробничих і не-
виробничих / нематеріальних активів, ці моделі є обмежені 
у функціональності. Їх ефективна / результативна взаємо-
дія можлива виключно в частині імплементації високих 
технологій та елементів виробничих і бізнес-процесів, що 
містять елементи високих технологій. Тому в умовах Укра-
їни інвестиційна модель технологічного / інноваційного 
ІКТ кластера є перспективною, практична реалізація якої 
буде залежати від ступеня технологічної модернізації ви-
робничих активів промислової групи галузей ВТС. Єди-
ною галуззю, формування ІП якої практично абсолютно 
не співвідноситься із майже жодною галуззю ВТС, є «ви-
робництво літальних повітряних і космічних апаратів». 
Водночас у цій галузі високий ступінь співвідношення із 
загальною моделлю ІП промисловості в цілому. Через ви-
сокий ступінь залежності моделей ІП промисловості і галу-
зі «дослідження і розробки», і моделі авіакосмічної галузі 
остання в цілому відображає модель ІП ВТС України. Від-
сутність співвідношення моделі ІП цієї галузі із відповід-
ними моделями інших галузей свідчить про впровадження 
високої частки імпортних технологій. Очевидно, що вну-
трішній ринок України для продукції цієї галузі практично 
відсутній, що диктує логіку вибору механізму ПІІ в інвес-
тиційній моделі. При цьому промислову та технологічну 
базу для внутрішнього ринку аерокосмічної галузі України 
має складати металургійно-машинобудівельний кластер 
ВТС. Таку технологічну інтеграцію необхідно розглядати 
в довгостроковій перспективі, оскільки технологічна іден-
тичність галузей ВТС дозволяє генерувати синергетичний, 
стабілізаційні і системоутворюючі ефекти зростання інвес-
тиційного потенціалу технологічно непов’язаних / несинх-
ронізованих секторів економіки.     

Для врахування цих ефектів може бути застосований 
метод розрахунку додаткових ефектів впливу складових ІП 
на формування відповідних галузевих моделей на основі 
відкладених ефектів зміни взаємозалежності галузей у сис-
темних моделях ІП ВТС.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 виробництво машин та устаткування 0,16 0,2 0,25 0,28 0,33 0,11841 0,57 0,27

5 виробництво повітряних і космічних літальних 
апаратів, супутнього устаткування 0,12 0,23 0,34 -0,43 0,22 0,11994 0,56 0,28

Складено автором на основі даних [6; 7] 

Закінчення табл. 3
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Розрахунок додаткових ефектів елементів оцінки ін-
вестиційного потенціалу показує значну деструкцію моделі 
ІП промисловості України (модель промисловості генерує 
32,68 % прогресуюче падіння ІП) і практично ідентичну 
модель сфери наукової та науково-технічної діяльності 
(-31,09 %). В той же час визначено зростаючий характер 
усіх галузевих моделей ІП ВТС, в тому числі технологіч-
но непов’язаних галузей «телекомунікації», «досліджен-
ня і розробки» та промислових моделей. Ця передумова 
повністю виключає наявну / перспективну ефективність 
будь-яких окремих моделей управління ІП промисловості 
і  сектора «наукова і науково-технічна діяльність».   

Водночас оцінка сукупного ефекту взаємодії галу-
зевих моделей ІП ВТС не дозволяє визначити пріоритетні 
напрямки для стратегічних рішень щодо підвищення ІП 
ВТС. Для цього необхідно виділити базові елементи і ви-
значити комплекси кластерів взаємодіючих факторів за 
напрямком зростання ІП, а також критичні області / сек-
тори можливих трансформативних змін структури галузе-

Таблиця 5

Вплив елементів інвестиційного потенціалу на формування галузевих моделей ІП ВТС, %

Додатковий ефект елементів на співвідношення галузевих моделей  
у структурі ІП ВТС,%
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Промисловість -8,24 -4,24 -6,09 3,58 -5,84 -6,19 -5,66 -36,26 3,58 -32,68

виробництво хімічних речовин і  хі-
мічної продукції -1,93 0,42 -2,6 10,79 -1,72 -2,82 -1,22 -10,29 11,21 0,92

виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів

-1,46 0,49 -1,17 7,16 -2,26 -1,85 -0,84 -7,58 7,65 0,07

виробництво гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції

-0,81 0,88 -0,45 6,88 -0,8 -1,19 -0,04 -3,29 7,76 4,47

Порошкова металургія, пресування -0,88 1,45 -1,35 8,79 -1,55 -2,08 -0,30 -6,16 10,24 4,08

виробництво комп'ютерів, електро-
нної та оптичної продукції -0,93 1 -0,2 7,1 -0,69 -0,72 -0,01 -2,55 8,1 5,55

виробництво машин та устатку-
вання -0,86 0,93 -0,23 6,9 -0,69 -1,14 0,02 -2,92 7,85 4,93

виробництво повітряних і косміч-
них літальних апаратів, супутнього 
устаткування

-1,33 0,49 -1,78 9 -1,44 -1,7 -0,83 -7,08 9,49 2,41

інформація і телекомунікації -0,81 1,27 -0,22 9,23 -0,74 -1,34 0,13 -3,11 10,63 7,52

телекомунікації -2,7 1,95 -0,4 11,36 0,03 -0,02 0,11 -3,12 13,45 10,33

комп`ютерне програмування та 
надання інш інформ. послуг -2,13 1,84 -0,14 18,93 -2,96 -2,51 0,13 -7,74 20,9 13,16

наукова та технічна діяльність -6,55 -2,46 -5,17 6,67 -7,25 -11,14 -5,19 -37,76 6,67 -31,09

дослідження і розробки -1,09 1,27 -0,83 9,69 -0,89 -1,82 -0,08 -4,71 10,96 6,25

Загальний вплив фактора на іП втС -2,12 0,38 -1,47 8,29 -1,91 -2,54 -0,99 -132,57 128,49 -0,36

Складено автором на основі даних [6; 7] 

вих моделей у системній моделі ІП ВТС. В цьому контексті 
критерієм віднесення до базових елементів зростання ІП 
є розрахункове значення відкладеного зростаючого ефекту 
взаємодії галузевих моделей ІП. Цей ефект має розгляда-
тися як основа заміщення / компенсації короткострокових 
деструктивних ефектів окремих елементів моделей ІП, де 
відкладений зростаючий ефект базових елементів зростан-
ня ІП є поточним приведеним ефектом для факторів зрос-
тання ІП. Такий умовний часовий і функціональний зсув 
може бути прийнятий як релевантний для трансформатив-
них моделей, що дозволить визначити критичні сектори 
трансформації (зміни спадного / зростаючого відкладеного 
ефекту) факторів зростання ІП. Це також дозволяє зроби-
ти висновок про стійкість / нестійкість галузевих моделей 
ІП у  системних моделях ІП ВТС. В цьому контексті відсут-
ність кінцевих пріоритетів у галузевих моделях свідчить 
про підвищену стійкість інвестиційної моделі галузі до 
зміни кон’юнктури. Це принципова властивість системної 
моделі підвищення ІП ВТС (див. табл. 6).
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Найбільш стійкі галузеві моделі ІП сформовані в га-
лузях «телекомункації», «комп’ютерне програмування» та 
«машинобудування». В цих галузях сформовано найбільш 
структуровану базу ІП. У той же час наявність 5 та 6 прі-
оритету підвищення потенціалу ІП визначають критичні 
зони / сектори трансформації структури ІП ВТС. Відпо-
відно, елементами підвищеної нестабільності структури 
галузевих моделей ІП ВТС є елементи «інвестиційного ри-
зику», «ринкової активності» та «ліквідності». 

Дуже важливим елементом системної моделі (табл. 6) 
є структурна диференціація впливу елементів інвестицій-
ного потенціалу на формування галузевих моделей ІП ВТС. 
Це дозволяє здійснювати групування і запроваджувати 
комплексні / загальні стратегії розвитку ІП ВТС за ознакою 
ідентичності структури / конструкції галузевих моделей 
ІП, в тому числі підвищення ІП технологічно непов’язаних 
секторів в економічних / інноваційних системах. 

Наприклад, очевидна структурна, хронологічна та 
функціональна тотожність галузевих моделей ІП «вироб-
ництва фармацевтичних продуктів» і «комп’ютерне про-
грамування». При цьому фактор «інвестиційного ризику» 
є граничним фактором індикації як рівня конкуренто-
спроможності галузевих технологій, так і рівня конкурен-

ції в бізнесі. Отже, ці моделі є динамічними, тотожними 
і трансформативними внаслідок ідентичності структу-
ри, а також трансляції фактора «інвестиційного ризику» 
з системи факторів зростання ІП до базових елементів 
зростання ІП (бази зростання ІП, див. табл. 6). Віднесення 
інвестиційного ризику до напрямків зростання ІП в галу-
зі «фармацевтичних продуктів» підтверджує недостатній 
рівень конкурентоспроможності технологічної бази та 
гранично низький рівень конкуренції у цій галузі, що ви-
магає фокусування урядової політики на подоланні не-
гативних ефектів інвестиційного ризику в цій галузі. Для 
галузі «комп’ютерне програмування» фактор «інвестицій-
ного ризику» є структурним елементом бази ІП, тому при 
реалізації інвестиційних проектів вплив елементів інвести-
ційного ризику компенсується як динамікою кон’юнктури, 
так і внутрісекторальними факторами фінансової стійкості 
та ринкової активності. В цілому фактор «інвестиційного 
ризику» генерує ефекти росту ІП, що відображається в по-
зитивній оцінці відкладених ефектів інвестування. 

Трансформативність динамічних моделей у системах 
технологічно непов’язаних секторів формує значні оптимі-
заційні ефекти власної структури тафункціональності.  

Таблиця 7

Оптимізована модель факторів формування ІП ВТС

Модель взаємовпливу факторів формування ІП ВТС (коефіцієнт акселерації)

Фактори 1 2 3 4 5 6 7

капіталу підприємства 1 12,46 -9,33

Фінансової стійкості 2 0,25 -0,18

ліквідності 3 2,87 0,47

Прибутковості 4

ділової активності 5 -4,23

ринкової активності 6 0,25

інвестиційного ризику 7

оптимізована модель фокторів формування іП втС

Модель підвищення ІП / цільова функція

Фактори (коефіцієнт акселерації)   Синергія фактора на цільову 
функцію
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капіталу підприємства 1 12,46 -9,33

Фінансової стійкості 2 0,25 -0,18 0,25 1,35

ліквідності 3 2,87 0,47

ділової активності 4 -4,23

ринкової активності 5 цільова функція трансформується за фактором ліквідності в моделях фінансової 
стійкості

Прибутковості Функція прибутковості не є цільовою функцією іП втС 

інвестиційного ризику Функція інвестиційного ризику не є цільовою функцією іП втС

Складено автором
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В силу виникнення оптимізаційних і трансформатив-
них ефектів фактор інвестиційного ризику і фактор при-
бутковості не обумовлюють цільову спрямованість сис-
темних моделей підвищення ІП технологічно непов’язаних 
секторів. Власне, ефекти оптимізації виникають при вза-
ємодії елементів факторів капіталу і фінансової стійкості, 
що дозволяє відносити весь комплекс ефектів стратегії 
підвищення ділової активності до відкладених ефектів. Бе-
ручи до уваги базові ефекти елементів фінансової стійкості 
в системній моделі (див табл. 6) та її зворотній вплив на 
динаміку елементів ділової активності (див. табл. 7), весь 
комплекс елементів фінансової стійкості можна виключи-
ти зі структури системної моделі. Таким чином, системна 
модель зростання ІП ВТС оптимізується за напрямками 
формування фінансової стійкості, що є загальною законо-
мірністю формування моделі ІП технологічно непов’язаних 
секторів у будь-якій конфігурації системних взаємозв’язків 
виробничих і технологічних процесів у будь-яких галузях. 
Таким чином, цільовою функцією будь-якої моделі ІП ВТС 
виступає комплекс елементів капіталу, який функціональ-
но лінійно взаємопов’язаний із динамікою інтегральних 
ефектів взаємодії елементів ділової активності. Одночасно 
формується вторинна функція ліквідності. Зростання ІП 
ВТС за елементами ділової активності і фінансової стій-
кості ініціюватимуть лінійні ефекти зростання ліквідності 
та вторинні ефекти зростання ринкової активності в серед-
ній і довгій перспективі. Це ініціюватиме середнє і довго-
строкове неемісійне зростання грошової маси (приріст 
інвестицій), а також зростання об’ємів фондового ринку 
у довгостроковій перспективі.

Висновки. Основою ефективної взаємодії техноло-
гічно непов’язаних секторів в інноваційних системах є мож-
ливості структурної диференціації впливу елементів ІП на 
формування відповідних галузевих моделей. Це дозволяє 
досягти мети синхронізації динаміки зростання і оптимі-
зації структури загальної моделі ІП ВТС, в тому числі здій-
снювати групування окремих технологічно непов’язаних 
галузей і запроваджувати комплексні / загальні стратегії 
розвитку ІП макроінтегрованих економічних / інновацій-
них систем. 

У будь-якій економічній / інноваційній системі, в яку 
інтегровано технологічно непов’язані сектори, вся множи-
на фактичних / потенційних взаємодій галузевих моделей 
ІП чітко структурована відносно бази зростання ІП. При 
цьому може бути виділена зона / сектор граничної неста-
більності галузевої моделі ІП, наявність якої свідчить про 
її високу трансформативність. Трансформативність дина-
мічних моделей у системі ВТС / технологічно непов’язаних 
секторів обумовлює значні оптимізаційні ефекти власної 
структури і функціональності. Цим підтверджується гі-
потеза про існування ендогенних передумов поширення 
ефектів продуктивності технологій на формування інвес-
тиційних моделей економічних систем ВТС на основі по-
силення взаємозалежностей технологічно непов’язаних 
секторів. 

Формування економічних / інноваційних систем на 
основі взаємної інтеграції технологічно непов’язаних сек-
торів можливе тільки при досягненні 50 % середньозваже-
ного обсягу інвестиційного потенціалу для цього інтегро-
ваного сектора в кожній галузевій моделі. Без досягнення 

50 % обсягу базового рівня інвестиційного потенціалу не 
виникає взаємозалежностей у взаємодії галузевих інвести-
ційних моделей технологічно непов’язаних секторів еконо-
міки, в тому числі макроінтегрованих – виробничого і сус-
пільного – кластерів ВТС. 

За високої концентрації взаємозв’язків технологіч-
них галузей на основі взаємодії галузевих моделей ІП гене-
руються синергетичні, стабілізаційні, оптимізаційні та ін-
теграційні системні ефекти зростання інвестиційного по-
тенціалу економічних / інноваційних систем технологічно 
непов’язаних секторів. Ці ефекти можуть бути обраховані 
методом розрахунку додаткових ефектів впливу складових 
ІП на формування відповідних моделей на основі відда-
лених ефектів зміни ступеня взаємозалежностей галузей 
у системних моделях ІП. Базовим компонентом системних 
ефектів синергії і акселерації є наявний стабільний рівень 
ділової активності для галузей інтегрованих систем техно-
логічно непов’язаних секторів.
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Висвітлено сучасний стан і проблеми функціонування Пенсійного фонду України. Проаналізовано формування бюджету цього фінансового інституту. 
Підкреслено, що ефективна діяльність Пенсійного фонду України є важливою умовою сталого людського розвитку, та виділено чинники, які вплива-
ють на процес її удосконалення. По-перше, це зменшення працюючого населення на фоні збільшення чисельності осіб – отримувачів пенсії, що безпо-
середньо позначається на системі обов’язкового пенсійного страхування. З’ясовано, що результативність останньої може гарантуватися двома 
умовами: перевищенням чисельності працюючого населення над особами пенсійного віку та добросовісною сплатою страхових внесків. По-друге, це 
вікова структура населення. У цьому контексті зазначено, що нашій державі вигідно мати багато працюючих пенсіонерів, оскільки вони самі собі 
формують пенсію, яку отримують. По-третє, це рівень оплати праці. Серйозним аспектом цієї проблеми є тінізація доходів громадян і перекла-
дання особистої відповідальності за власний добробут на державу. Тому запропоновано на законодавчому рівні розробити процедуру поступового 
підвищення рівня заробітної плати та збільшення частки останньої у вартості товару чи послуги. По-четверте, це низький рівень доходів серед 
більшості осіб пенсійного віку. Тому як альтернативне джерело залучення коштів для здійснення пенсійних виплат визначено систему обов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування. По-п’яте, це диференціація розміру пенсійних виплат. Тут констатовано, що розмір пенсії має бути одна-
ковим для людей, які сплачували рівні внески. При цьому важливо врахувати інтереси всіх учасників пенсійної системи – платників страхових внесків, 
одержувачів пенсій і соціальної допомоги та держави, уповноваженим представником якої є Пенсійний фонд України.
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УДК 336:368.914  
Тулай О. И. Актуальные проблемы деятельности  

Пенсионного фонда Украины
Освещено современное состояние и проблемы функционирования 
Пенсионного фонда Украины. Проанализировано формирование бюд-
жета этого финансового института. Подчеркнуто, что эффектив-
ная деятельность Пенсионного фонда Украины является важным 
условием устойчивого человеческого развития, и выделены фак-
торы, влияющие на процесс ее совершенствования. Во-первых, это 
уменьшение работающего населения на фоне увеличения численно-
сти лиц – получателей пенсии, что непосредственно сказывается 
на системе обязательного пенсионного страхования. Установлено, 
что результативность последней может гарантироваться двумя 
условиями: превышением численности работающего населения над 
лицами пенсионного возраста и добросовестной уплатой страховых 
взносов. Во-вторых, это возрастная структура населения. В этом 
контексте отмечается, что нашему государству выгодно иметь 
много работающих пенсионеров, поскольку они сами себе формиру-
ют пенсию, которую получают. В-третьих, это уровень оплаты 
труда. Серьезный аспект данной проблемы – тенизация доходов 
граждан и перекладывание личной ответственности за собствен-
ное благосостояние на государство. Поэтому предложено на законо-
дательном уровне разработать процедуру постепенного повышения 
уровня заработной платы и увеличение доли последней в стоимости 
товара или услуги. В-четвертых, это низкий уровень доходов среди 
большинства лиц пенсионного возраста. Поэтому как альтернатив-
ный источник привлечения средств для осуществления пенсионных 
выплат определена система обязательного накопительного пенси-
онного страхования. В-пятых, это дифференциация размера пенси-
онных выплат. Здесь констатировано, что размер пенсии должен 
быть одинаковым для людей, которые платили равные взносы. При 
этом важно учесть интересы всех участников пенсионной системы – 
плательщиков страховых взносов, получателей пенсий и социальной 
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of Ukraine
The current state and problems of the Pension Fund of Ukraine have been 
highlighted. The formation of the budget of this financial institution has 
been analyzed. It is emphasized that the effective functioning of the Pension 
Fund of Ukraine is an important condition for sustainable human develop-
ment, and in view of this factors influencing the process of its improvement 
have been identified. Firstly, this is a decrease in the number of the working 
population against the increase in the number of pension recipients, which 
directly affects the system of mandatory pension insurance. It is found that 
the effectiveness of the latter can be guaranteed by two conditions: excess 
of the working population over the number of persons of retirement age and 
fair payment of insurance premiums. Secondly, it is the population age struc-
ture. In this context it is noted that for our state it is economically advanta-
geous to have a lot of working pensioners because they themselves form the 
pension they receive. Thirdly, it is the level of remuneration. A serious aspect 
of the problem is the shadowing of incomes and shifting of personal respon-
sibility for the own well-being to the state. Therefore, it is proposed at the 
legislative level to develop a procedure of a gradual increase of wages and 
raising the share of the latter in the cost of goods or services. Fourthly, it is a 
low level of income among the majority of people of retirement age. There-
fore, as an alternative source of rising funds for making pension payments 
there determined an accumulation system of mandatory pension insurance. 
Fifth, it is the differentiation of the rate of pension payments. It is claimed 
that the rate of pension should be the same for the people who paid equal 
premiums. It is important to take into account interests of all participants in 
the pension system — payers of insurance premiums, recipients of pension 
and social aid, as well as the state with the Pension Fund of Ukraine being its 
authorized representative.
Keywords: Pension Fund of Ukraine, pension insurance, pension, retirement 
age, insurance premiums, budget, income, expenses.
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помощи, а также государства, уполномоченным представителем 
которого выступает Пенсионный фонд Украины.
Ключевые слова: Пенсионный фонд Украины, пенсионное страхова-
ние, пенсия, пенсионный возраст, страховые взносы, бюджет, дохо-
ды, расходы.
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Вступ. У сучасних умовах фінансової, соціальної 
і політичної нестабільності в Україні триває реформування 
вітчизняної пенсійної системи, якому приділяється чима-
ло уваги. Адже пенсійне страхування займає важливе місце 
у  соціально-економічному розвитку країни та безпосеред-
ньо впливає на рівень життя і добробут людей. Цей вид 
страхування є об’єктивною потребою сучасного суспіль-
ства, задовольнити яку в інший спосіб неможливо. Серед 
усіх видів соціального страхування саме пенсійне страху-
вання має найбільше одержувачів виплат, що вимагає від-
повідних фінансових ресурсів. При цьому забезпечення 
заробленого людиною за період трудової діяльності рівня 
соціальних благ шляхом перерозподілу їх у просторі і часі 
покладено на Пенсійний фонд України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій вне-
сок у дослідження пенсійної проблематики зробили І. Гу-
менюк, О. Кириленко, Т. Колєснік-Омельченко, В. Надрага, 
Д. Нестеров, Н. Нижик, О. Петрушка, Н. Ткаченко [1–6] 
та ін. Водночас особливої актуальності набувають питан-
ня, пов’язані з ефективністю діяльності Пенсійного фонду 
України в умовах нових суспільних пріоритетів.

Метою статті є розкриття сучасних проблем функці-
онування Пенсійного фонду України та окреслення напря-
мів їх розв’язання у контексті ідеології сталого людського 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пенсій-
ний фонд України є ключовою інституцією, діяльність якої 
безпосередньо впливає на стабільність функціонування 
державних фінансів. Пенсійний фонд України бере участь 
у формуванні та реалізації державної політики у сфері пен-
сійного страхування, забезпечує збирання та акумулюван-
ня страхових внесків, повне і своєчасне фінансування ви-
трат на виплату пенсій і допомог на поховання і здійснює 
контроль за цільовим використання коштів.

У той же час правова колізія виникла щодо статусу 
Пенсійного фонду України, котрий згідно з Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» є некомерційною самоврядною організацією, а в Поло-
женні про Пенсійний фонд України говориться, що остан-
ній є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра соціальної політики, котрий реалі-
зує державну політику з питань пенсійного забезпечення та 
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню [7; 8]. Тобто є під-
стави стверджувати про надання Пенсійному фонду Укра-

їни подвійного статусу, що сьогодні не дозволяє говорити 
про нього як про самостійну страхову інституцію.

Доходи та видатки Пенсійного фонду України відо-
бражаються у його бюджеті. Доходи бюджету Пенсійного 
фонду України відіграють пріоритетну роль у забезпечен-
ні населення пенсійного віку соціальними благами. Як це 
видно з рис. 1, починаючи з 2003 року до 2015 року су-
купні доходи зросли у 9,9 разу. Незначне зменшення над-
ходжень порівняно з попереднім періодом спостерігалося 
у 2014 році, що можна пояснити раптовою тимчасовою 
втратою контролю над частиною території країни, знижен-
ням обсягів виробництва, звільненням працівників та ін.

До структури сукупних доходів бюджету Пенсійно-
го фонду України входять як власні, так і передані кошти. 
Власними є кошти, які поступили від сплати обов’язкових 
страхових платежів, добровільних внесків, фінансових 
санкцій і комерційної діяльності. Саме ці надходження 
складають основну частину доходів Пенсійного фонду 
України (від 60  % до 80 % за досліджуваний період), з яких 
приблизно 98 % – це страхові внески (у 2015 році вони 
склали 165366,9 млн грн).

Передані доходи – це кошти, які передаються з бю-
джету та з інших державних позабюджетних фондів. Част-
ка коштів Державного бюджету України у загальній струк-
турі доходів Пенсійного фонду України за досліджуваний 
період поступово зростала – від 7,2 % у 2003 році до 35,8 % 
у 2015 році, що свідчить про перманентне збільшення на-
вантаження на бюджетну систему країни. Кошти Держав-
ного бюджету України спрямовувалися на виплату пенсій, 
надбавок і підвищень до пенсій відповідно до державних 
пенсійних програм; на пенсійне забезпечення військово-
службовців, осіб начальницького та рядового складу, суд-
дів у відставці; на компенсацію втрат від застосування 
платниками фіксованого сільськогосподарського податку 
спеціальної ставки із сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування. 

Окрім цього, кошти бюджету призначалися на по-
криття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Для 
прикладу, у 2015 році планові трансферти з Державного бю-
джету України становили 63000 млн грн (23,8 % від загаль-
ної суми доходів), а кошти на покриття дефіциту бюджету 
Фонду склали 31800 млн грн (12 % від усіх доходів)  [11].

На нашу думку, перманентне збільшення коштів 
бюджету у загальній структурі доходів Пенсійного фонду 
України є неприйнятним явищем, оскільки в основі функці-
онування цього інституту повинен лежати виключно стра-
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ховий принцип. Тому необхідно знайти альтернативний 
механізм подолання фінансових труднощів, побудований 
на раціональному поєднанні розподільчої і накопичуваль-
ної складових пенсійної системи.

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України, перш 
за все, виникає внаслідок незадовільного фінансового ста-
ну підприємств реального сектора економіки, які не мо-
жуть позбутися накопиченої заборгованості та зростаючих 
сум фінансових санкцій. Так, у 2015 році загальна сума за-
боргованості перед Пенсійним фондом України становила 
16669,1 млн грн, з яких заборгованість зі сплати єдиного 
соціального внеску – 6594,7 млн грн (39,6 %), заборгова-
ність по фінансових санкціях і пені – 514,3 млн грн (3,1 %) 
[11]. У свою чергу, від збалансованості бюджету Пенсійно-
го фонду України залежить функціонування усієї пенсійної 
системи держави.

Як це видно з рис. 2, практично протягом усього до-
сліджуваного періоду видатки Пенсійного фонду України 
стрімко зростали (незначне зменшення порівняно з попе-
реднім періодом спостерігалося у 2014 р.), що пояснюється 
намаганням держави покращити матеріальний стан пенсі-
онерів, перманентними інфляційними процесами, підви-
щенням рівня прожиткового мінімуму, появою новопри-
значених виплат і збільшенням середньої заробітної плати.

Водночас, якщо зростання доходів за досліджува-
ний період (2003–2015 рр.) відбулося у 9,9 разу, то видатки 
зросли у 10,9 разу. Найбільшу питому вагу у структурі ви-
датків бюджету Пенсійного фонду України займають ви-

датки за рахунок власних надходжень (від 60 % до 90 % за 
період 2003–2015 рр.). Видатки за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України складали від 10 % до 35 % у загальній 
структурі видатків за досліджуваний період.

Основна частина коштів спрямовується на пенсійні 
виплати – у 2015 році вони склали 262036,9 млн грн, або 
98,6 % від загальних видатків. На адміністративні витрати 
у 2015 році було спрямовано 2400 млн грн (0,9 % від за-
гальних видатків Фонду). Станом на 1 січня 2016 року чи-
сельність пенсіонерів в Україні становила 12312459 осіб (на 
165270 осіб більше, ніж у 2014 році), а середній розмір пен-
сійної виплати становив 1700,22 грн (на 118,68 грн більше, 
ніж у 2014 році) [11]. За період 2012–2015 рр. середній темп 
зростання видатків за рахунок власних надходжень склав 
105,3 %, а середній темп зростання видатків за рахунок ко-
штів Державного бюджету України – 103,7 %. 

З огляду на викладене вище, ефективна діяльність 
Пенсійного фонду України є важливою умовою сталого 
людського розвитку. Однак процес її удосконалення зале-
жить від багатьох чинників, що потребують об’єктивного 
розгляду в контексті нових суспільних пріоритетів. 

По-перше, зменшення працюючого населення на 
фоні збільшення чисельності осіб – отримувачів пенсії, що 
призводить до розбалансування бюджету Пенсійного фон-
ду України. 

Навантаження на населення працездатного віку 
яскраво характеризує індикатор, що визначається співвід-
ношенням населення віком 65 років і старшого до населен-

Рис. 1. Формування доходів Пенсійного фонду України

Примітка: дані за 2014–2015 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції

Джерело: [9; 10]
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ня віком 15–64 років. Як це видно з рис. 3, за досліджуваний 
період максимальне навантаження на населення  працез-
датного віку було у 2007 році (23,57 %), а потім поступово 
знижувалось. Однак починаючи з 2013 року знову почало 
зростати та у 2015 році становило 22,53 %. У 2015  році пен-
сію було призначено 545062 особам, що на 109201 особу 
більше, ніж у 2014 році [11].

Загалом у пенсійних системах розвинутих європей-
ських країн існують різноманітні підходи до вирішення 
проблем, пов’язаних із демографічними процесами. Однак 
усі вони базуються на тому, що будь-які реформи у пен-
сійній сфері повинні спрямовуватися на створення таких 
економічних умов, які б гарантували кожній людині гідний 
рівень життя в період непрацездатності.

На наше переконання, солідарна пенсійна система 
надзвичайно залежна від демографічних процесів. З метою 
зниження соціально-економічних ризиків стійкого функці-
онування пенсійних систем, викликаних демографічними 
чинниками, у провідних розвинутих країнах проводилися 
так звані параметричні реформи, які кардинально не змі-
нювали існуючі системи гарантування соціального захис-
ту людей літнього віку. Серед таких реформ – підвищен-
ня пенсійного віку; ускладнення умов здобуття пенсійних 
прав (Німеччина, Італія, США); зменшення розміру пенсій-
ної виплати (Угорщина, Греція, Італія, Португалія, Швей-
царія); збільшення ставки страхового внеску; зміна умов 
індексації пенсійних виплат (Німеччина, Швеція, Японія); 
введення у розподільчі системи умовно-накопичувальних 
схем; запровадження додаткового рівня пенсійного стра-
хування [4, с. 84]. 

Стосовно підвищення пенсійного віку необхідно за-
значити, що під час проведення цієї реформи необхідно 
враховувати наявність демографічного резерву, тобто ре-

комендована очікувана тривалість життя жінок – 80 ро-
ків і більше, а чоловіків – понад 70 років. Для порівнян-
ня, в Україні очікувана тривалість життя жінок складає 
в середньому 76 років, а чоловіків – 66 років [12]. Тому 
підвищення пенсійного віку, що мало місце у вітчизняній 
практиці, може створити проблеми і додаткові витрати 
в довгостроковій перспективі, якщо не вживати заходів, 
спрямованих на покращення здоров’я та підвищення якос-
ті життя громадян.

Пошук шляхів зниження демографічних ризиків із 
метою підвищення фінансової стійкості пенсійної системи 
призвів до розвитку її накопичувальної складової. Із ура-
хуванням зарубіжного досвіду в Україні також вводиться 
обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування, що, за 
прогнозами експертів, сприятиме зменшенню навантажен-
ня на бюджет держави та збільшенню пенсійних виплат. 
Водночас необхідно пам’ятати, що цей компонент пенсій-
ної системи, насамперед, залежить від сталого розвитку 
економіки й ефективності функціонування фондового 
ринку країни.

Оскільки демографічні чинники безпосередньо 
впливають на функціонування системи обов’язкового 
пенсійного страхування, результативність останньої може 
гарантуватися двома умовами: 1) перевищенням чисель-
ності працюючого населення над особами пенсійного віку;  
2) добросовісною сплатою страхових внесків. Тому сьо-
годні необхідно розробити заходи, спрямовані на ство-
рення нових робочих місць і збільшення частки зайнято-
го населення. Також потрібно створити гнучкі механізми 
підвищення доходів бюджету Пенсійного фонду України. 
В  першу чергу це стосується добровільного передчасного 
виходу на пенсію, у тому числі з частковою втратою пен-
сійних прав, що у провідних країнах світу розглядається як 

Рис. 2. Формування видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України

Примітка: дані за 2014–2015 рр. наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції

Джерело: [9; 10]
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додатковий ризик поглиблення демографічних проблем, 
вирішення яких лежить у площині регулювання норматив-
ного віку виходу на пенсію у напрямку його збільшення. На 
наш погляд, необхідно стимулювати інноваційні процеси 
у країні, максимально знижувати шкідливість виробни-
цтва та заохочувати використання новітнього обладнання. 
У протилежному випадку доцільно передбачити виплату 
додаткових страхових платежів із боку працедавця.

По-друге, це вікова структура населення. За дани-
ми Фонду народонаселення ООН, у 2012 році налічува-
лося 810  млн осіб віком 60 років і старше, що складало 
11,5 % населення всього світу. Відповідно до прогнозів ця 
чисельність зросте до 1 млрд осіб приблизно за 10 років, 
а  до 2050 року сягне 2 млрд осіб, що складе 22 % населення 
всього світу [13].

Як видно з рис. 4, в Україні з 2008 року спостері-
гається зростання частки осіб віком 60 років і старше. 
У  2015 році частка останніх досягла 21,8 % від загальної 
чисельності населення України, що є тривожною тенденці-
єю порівняно із середніми світовими показниками. 

З огляду на викладене, вважаємо слушною дум-
ку про те, що старіння населення є серйозним викликом 
фінансово-економічній системі країни, передусім сфері 
державних фінансів і ринку праці [14, с. 33]. У той же час хо-
чемо підкреслити, що при настанні пенсійного віку в кож-
ної людини виникає право на отримання пенсії за віком, 
однак гарантією отримання достойної пенсії повинен бути 
страховий стаж. Тому необхідно всіляко сприяти розвитку 
потенціалу й економічній активності людей літнього віку. 
З цією метою Міжнародна організація праці розробила Ре-
комендації щодо літніх працівників, де зазначено, що літні 
працівники нарівні з іншими повинні мати права та мож-
ливості щодо професійної орієнтації і працевлаштування; 
підвищення кваліфікації та перекваліфікації; кар’єрного 

просування; винагороди за свою працю; соціального забез-
печення і соціальної допомоги та ін. [15]. У багатьох краї-
нах під час трудової діяльності літніх людей враховуються 
особливості їхньої працездатності, потреба у відпочинку 
та лікуванні тощо. 

У країнах – членах Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР) у 2014 році рівень зайня-
тості працівників віком 55–59 років у середньому складав 
67,4  %,  рівень зайнятості працівників віком 60–64 років – 
43,6 %, а працівників віком 65–69 років – 20,2 % [16]. На 
наш погляд, українській державі також вигідно мати багато 
працюючих пенсіонерів, оскільки вони самі собі формують 
пенсію, яку отримують. Це суттєво знижує навантаження 
на пенсійну систему. У протилежному випадку виникне на-
гальна потреба суттєвого зростання рівня заробітної плати 
й інших доходів громадян, із яких сплачується єдиний со-
ціальний внесок. 

Окрім вищезазначеного, різкий відхід від професій-
ної діяльності висококваліфікованих працівників негатив-
но вплине на можливості щодо набуття досвіду практичної 
роботи молодими спеціалістами. В результаті невтішні на-
слідки матимуть, насамперед, освітня, наукова та медична 
сфери.

По-третє, це рівень оплати праці, що є важливим 
підґрунтям формування дохідної частини бюджету Пен-
сійного фонду України та пенсійних виплат. Оплата праці 
в Україні не відповідає вимогам сучасної соціально відпо-
відальної держави. Низькі заробітні плати є надзвичайно 
актуальним питанням сьогодення, котре потребує негай-
ного врегулювання.

Серйозним аспектом цієї проблеми є тінізація до-
ходів громадян і перекладання особистої відповідальності 
за власний добробут на державу. Водночас наявність роз-
винених традицій активної участі населення у пенсійному 

Рис. 3. Динаміка чисельності населення віком 15–64 роки, населення віком 65 років і старше  
та індикатора навантаження на населення працездатного віку

Джерело: розраховано та побудовано за [12]
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страхуванні впливає позитивно не лише на забезпечення 
добробуту домогосподарства, а й на економіку країни за-
галом [2, с. 93]. Натомість отримання тіньових доходів 
протягом трудової діяльності ставить під загрозу належну 
якість життя людини у літньому віці. 

Тому в Україні на законодавчому рівні необхідно роз-
робити процедуру поступового підвищення рівня заробіт-
ної плати та збільшення частки останньої у вартості товару 
чи послуги. Для прикладу, з 1 січня 2015 року у Німеччині 
було запроваджено мінімальний рівень погодинної оплати 
праці на рівні 8,5 євро. Незважаючи на те, що консерватив-
ні економісти прогнозували в результаті такого кроку ско-
рочення 900 тис. робочих місць, натомість у країні продо-
вжуються створюватися нові робочі місця та зменшується 
безробіття, збільшилася кількість платників внесків на со-
ціальне страхування, зросла загальна купівельна спромож-
ність населення, що підтверджується сплеском роздрібних 
продаж у 2015 році.

У контексті зазначеного вважаємо, що збільшення 
рівня заробітної плати в Україні й усунення порушень щодо 
її нарахування і виплати сприятиме збалансуванню бюдже-
ту Пенсійного фонду Україну, підвищенню розміру пенсій-
них виплат і покращенню якості життя усіх громадян. 

По-четверте, це низький рівень доходів серед біль-
шості осіб пенсійного віку. Насамперед це стосується тих 
людей, пенсію яким було призначено раніше. Особливо 
гостро це питання стоїть для осіб, пенсія яким була при-
значена до 2009 року та обрахована із заробітної плати 
2007 року. Адже пенсійні виплати щорічно зазнають впли-
ву інфляції (тільки за 2015 рік її рівень склав 49 % [17]), яку 
індексація не наздоганяє. В результаті це призводить до 
суттєвого зменшення купівельної спроможності пенсії, що 
свідчить про недосконалість системи її нарахування і пере-
рахування. 

Сьогодні питання стоїть не лише стосовно запобі-
гання бідності серед населення літнього віку, а й щодо за-
безпечення входження значної частини пенсіонерів до се-
реднього класу [18, c. 47]. Як це видно з рис. 5, у 2015 році 
6206,3 тис. пенсіонерів, що складає 50,4 % від їхньої загаль-

ної чисельності, отримали пенсію у розмірі від 1301 грн до 
3000 грн; 4562,2 тис. осіб (37,1 %) отримували пенсію від 
1001 грн до 1300 грн; 826,1 тис. пенсіонерів (6,7 %) отриму-
вали пенсію від 3001 грн до 5000 грн; 531,8 тис. осіб (4,3 %) 
отримували низьку пенсію – до 1000 грн; пенсіонерів, 
які отримували пенсію понад 5000 грн, було 186 тис., що 
склало 1,5 % від загальної чисельності [11]. Такі дані свід-
чать про те, що вітчизняна солідарна система пенсійного 
страхування є несправедливою насамперед щодо осіб, які 
сплачували значні суми страхових внесків протягом довгої 
трудової діяльності, однак сьогодні через недосконалу сис-
тему призначення та перерахунку пенсії прирівняні до осіб 
з меншими трудовим і страховим внесками. Окрім цього, 
останні позбавлені стимулу збільшувати тривалість та ін-
тенсивність праці. 

Реформування у сфері пенсійного забезпечення гро-
мадян здійснюється з метою запобігання негативним на-
слідкам у системі державних фінансів. При цьому країни, 
які це практикують, знаходяться на різних етапах пенсійної 
реформи. Водночас загальним напрямом є зменшення ролі 
розподільчого рівня пенсійної системи в пенсійному забез-
печенні населення і посилення ролі накопичувального пен-
сійного страхування [6, с. 34]. 

Враховуючи викладене, підтримуємо думку багатьох 
фахівців, що альтернативним джерелом залучення коштів 
для здійснення пенсійних виплат є система обов’язкового 
накопичувального пенсійного страхування. У такій системі 
кожен громадянин самостійно формує джерело своєї май-
бутньої пенсійної виплати протягом усієї трудової діяль-
ності. Участь у цій системі дозволяє компенсувати втраче-
ний дохід і забезпечити потреби вищого рівня при виході 
на пенсію. Окрім зазначеного, ефективне функціонування 
накопичувальної складової пенсійної системи дозволяє 
знизити вплив демографічного фактора. При цьому необ-
хідно забезпечити функціонування ефективної системи об-
ліку періоду зайнятості, сум нарахованої заробітної плати 
і  розміру сплачених страхових внесків кожної особи.

У той же час великий вплив на функціонування на-
копичувальної складової пенсійної системи мають ма-

Рис. 4. Динаміка частки населення віком 60 років і старше в Україні

Джерело: розраховано та побудовано за [12]
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кроекономічні чинники, основним із яких є інфляція, що 
призводить до знецінення грошових заощаджень застра-
хованих осіб. Тому важливим завданням держави також 
є здійснення жорсткого контролю щодо збереження пен-
сійних активів і недопущення зловживань із боку посадо-
вих осіб.

По-п’яте, це диференціація розміру пенсійних ви-
плат. Адже законодавче встановлення пільг і привілеїв од-
ній категорії застрахованих осіб за рахунок інших призво-
дить до повної чи часткової тінізації заробітної плати, що 
негативно позначається на фінансовій стабільності Пенсій-
ного фонду України. Тому вважаємо, що розмір пенсії має 
бути однаковим для людей, які сплачували рівні внески. 

Правова природа єдиних принципів нарахування 
пенсій виходить із базового європейського і міжнародного 
стандарту – відсутності «пільгових» груп, застрахованих 
за ступенем захисту у тій самій страховій схемі. Однакові 
умови страхування обумовлюють рівність прав застрахо-
ваних на матеріальне забезпечення і соціальне обслугову-
вання. Розмір страхових виплат залежить виключно від 
тривалості страхового стажу, страхових внесків і деяких 
інших умов, обумовлених принципом соціальної солідар-
ності, обов’язки за яким однаково розподіляються між 
учасниками соціального страхування [1, с. 28]. Водночас 
вважаємо, що поступове збільшення тривалості страхово-
го стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії, 
стимулюватиме як працівників, так і працедавців до лега-
лізації заробітної плати. Особи, які не мають достатнього 
трудового стажу для отримання мінімальної пенсії, пови-
нні отримувати адресну соціальну допомогу на рівні, необ-
хідному до досягнення показника прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб за рахунок коштів бюджету, а не 
за рахунок страхових внесків (за умови перевірки доходів 
домогосподарства).

Серед фахівців побутує думка, що з метою впорядку-
вання регуляторних актів у сфері пенсійного страхування 
необхідно розробити та прийняти Кодекс законів України 
про пенсійне страхування, в якому було б чітко прописані 
пенсійні пільги та преференції [5, с. 48], оскільки це сприя-
тиме реалізації принципу соціальної справедливості та рів-
ності перед законом усіх прошарків населення. Безумовно, 
це може стати поступальним кроком у напрямку вдоско-
налення функціонування вітчизняної пенсійної системи 
загалом і Пенсійного фонду України зокрема. Однак при 
цьому потрібно враховувати об’єктивні підстави для дифе-

Рис. 5. Розподіл пенсіонерів за розмірами пенсій у 2015 році

Джерело: [11]
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ренціації пенсійних виплат, зокрема характер праці (служ-
би); умови праці (шкідливі, важкі); місцевість, де прожива-
ла (проходила службу) людина [3, с. 130]. Також потрібно 
досягнути збалансування інтересів усіх учасників пенсій-
ної системи – платників страхових внесків, одержувачів 
пенсій і соціальної допомоги та держави, уповноваженим 
представником якої є Пенсійний фонд України. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що сьогодні вітчизняна система обов’язкового пенсійно-
го страхування є багатофункціональним організмом, який 
працює під керівництвом Пенсійного фонду України. В су-
часних умовах Пенсійний фонд України є інституцією, що 
здійснює формування частини фінансових ресурсів держа-
ви задля фінансування пенсійних виплат і забезпечення ін-
вестиціями пріоритетних сфер економіки. На стабільність 
функціонування цієї інституції впливають такі чинники, як 
рівень навантаження на працездатне населення країни, ві-
кова структура населення, рівень заробітної плати, рівень 
доходів громадян літнього віку, диференціація розміру 
пенсій та ін. З метою реалізації основних завдань сталого 
людського розвитку необхідний комплексний підхід до ви-
рішення вищеперерахованих проблем, оскільки фрагмен-
тарне вирішення окремих питань призведе до розбалан-
сування та погіршення показників діяльності Пенсійного 
фонду України.
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Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств  

в умовах підвищеного ризику

Проаналізовано розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці і виявлено неузгодженості професійного й економічного характеру 
Визначено причини розбалансованості структур ринків праці й освіти та зазначено, що вони негативно впливають на економічну безпеку закладів 
освіти, а також зумовлюють нагромадження негативних факторів. Розглянуто елементи зарубіжного досвіду прогнозування економічного розви-
тку і пов’язаних із ним змін щодо освітніх послуг із метою його застосування в Україні з урахуванням умов підвищеного ризику. Запропоновано концеп-
туальну модель інформаційної технології для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
в умовах підвищеного ризику. В основі інформаційної технології: економетрична модель для оптимізації інтернет-платіжних систем підприємства, 
критерії теорій ієрархічних ігор, багатокритеріальної оптимізації, активних систем, модель діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економіч-
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Постановка проблеми. Професійно-технічна осві-
та є складовою системи освіти України і сприяє забезпе-
ченню технічного та економічного прогресу держави. При 
цьому ринок праці насичується кваліфікованими кадрами, 
громадяни отримують доступ до професій відповідно до їх 
покликань, інтересів, здібностей, а підприємства забезпе-
чують допрофесійну підготовку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації [1].

При аналізі освітніх послуг (ОП) на підприємстві 
необхідно брати до уваги економічні особливості розвитку 
держави в динаміці з урахуванням зовнішніх загроз, а та-
кож обмежень на матеріальні та фінансові ресурси. Воєнна 
загроза призводить до мінімізація ресурсів і до зниження 
якості підготовки, а отже, – компетентності споживачів 
ОП (студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації). 
І це є важливою проблемою у суспільстві.

Основною проблемою у взаємозв’язку освіти та за-
йнятості населення України в умовах ринкової економіки 
є неузгодженість (незбалансованість) механізмів розвитку 
ринку освітніх послуг і визначення потреб ринків праці та 
робочої сили у кваліфікованих кадрах [2].

Важливою причиною виникнення зазначеної про-
блеми є неузгодженість між структурами класифікаторів 
(переліків), за якими здійснюється підготовка фахівців, та 
класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), і недо-
ліки діючої системи державного замовлення на підготовку 
фахівців [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Основними заходами щодо розв’язання проблеми неузго-
дженості між структурами класифікаторів мають стати  [2]:

внесення відповідних змін до діючих переліків, за  
якими здійснюється підготовка фахівців;
передбачення відповідних положень при розробці  
переліків галузевих (міжгалузевих) елементів для 
впровадження Національної рамки кваліфікацій 
та Національної стандартної класифікації освіти;
перегляд відповідних положень Порядку форму- 
вання та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців.

Основні складові процесу узгодження механізмів 
ринку праці та ринку освітніх послуг (ОП) сформульовано 
у праці [3]. Визначено причини розбалансованості структур 
ринків праці й освіти. Досліджено роль держави у функці-
онуванні системи економічної безпеки закладів освіти. Об-
ґрунтовано необхідність регулювання ринків освітніх по-
слуг і праці. Запропоновано напрямки забезпечення еконо-
мічної безпеки системи освіти за допомогою регулюючих 
дій держави [3].

Досвід розвинутих країн у сфері забезпечення коре-
ляції підготовки фахівців системою професійної освіти та 
навчання з потребами економіки розглянуто у [4].

Визначено ключові умови досягнення збалансова-
ності ринку освіти та ринку праці. Запропоновано кроки 
щодо розв’язання цієї проблеми в Україні з урахуванням 
зарубіжного досвіду [4]:

створення структур, відповідальних за страте- 
гічне прогнозування освітньо-кваліфікаційних 
потреб ринку праці як на національному, так і на 
регіональному рівнях;
розроблення та запровадження ефективних для  
України сучасних методик стратегічного прогно-
зування освітньо-кваліфікаційних потреб ринку 
праці з урахуванням можливостей і ресурсів на-
вчальних закладів (НЗ);
розширення аналізу потреб у кваліфікаціях на на- 
ціональному рівні до аналізу затребуваних квалі-
фікацій на регіональному й місцевому рівнях і на-
віть на рівні підприємств;
приведення ринку освітніх послуг у відповідність  
до потреб розвитку трудового потенціалу шляхом 
визначення пріоритетних напрямів підготовки 
фахівців згідно з потребами національної та регі-
ональних економік;
широке залучення роботодавців до процесу під- 
готовки кадрів різного освітньо-кваліфікаційного 
рівня на всіх стадіях процесу: планування обсягів 
і напрямів підготовки, створення навчальних про-
грам, працевлаштування після закінчення навчан-
ня, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
у процесі професійної діяльності;
забезпечення ринку праці регулярною та своє- 
часною інформацією про перспективи попиту на 
професії та кваліфікації, включаючи раннє вияв-
лення тенденцій у технологіях і професіях, що, 
у свою чергу, обумовлюють зміни у структурі про-
фесійних навичок;
створення системи інформування закладів про- 
фесійного навчання, служб профорієнтації та за-
йнятості щодо ситуації і прогнозів на ринку праці 
для коригування навчального процесу з урахуван-
ням динаміки попиту на фахівців.

Метою наукової роботи є розроблення елементів 
інформаційної технології і концептуальної моделі про-
грамно-проектно-цільового комплексу (МППЦК) управ-
ління освітніми послугами для узгодження інтересів регі-
ональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах підвищеного ризику, спричи-
неного політичною нестабільністю, економічною кризою, 
прогресуючою інфляцією та воєнними факторами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо та модифікуємо елементи моделі програмно-
проектно-цільового підходу (МППЦП) [5], які мають від-
ношення до підвищення професійного рівня та конкурен-
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тоспроможності економічно активного населення і будуть 
корисні для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
в умовах підвищеного ризику:

на підставі даних про вакантні посади та вільні  
робочі місця необхідно проводити моніторинг 
потреби роботодавців у робочій силі для створен-
ня відповідної бази даних;
привести обсяги та напрями професійної підго- 
товки кадрів вищими та професійно-технічними 
навчальними закладами у відповідність до потреб 
роботодавців регіону (області);
оптимізувати мережу професійно-технічних і  ви- 
щих навчальних закладів шляхом укрупнення 

і створення на їх базі центрів зі впровадження 
інноваційних технологій із урахуванням терито-
ріальних особливостей, демографічної ситуації, 
пріоритетів розвитку регіонального ринку праці 
та потреби в робочій силі;
забезпечити принцип оберненого зв’язку між еле- 
ментами алгоритму, відповідного МППЦК.

Розроблено принципи інформаційної технології, 
в основі якої синтез і дослідження концептуальної моделі 
МППЦК для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
в умовах підвищеного ризику.

Відповідну структурну схему інформаційної техноло-
гії (ІТ) і концептуальної моделі МППЦК подано на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема концептуальної моделі інформаційної технології для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику

Джерело: побудовано автором на основі [1–18]

Інформаційна технологія для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних 
ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищених ризиків
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Інформаційна технологія поєднує:
економетричну модель оптимізації інтернет-пла- 
тіжних систем навчальних закладів (МОІПСНЗ) 
і підприємств у сфері освітніх послуг (ОП), яка 
враховує фактори якості, ефективності, ризику та 
корисності [6];
критерії механізму узгодження фінансових та ді- 
лових взаємовідносин між НЗ і організаціями 
в рамках теорій ієрархічних ігор, багатокритері-
альної оптимізації, активних систем (ТІІБОАС), 
зокрема таких її аспектів, як:

a) внутрішня структуризація;
б) стимулювання;
в) узгодження інтересів;
г) узгоджене управління проектами [7].
Елементи концептуальної моделі (рис. 1) і відповід-

ного алгоритму, які стосуються узгодження інтересів регі-
ональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах ризиків, такі:

програмний модуль для оцінювання параметрів  
стану НЗ;

модель діагностування внутрішніх і зовнішніх за- 
гроз економічної безпеки навчального закладу;
засоби та методики системно-ціннісного підходу [8]; 
алгоритми розпізнавання кризових ситуацій; 
оптимізаційна модель прогнозування кризових  
ситуацій і управління ризиками [6];
прийняття рішень щодо освітніх послуг на основі  
МППЦК.

В освітньому процесі оцінка сформованості компе-
тенцій споживачів здійснюється на основі багаторівневого 
комп’ютерного тестування [9].

Система оцінювання тестів включає наявність таких 
критеріїв [9]:

бути носієм дій, адекватних змісту навчання (на- 
приклад, математики);
бути способом організації і управління навчально- 
пізнавальною діяльністю.

Концептуальну модель інформаційної технології для 
узгодження інтересів регіональних структур щодо інвес-
тиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в  умовах 
підвищеного ризику доповнимо системою моніторингу.
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У системі моніторингу навчальною діяльністю виді-
ляють низку задач [9]:

активне включення студентів (слухачів КПК) у на- 
вчальний процес на основі інформаційних техно-
логій (ІТ);
ефективне управління навчанням, що дозволяє  
оцінювати досягнутий і потенціальний рівень 
споживачів;
контроль (коректувальний, констатуючий, само- 
контроль) самостійної роботи споживачів;
діагностика сформованих компетенцій як у окре- 
мих споживачів, так і в групі (потоці) в цілому;
моніторинг результатів навчання з мінімальними  
часовими та матеріальними затратами.

Терміни оцінювання знань споживачів такі:
вимірювання (  V);
оцінка (  E);
відмітка (код вимірювання,   M).

У праці [9]: вимірювання – це процедура відбору ін-
формації про наявність чи відсутність конкретного елемен-
ту якості, а також його порівняння з наявним еталоном на 
основі вибраних критеріїв; оцінка – процес прийняття рі-
шення про результат вимірювання відповідною відміткою; 
відмітка – спосіб фіксування результатів вимірювання.

Для підвищення ефективності управління навчаль-
ним процесом у системі оцінювання поряд із традиційни-
ми кількісними показниками в педагогічних технологіях 
використовуються також:

коефіцієнт нереалізованих можливостей (  KNM);
рівень сформованості компетенцій (  RSK);
показник якості (  KQ)

і розраховані за законами теорії ймовірності і мате-
матичної статистики в результаті тестування та іспитів [9].

У зв’язку зі складною політичною обстановкою 
і збільшенням витрат на оборону країни в останні роки 
спостерігається дефіцит бюджетних ресурсів.

Одним із напрямків подолання дефіциту бюджетних 
ресурсів є розподіл обов’язків із фінансування витрат дер-
жавних навчальних закладів між бюджетами різних рів-
нів  [10].

Однак звуження ресурсної бази регіональних і міс-
цевих бюджетів за одночасного збільшення їх зобов’язань 
заздалегідь зумовлює труднощі в реалізації такої схеми 
[10]. Більш конструктивною є ідея організації регіональних 
фондів розвитку освіти, які дозволяли б залучити додат-
кові кошти на ці цілі зі сфери бізнесу [10]. Причому саме 
така постановка питання відповідає економічній безпеці 
ринку професійної освіти, оскільки участь у таких фондах 
дає можливість великим роботодавцям брати участь у роз-
робці та реалізації політики зайнятості в регіоні, дає мож-
ливість цілеспрямованої підготовки та відбору кадрів для 
конкретних підприємств тощо [10].

Важливий аспект у цьому напрямку належить підпри-
ємствам, які входять в окремі групи економічного впливу.

Група економічного впливу – це набір соціально-
економічних суб’єктів, який може протистояти або спри-
яти досягненню цілей або діяльності організації [10]. Те-
орія груп економічного впливу розділена на три частини, 
а саме: нормативну, описову та інструментальну, до того 
ж у [11] запропоновано враховувати аналізування інте- 

ресів груп економічного впливу під час формування про-
цесу планування на підприємстві.

Запропоновано критерій оцінювання ефективності 
МППЦК щодо ОП. Для цього вводимо нові параметри – 
індекси ефективності елементів МППЦК Xi (див. рис. 1) 
і інтегральний індекс ефективності ППЦК IE, які можна по-
дати у вигляді співвідношення – формула (1):

 
=

= × ⇒∑
1

,
n

E i i
i

I w X opt  (1)

де wi – коефіцієнт вагомості елемента (етапу алгоритму, 
блоку на рисунку, наприклад, економетричній моделі для 
оптимізації інтернет-платіжних систем навчальних закла-
дів відповідає w1);

n – кількість етапів (n = 8 у цій праці);
opt – символ оптимізації.

Для розрахунку індексів типу IE, зокрема wi, можна 
використовувати експертний метод.

Необхідно зазначити, що особливо актуальним для 
вітчизняних підприємств є діагностування освітніх про-
ектів, програм, навчальних дисциплін із урахуванням ри-
зиків, які пов’язані з відхиленнями компонент вектора 
невизначених збурень [6].

Висновки. 
На підставі аналізу наукових праць [1–18] розробле-

но концептуальну модель узгодження інтересів регіональ-
них структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг 
підприємств в умовах підвищеного ризику.

В основі інформаційної технології – оптимізаційна 
модель прогнозування кризових ситуацій і управління ри-
зиками, а також система прийняття рішень щодо освітніх 
послуг, що ґрунтується на моделі програмно-проектно-
цільового комплексу (МППЦК).

У той же час запропоновано критерій оцінювання 
ефективності МППЦК стосовно процедур узгодження 
інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ре-
сурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного 
ризику.

Перспектива. Запропоновану концептуальну мо-
дель інформаційної технології для узгодження інтер-
есів регіональних структур щодо інвестиційних ресур-
сів освітніх послуг підприємств в умовах підвищених 
ризиків доцільно орієнтувати на оптимізацію освітньої 
політики підприємств у період нестабільних і кризових 
ситуацій.
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Организационная культура как современный инструмент управления предприятием

В статье обоснована необходимость формирования и управления организационной культурой в современных условиях функционирования для обе-
спечения успешного развития предприятий. Целью исследования является систематизация существующих научных подходов к понятию «органи-
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культура», выделены основные характеристики этой категории, предложена собственная трактовка дефиниции «организационная культура пред-
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Постановка проблемы. Сложность и турбулент-
ность современных условий функционирования экономи-
ческих субъектов, расширение масштабов деятельности 
предприятия, увеличение скорости получения информации 
и новых знаний обуславливают необходимость разработки 
новых методов и инструментов управленческой деятель-
ности, которые обеспечат экономический рост, увеличение 
производства и конкурентоспособность предприятий как 
на внутреннем, так и на мировом рынках. Самым важным 
ресурсом, способным создать гибкую, адаптивную и эф-
фективную социально-экономическую систему, является 
организационная культура предприятия. 

Дефиниция «культура» происходит от латинского 
«cultura», т.е. обработка, воспитание, образование, разви-
тие. Согласно философскому словарю культура – это сово-
купность материальных и духовных ценностей, созданных 
человечеством, которые характеризуют исторически до-
стигнутый уровень в развитии общества. 

Понятие «корпоративная культура» появилось поз-
же – в XIX веке, и было введено немецким фельдмарша-
лом Мольтке (Helmuth Karl Bernhard von Moltke), который 
использовал его, характеризуя отношения в офицерской 
среде [14]. В современных условиях многие труды отече-
ственных и зарубежных научных деятелей направлены на 
исследование проблем формирования организационной 
культуры, но наибольший интерес вызывает рассмотрение 
организационной культуры с позиции разработки действу-
ющих механизмов использования организационной куль-
туры (ОК) как инструмента стратегического управления 
предприятием. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Большой вклад в разработку теоретических и практиче-
ских вопросов влияния ОК на эффективность деятель-
ности предприятия внесли украинские и зарубежные ис-
следователи: Р. Акофф (R. Ackoff) [1], Л. Аксеновская [2], 
М. Армстронг (M. Armstrong) [3], Дж. Бэйер (J. Beyer) [28], 
И. Грошев [6], М. Элвессон (M. Alvesson) [27], Г. Захар-
чин [7], Л. Карамушка [9], В. Кириченко [10], М. Мэскон 
(M. Mescon) [13], Х. Морган (G. Morgan) [39], С. Мочер-
ный [15], У. Оучи (W. Ouchi) [16], Т. Питерс (T. Peters) [17], 
Т. Соломанидина [20], В. Спивак [21], О. Тихомирова [22], 
X. Трайс (H. Trice) [28], Р. Уотерман (R. Waterman Jr.) [17], 
Г. Хает [23], С. Харрис (S. Harris) [35], О. Харчишина [24],  
Ч. Хенди (C. Handy) [34], Г. Ховстед (G. Hofstede) [25],  
Г. Чайка [26], Э. Шейн (E. Shein) [45] и многие другие. Но 
проблема разработки единого механизма формирования 
ОК предприятий сферы услуг в современных условиях 
остается нерешенной.

Основной целью исследования является обобщение 
существующих научных подходов к понятию «организаци-

онная культура предприятия», определение характеристик 
этой категории и особенностей формирования ОК пред-
приятий сферы услуг.

Основные результаты исследования. Введение 
дефиниции «организационная культура» и ее детальная 
обработка начались в конце 70-х годов ХХ века. В совре-
менных условиях к пониманию сути и характеристики по-
нятия «организационная культура» существуют разные 
подходы. Например, О. Тихомирова [22] выделяет три на-
учных подхода: 1-й базируется на трактовке дефиниции 
через определение характеристик деятельности органи-
зации и ее членов; 2-й – на определении элементов ОК;  
3-й – на определениях, которые трактуют ОК как целост-
ную категорию. С. Роббинс [18] предлагает рассмотреть ОК 
на основе десяти характеристик, которые наиболее ценятся 
в организации: личная инициатива; готовность работника 
идти на риск; направленность действий; их согласование; 
обеспечение свободного взаимодействия, помощь и под-
держка подчиненных со стороны управленческих служб; 
перечень правил и инструкций, которые используются для 
контроля и наблюдения за поведением сотрудников; мера 
отождествления каждого сотрудника с организацией; си-
стема вознаграждений; готовность сотрудника открыто 
высказать свое мнение; мера взаимодействия в самой ор-
ганизации, при которой взаимодействие выражено в фор-
мальной иерархии и подчиненности. 

На практике, по мнению большинства зарубежных 
исследователей, под термином ОК можно понимать куль-
туру любого типа предприятия, включая школы, неком-
мерческие организации, вузы, органы власти и управления 
и, безусловно, бизнес-структуры. При этом относительно 
предприятий и организаций сферы бизнеса такие понятия, 
как ОК и корпоративная культура, используются равно-
значно [30].

Таким образом, самыми распространенными явля-
ются такие трактовки ОК:

усвоенные и используемые членами организации  
ценности и нормы, которые определяют поведе-
ние; 
атмосфера или социальный климат в организа- 
ции;
доминирующая в организации система ценностей  
и стилей поведения.

Однако при исследовании понятия ОК следует иметь 
в виду, что чаще всего под этим понятием понимают куль-
туру организации как объекта социально-экономической 
системы. Поэтому особую актуальность приобретает 
управление ОК предприятия. 

Исследовав работы многих отечественных и зарубеж-
ных научных деятелей (табл. 1), можно сделать вывод, что 
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Таблица 1

Сравнение сущности дефиниции «организационная культура предприятия»

Автор Сущность Отличительные характеристики 
дефиниции

1 2 3

С. роббинс [18]

рассматривает ок на основе десяти характеристик, которые больше 
всего ценятся в организации:

личная инициатива; 
готовность работника пойти на риск; 
направленность действий; 
согласование действий; 
обеспечение свободного взаимодействия, помощи и поддержки   
со стороны управленческих служб;
перечень правил и инструкций, которые используются для конт- 
роля и наблюдения за поведением сотрудников;
степень отождествления каждого сотрудника с организацией; 
система вознаграждений; 
готовность сотрудника открыто высказать свое мнение; 
 степень взаимодействия в организации, при которой взаимодей- 
ствие выражено в формальной иерархии и подчиненности

оценивая какую-либо организа-
цию по этим десяти характеристи-
кам, можно составить полную кар-
тину организационной культуры, 
на фоне которой формируется об-
щее представление сотрудников 
об организации

м. Пакановский 
и н. о'доннелл-
тружильо [40]

«…это не просто одна из составляющих проблемы, это сама проблема 
в целом. на наш взгляд, культура – это не то, что организация имеет,  
а то, чем она является»

рассматривают с точки зрения 
целостности организации

в. Сате [42] культура представляет собой набор важных установок, которые раз-
деляют члены того или иного общества

отождествляет культуру с 
целевыми установками

е. Шейн [45]

это комплекс базовых предположений, которые найдены, выявлены 
или разработаны группой для того, чтобы научиться справляться  
с проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции. необ-
ходимо, чтобы этот комплекс функционировал достаточно долго, 
подтверждая свою способность, и поэтому он должен передаваться 
новым членам организации как правильный способ мышления  
и чувств по отношению к обозначенным проблемам

Связывает с необходимостью 
адаптации к условиям внешней 
среды

Х. морган [39]

один из способов осуществления организационной деятельности  
с помощью использования языка, фольклора, традиций и других спо-
собов передачи основных ценностей, убеждений, идеологии, которые 
направляют деятельность предприятия в необходимое русло

Связывает с философией функци-
онирования предприятия 

к. Шольц [43]
неявное, невидимое и неформальное сознание организации, которое 
руководит поведением людей и, в свою очередь, само формируется 
под влиянием их поведения

рассматривает как инструмент 
управления поведением людей

д. дреннан [31]
все то, что типично для организации: ее характерные черты; отноше-
ния, которые преобладают; образцы принятых сформированных норм 
поведения

отождествляет с общепринятыми 
нормами поведения

С. мишон  
и П. Штерн [38]

Совокупность моделей поведения, символов, ритуалов и мифов, 
которые соответствуют ценностям, свойственным предприятию, и пе-
редаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации

э. Браун [4]

это набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения 
реальных проблем, который сформировался за время существования 
организации и имеет тенденцию проявления в разных материальных 
формах и в поведении членов организации

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации, что 
проявляется в поведении членов 
организации

м. мескон [12] атмосфера и климат в организации называется ее культурой. культура 
отражает доминирующие обычаи, успехи в организации

отождествляет с морально-
психологическим климатом в  ор-
ганизации

П. добсон,  
а. вильямс, 
м. уолтерс [46]

общие для всех и относительно устойчивые убеждения, отношения 
и  ценности, которые существуют внутри организации

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации

П. вейлл [5]
это система отношений, действий и артефактов, которая выдерживает 
испытание временем и формирует у членов данного культурного об-
щества достаточно уникальную общую для них психологию

рассматривает как систему вза-
имоотношений в организации



149Проблеми економіки № 1, 2016

Економіка та управління підприємствами

1 2 3

д. раваси  
и м. Шульц [41]

ряд общих интеллектуальных представлений, интерпретированные  
в формальные и неформальные инструкции, которые определяют со-
ответствующие стереотипы поведения в разных ситуациях

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации, что 
проявляется в поведении членов 
организации

к. голд [33] уникальные характеристики, которые воспринимаются как особен-
ности организации и отличают ее от всех других в отрасли

Связывает с инновационным 
процессом и инновационным по-
тенциалом

Х. Шварц  
и С. девис [44]

Представляет собой комплекс убеждений и ожиданий, которые разде-
ляются членами организации. эти убеждения и ожидания формируют 
нормы, которые в значительной мере определяют поведение в орга-
низации отдельных личностей и групп

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации, что 
проявляется в поведении членов 
организации

е. джакус [36]

образ мышления и способ действия, который вошел в привычку 
и  стал традицией; в большей или меньшей мере его разделяют все 
работники предприятия, и он должен быть усвоен и хотя бы частично 
принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими»

рассматривает как образ 
мышления и способ действий

С. Харрис [35] как набор схем отождествляет с набором пат-
тернов

д. элдридж и 
а. кромби [32]

уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов 
поведения и т. д., которые определяют способ объединения групп 
и отдельных личностей в организацию для достижения поставленных 
перед ней целей

Связывает с инновационным 
процессом и инновационным 
потенциалом, что обеспечивает 
конкурентные преимущества

м. армстронг [3] Совокупность убеждений, отношений, норм поведения и ценностей, 
общих для всех сотрудников данной организации

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации

г. Захарчин [7]
Система взаимоотношений, которые сложились в организации 
на основе принятых ценностей, базовых представлений и норм 
поведения, необходимых для исполнения ее миссии

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации, что 
проявляется в поведении членов 
организации

о. Харчишина 
[24]

Базовый элемент внутренней среды организации, который обеспечи-
вает оптимальную внутреннюю интеграцию и внешнюю адаптацию и 
выступает интегральной характеристикой уровня ее развития; форми-
руется в результате межличностного взаимодействия членов органи-
зации в процессе ее эволюционного развития и целенаправленного 
влияния руководства; включает имплицитную (убеждения, ценности, 
принципы, социально-психологический климат) и эксплицитную 
(документально-нормативное обеспечение управления, символы, тра-
диции, имидж, бренд) составляющие

Связывает с развитием предпри-
ятия

г. Хает [23]

Система ценностей, убеждений, верований, представлений, ожи-
даний, символов, а также деловых принципов, норм поведения, 
традиций, ритуалов и т. д., которые сложились в организации или ее 
подразделениях за время деятельности и которые принимаются боль-
шинством сотрудников

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации

м. кальницкая [8]

это модель ключевых ценностей, верований и норм, общих для всех 
членов коллектива, которые передают новым членам коллектива 
как истинные и единственно правильные. это своеобразная аура 
организации, которая объединяет все подразделения и всех членов 
коллектива в единый организм,  согласованно функционирующий по 
определенным правилам и процедурам и направленный на достиже-
ние общей цели

рассматривает как совокупность 
ценностей в организации, что 
проявляется в поведении членов 
организации

Окончание табл. 1

большинство ученых рассматривают ОК предприятия как 
совокупность элементов, в состав которых входят: ценности, 
традиции, ритуалы, нормы поведения и т. д. Но, по нашему 
мнению, в современных условиях функционирования субъ-
ектов хозяйственной деятельности особую актуальность 
приобретают такие характеристики ОК, как: ее уникальность 

(инновационность), обеспечение адаптации организации к 
изменчивым условиям функционирования (адаптивность) 
и возможность управлять деятельностью организации, на-
правлять ее для достижения поставленных целей.

Таким образом, по нашему мнению, под организа-
ционной культурой можно понимать динамический, ин-
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тегральный социально-управленческий конструкт, кото-
рый является уникальным и характеризует предприятие 
сквозь призму его ценностей, поведенческих паттернов, 
способов принятия управленческих решений, обеспечива-
ет конкурентные преимущества в долгосрочной перспек-
тиве, адаптацию к условиям внешней среды и использует-
ся как инструмент управления деятельностью предприя-
тия с целью реализации стратегии и достижения целей 
предприятия.

В общем виде можно определить два типа управле-
ния: первый акцентирует роль менеджмента по приня-
тию решений, которые выполняются другими; второй – 
базируется на инициативе работников и деятельности 
команд в пределах организации. Ценность ОК состоит в 
том, что она для сотрудников предприятия является мо-
тивирующим фактором. Так, согласно модели Э.  Шейна, 
ОК формируется в результате общего преодоления со-
трудниками организации трудностей процессов внеш-
ней адаптации и внутренней интеграции. Внешняя адап-
тация – это реакция организации на требования внеш-
ней среды. Трудности внешней адаптации – проблемы 
выживания организации на рынке, нахождение своей 
рыночной ниши, формирование отношений с деловы-
ми партнерами, потребителями, конкурентами и т. д. 
В процессе внешней адаптации определяется миссия и 
стратегия организации, устанавливаются цели, способы 
достижения целей и исправление ошибок, определяются 
критерии оценки результатов деятельности персонала. 
Внутренняя интеграция – это становление коллектива, 
формирование единой команды из отдельных инди-
видов. Внутренняя интеграция происходит в процессе 
общего решения членами организации заданий, дости-
жения общих целей, разрешения основных внутренних 
проблем [19]. Целями управления ОК является создание 
такого рабочего климата, который в большей мере под-
ходит для реализации стратегии предприятия, обеспе-
чение информирования работников о том, чего от них 
ждет руководство, а также обеспечение дальнейшего 
развития предприятия. 

ОК любого предприятия проявляется в таких мо-
ментах [11]:

базовых философских, социальных и моральных  
ценностях;
в основных целях труда; 
в особенностях деловых взаимодействий «по  
вертикали» (руководитель – подчиненный) и «по 
горизонтали» (руководитель – руководитель, 
подчиненный – подчиненный);
в принятых правилах ведения бизнеса; 
в принятых правилах поведения сотрудников; 
в наличии у организации определенной социально- 
психологической атмосферы; количества и на-
правленности трудовых конфликтов;
в неудовлетворенности / удовлетворенности ра- 
ботников своим трудом;
в наличии перспективы роста для каждого работ- 
ника и системы поощрений;
в уровне стабильности – текучки персонала орга- 
низации;

в устойчивых традициях (формах) стимулирова- 
ния и поощрения;
в гендерном профиле организации. 

На ОК предприятия влияют как внешние, так и вну-
тренние факторы. Но одним из самых важных факторов 
(для предприятий сферы услуг) является система поощре-
ний и наказаний, которая принята на предприятии. 

В 1988 г. Дж. Джонсон предложил концепцию факто-
ров и элементов как основу типологической классификации 
ОК [37]. По его мнению, основаниями, согласно которым 
можно классифицировать ОК, являются следующие: пара-
дигма: что представляет организация, чем она занимается, 
ее миссия, ценности; система контроля: механизм выяв-
ления реального положения дел в организации и качества 
осуществления процессов; организационная структура: по-
дотчетность, иерархия и общие методы бизнеса; система ру-
ководства: кто принимает решения, как далеко распростра-
няется власть и на чем она основывается; символы: наиме-
нование организации, зарегистрированный товарный знак, 
логотип и др.; ритуалы и практики: совещания руководства, 
уведомления правления и др.; легенды и мифы о людях, со-
бытиях, несущих информацию о тех культурных и мораль-
ных ценностях, на которых основывается эта организация.

Как утверждают С. Боуман и Д. Фолкнер, культура 
формируется под влиянием трех факторов: организацион-
ных процессов, познавательных (когнитивных) процессов 
организационного поведения [29].

Таким образом, для успешного функционирования 
предприятия и обеспечения его конкурентоспособности 
необходима разработка и внедрение действующих меха-
низмов управления организационной культурой. Всем 
предприятиям сферы услуг (без исключения) необходимо 
формировать и поддерживать в себе ярко выраженные ОК, 
которые больше всего соответствуют целям предприятия, 
но, безусловно, ОК предприятий является дифференциро-
ванной, зависит от многих факторов и связана с организа-
ционным поведением. Под организационным поведением 
понимают поведение индивида в организации, групповое 
поведение, межгрупповые и межличностные отношения, 
отношения группы и индивида.

К основным факторам, которые влияют на формиро-
вание и особенности ОК предприятия, относятся:

вид деятельности; 
организационно-правовая форма; 
стадия жизненного цикла предприятия; 
гибкость и управляемость персонала; 
условия функционирования предприятия; 
организационная структура предприятия; 
ситуационные факторы в организации; 
цели и задачи предприятия и т. д. 

ОК должна базироваться, прежде всего, на собствен-
ных интересах и потребностях организации, может опреде-
лять изменения направления вектора развития организа-
ции. Важное значение формирование ОК приобретает для 
предприятий сферы услуг. При формировании организа-
ционной культуры предприятий сферы услуг необходимо, 
прежде всего, учитывать клиентоориентирование услуг. 
Особенностью деятельности этих предприятий является 
то, что для предприятий сферы услуг управление челове-
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ческими ресурсами на основе формирования и развития 
высокоэффективной ОК является основой всей деятель-
ности. Большинство предприятий сферы услуг используют 
ОК как механизм, который позволяет наиболее эффек-
тивно использовать сотрудников для достижения целей 
организации и целей персонала, как фактор обеспечения 
отдачи общему делу. В современных условиях предприятия 
сферы услуг объективно вынуждены увеличивать (с точки 
зрения вложения финансовых, временных, человеческих 
ресурсов) свою систему управления развитием ОК. 

Выводы. ОК, будучи результатом деятельности, мо-
жет выражаться, в частности, в качестве оказанных услуг 
и тем самым влиять на клиента или потребителя. Для того 
чтобы эффективно управлять ОК предприятия в сфере 
услуг, руководству предприятия необходимо владеть це-
лым набором специфических методов и инструментов, ко-
торые обеспечат развитие предприятия и особенности его 
деятельности.

ОК включает отношения с клиентами-потребителями 
услуг, с руководящими структурами разных форм и уров-
ней власти, а также с предприятиями и организациями 
разных форм собственности. Реализация функций ОК на 
предприятиях сферы услуг базируется на формировании 
и развитии у персонала таких качеств, которые будут га-
рантировать повторное обращение клиента в организацию 
и рекомендации другим людям.

Таким образом, ОК необходимо рассматривать как 
мощный стратегический инструмент, который позволяет 
ориентировать все подразделения и работников на дости-
жение поставленных долгосрочных целей и обеспечивает 
адаптацию предприятия к условиям внешней среды.

Дальнейший научный поиск автора будет посвя-
щен вопросам влияния ОК предприятия на его стратеги-
ческое развитие.
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Formation of a Methodological Approach to Evaluating the State of Management of Enterprise Flow Processes

The formation of a methodological approach to evaluating management of the state of enterprise flow processes has been considered. Proceeding from the 
developed and presented in literary sources theoretical propositions on organization of management of enterprise flow processes, the hypothesis of the study is 
correlation of quantitative and qualitative evaluations of management effectiveness and formation of the integral index on their basis. The article presents stages of 
implementation of a methodological approach to evaluating the state of management of enterprise flow processes, which implies indicating the components, their 
characteristics and methods of research. The composition of indicators, on the basis of which it is possible to evaluate effectiveness of management of enterprise 
flow processes, has been determined. Grouping of such indicators based on the flow nature of enterprise processes has been performed. The grouping of indicators 
is justified by a pairwise determination of canonical correlations between the selected groups (the obtained high correlation coefficients confirmed the author’s 
systematization of indicators). It is shown that a specificity of the formation of a methodological approach to evaluating the state of management of enterprise flow 
processes requires expansion in the direction of aggregation of the results and determination of factors that influence effectiveness of flow processes management. 
The article carries out such aggregation using the factor analysis. Distribution of a set of objects into different classes according to the results of the cluster analysis 
has been presented. To obtain an integral estimation of effectiveness of flow processes management, the taxonomic index of a multidimensional object has been 
built. A peculiarity of the formed methodological approach to evaluating the state of management of enterprise flow processes is in the matrix correlation of 
integral indicators calculated on the basis of the taxonomic index of development of quantitative (characterizing the effectiveness of management of enterprise 
flow processes) and qualitative (determine the degree of logistization of management system elements) evaluations, which provides for justifying scenarios of the 
enterprise strategic behavior in functional areas of logistics.
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УДК 005.932
Дзебко И. П., Проскурнина Н. В. Формирование методического  

подхода к оценке состояния управления потоковыми процессами 
предприятия

Рассмотрено формирование методического подхода к оценке состо-
яния управления потоковыми процессами предприятия. Исходя из 
разработанных и представленных в литературе теоретических по-
ложений по организации управления потоковыми процессами предпри-
ятия, гипотезой исследования стало соотнесение количественных 
и  качественных оценок эффективности управления и формирование 
на их основе интегрального показателя. В статье представлены 
этапы реализации методического подхода к оценке состояния управ-
ления потоковыми процессами предприятия с указанием составля-
ющих, их характеристикой и методами исследования. Определен 
состав показателей, на основе которых можно оценить результа-
тивность управления потоковыми процессами предприятия. Прове-
дена группировка таких показателей, исходя из потоковой природы 
предприятия. Группировка показателей обоснована попарным опред-
елением канонических корреляций между выделенными группами 
(полученные высокие коэффициенты корреляции подтвердили ав-
торскую систематизацию показателей). Показано, что специфика 
формирования методического подхода к оценке состояния управ-

УДК 005.932
Дзьобко І. П., Проскурніна Н. В. Формування методичного  

підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами 
підприємства

Розглянуто формування методичного підходу з метою оцінювання 
стану управління потоковими процесами підприємства. Виходячи 
з  розроблених і поданих у літературі теоретичних положень із ор-
ганізації управління потоковими процесами підприємства, гіпотезою 
дослідження є співвіднесення кількісних і якісних оцінок щодо ефек-
тивності управління та формування на їх основі інтегрального по-
казника. У статті наведено етапи реалізації методичного підходу до 
оцінювання стану управління потоковими процесами підприємства 
із зазначенням складових, їх характеристикою та методами дослі-
дження. Визначено склад показників, на основі яких можна оцінити 
результативність управління потоковими процесами підприємства. 
Здійснено групування таких показників, виходячи з потокової природи 
підприємства. Групування показників обґрунтовано попарним визна-
ченням канонічних кореляцій між виділеними групами (отримані ви-
сокі коефіцієнти кореляції підтвердили авторську систематизацію 
показників). Показано, що специфіка формування методичного підхо-
ду до оцінювання стану управління потоковими процесами потребує 
розширення в напрямку агрегування результатів та визначення тих 

Дослідження проведено у рамках фундаментальної держбюджетної теми № 51/2015-2017 «Консолідація обліково-аналітичної інформації в ор-
ганізації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (державний реє-
страційний № 0115U002375, керівник теми – Пилипенко А. А.)
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ления потоковыми процессами требует расширения в направлении 
агрегирования результатов и определении тех факторов, которые 
влияют на результативность управления потоковыми процессами. 
В статье проведена такая агрегация с применением факторного 
анализа. Показано распределение совокупности объектов по разным 
классам в соответствии с результатами кластерного анализа. 
Для получения интегральной оценки результативности управления 
потоковыми процессами был построен таксономический показатель 
развития многомерного объекта. Особенность сформированного 
методического подхода к оценке состояния управления потоковыми 
процессами предприятия заключается в матричном соотнесении 
интегральных показателей, рассчитанных на основе таксономичес-
кого показателя развития количественных (характеризующих ре-
зультативность управления потоковыми процессами предприятия) 
и качественных (определяют степень логистизации элементов 
системы управления) оценок, что позволяет обосновывать сценарии 
стратегического поведения предприятия в  функциональных облас-
тях логистики.
Ключевые слова: потоковые процессы, логистический подход, состо-
яние управления потоковыми процессами, методический подход, ре-
зультативность управления.
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факторів, які впливають на результативність управління потоко-
вими процесами. У статті проведено таку агрегацію із застосуван-
ням факторного аналізу. Показано розподіл сукупності об’єктів за 
різними класами відповідно до результатів кластерного аналізу. Для 
отримання інтегральної оцінки результативності управління пото-
ковими процесами було побудовано таксономічний показник розви-
тку багатовимірного об’єкта. Показано, що особливість сформова-
ного методичного підходу до оцінювання стану управління потоко-
вими процесами підприємства полягає у матричному співвіднесенні 
інтегральних показників, розрахованих на основі таксономічного 
показника розвитку кількісних (характеризують результативність 
управління потоковими процесами підприємства) та якісних (визна-
чають ступінь логістизації елементів системи управління) оцінок, 
що дозволяє обґрунтовувати сценарії стратегічної поведінки підпри-
ємства у функціональних областях логістики.
Ключові слова: потокові процеси, логістичний підхід, стан управлін-
ня потоковими процесами, методичний підхід, результативність 
управління.
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Issues of improvement of business management and 
application of more advanced approaches in management 
practices to meet the consumer demand while minimizing the 
costs of the market consumer value have become urgent in 
the face of the threat of negative factors. It is only possible if 
all enterprise processes are subordinate to realizing the en-
terprise potential and meeting the effective demand with a 
corresponding reorientation of management to the logistics 
approach.

General issues of building and improving the enterprise 
management system are represented in many works by domes-
tic scholars (A. Voronkova, M. Kyzym, R. Lepa, B. Pastukhova, 
V. Ponomarenko, O. Pushkar) and foreign scientists (I. Ansoff, 
P. Drucker, B. Mylner, H. Mintzberg, J. Stock). These works are 
mainly focused on the functional paradigm and limited orienta-
tion to flow and other processes. Development of this paradigm 
requires more attention to specific aspects of the enterprise ac-
tivity taking into account marketing, innovation and logistics 
management.

The extensive use of the logistics approach resulted in 
a number of studies that highlight the logistics methodology 
(B. Anikin, A. Gadzhinskiy, M. Gordon, V. Sergeev, A. Seme-
nenko, M. Oklander), logistics management (P. Larina, J. F. Ma-

gee, A. Trydid, L. Frolova, J. Heskett, N. Chukhrai, L. Shem-
ayeva) and role of enterprise flow processes (D. J. Bowersox, 
A. Butrin, J. Becker, M. Grigorak, V. Yeliferov, O. Zborowskaya, 
E. Krykavskiy, I. Popovichenko, V. Repin).

To find a solution, the problem of increasing adaptability 
and optimization capacity of enterprise flow processes requires 
an appropriate scientific and methodological research.

The aim of the article is studying the process of forma-
tion of a methodological approach to evaluating the state of 
management of enterprise flow processes.

The implementation of the proposed in [1] theoretical 
positions contributes to a technological, economic, organiza-
tional and informational unity of flow processes within control-
ling actions of the relevant management mechanism (MMFPE). 
Formation of such a mechanism should be based on evaluation 
of the enterprise readiness to its introduction. Therefore, the 
stages of the proposed methodological approach to evaluat-
ing the state of management of enterprise flow processes are 
presented in Table 1. This methodological approach is fo-
cused on a combination of quantitative evaluation of indica-
tors contained in the National Depository «SMIDA» with the 
results of the expert survey of specialists from the enterprises 
selected for the analysis.
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The first stage of the proposed methodological approach 
involves determining characteristics and conditions of implemen-
tation of the logistics approach. Its basis is identification of prob-
lems in logistics management of national enterprises (Stage 1.1), 
which was presented in detail in [2]. The next step (Stage 1.2) is 
determination of composition of indicators, which form the basis 
for evaluating the effectiveness of management of enterprise flow 
processes. In the process of choosing such indicators the pres-
ence of financial and material flows at the enterprise should be 
taken into account. The enterprise’s participation in value chains 
should also be considered as well as evaluating the effectiveness 
of management of flow processes at their inputs (efficiency of in-
teraction with suppliers), outputs (evaluating of the effectiveness 
of interaction with customers) and directly during the movement 
of flow processes should be performed.

The proposed structure of indicators and their aggregation 
are presented in Table 2. For choosing the indicators the method 
for evaluating frequency of mentioning of the indicators in eco-
nomic literature is used and selecting groups and distributing in-
dicators is held by the abstract and logical method. A peculiarity of 
the author’s proposals is in considering the logistic content of tra-
ditional indicators presented in [3] and using the variability level of 
individual indicators of the activity effectiveness. 

We will prove the given in Table 2 grouping of indicators 
with the help of a pairwise determination of canonical correla-

tions between the selected groups (corresponds to Stage 1.3 in 
Table 1). The model of canonical correlations is developed as a 
system of equations of two canonical variables, which summarize 
characteristics of the first (described by the following variables: 

1 2, , ..., qX X X ) and second (described by following variables: 

1 2, , ..., pY Y Y ) objects:

 

1 1 2 2

1 1 2 2

... ,
... ,

q q

p p

U a X a X a X
V b Y b Y b Y

= + + +
= + + +  (1)

The results of the corresponding calculations made with 
the help of a software product Statgraphics Centurion are pre-
sented in [1]. The obtained high coefficients of the correlation 
proved the author’s systematization of indicators. The reliability 
of the calculations is confirmed by a zero value of the indicator 
of probability of deviation from the null hypothesis (the indica-
tor of P-values), which corresponds to a 95 percent level of con-
fidence. Let us consider the obtained results in more detail.

First of all, we will determine the mutual influence of the 
material flow characteristics given in Table 2. The results of cal-
culating canonical correlations between the characteristics of 
movement of material flow (MMF) and parameters of support 
of business processes (SBP) are presented in [1]. The coefficient 
of canonical correlation is 0.816. The following dependence is 
obtained:

Table 1

The stages of implementation of the methodological approach to evaluating the state of management of enterprise flow 
processes 

Stage The components of the stage Characteristic of the stage Research methods

1. Defining the 
characteristics 
and conditions of 
implementation 
of the logistics 
approach to 
management of 
enterprise flow 
processes 

1.1. Describing problems in 
logistics management

Describing mutual challenges of the environ-
ment and elements of flow processes Cognitive modelling 

1.2. Developing an analytical 
basis

Selecting and grouping indicators for a further 
analysis

Abstract and logical method. 
Analysis of the frequency of 
references in literary sources 

1.3. Confirming the grouping 
of indicators

Defining interdependent influences between 
the selected groups of indicators

Building canonical correla-
tions

1.4. Evaluating conditions of 
implementation of the logis-
tics approach

Determining the factors influencing the effec-
tiveness of management of flow processes multivariate factor analysis

1.5. Defining management 
scenarios

Distributing enterprises according to the ap-
proach to management of flow processes and 
its effectiveness 

Cluster analysis

2. Determining 
the effectiveness 
of management of 
flow processes

2.1. Integral estimation of 
management effectiveness

Forming a vector-standard and evaluating the 
distance of the analyzed enterprises from it

Building taxonomic indicators 
of development

2.2. Qualitative estimation of 
integral characteristics

Forming a linguistic scale for interpretation of 
the integral index value

Building histograms. Deter-
mining the numerical values 
of distribution.

3. Evaluating the 
state of logistiza-
tion 

3.1. Evaluating the state of 
logistization

Questioning workers and managers of the 
enterprises Expert methods. Rasch scale

3.2. Interpreting the results Transferring the integral estimation into the 
linguistic variable Forming proportional scales

4. Evaluating the 
state of manage-
ment of flow pro-
cesses 

4.1. Evaluating the state of 
management

Correlating integral values of the obtained 
parameters matrix methods of positioning

4.2. Defining scenarios of en-
terprise behavior 

Justifying rules and regulations of implemen-
tation of enterprise flow processes 

monographic and abstract 
and logical methods
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1 1

1

1

0.767 0.257 0.422
0.825 0.227

0.727 0.172 1.044
1.633 0.056 ,

0.816.

IT LUP ISR

RM VIL

FATR VFA CLR

PL RA

U V

U MMF   MMF   MMF   
MMF   MMF ,

V SBP   SBP   SBP   
SBP   SBP

r

= − + +
+ +
 = − + −

− +
=

   

(2)

The building of the rating of weighting coefficients 
showed the most intimate relationship between the indicator 
of production output per 1 UAH of material costs (MMFRM), 
and capital-labor ratio indicators (SBPCLR), and productivity of 
labor (SBPPL) 

 RM IT ISR LUP VIL

PL CLR RA FATR VFA

MMF MMF MMF MMF MMF
SBP  SBP SBP SBP SBP

> > > >
> > > >

 (3)

Further, the correlation between the characteristics of 
movement of material flow (MMF) and interest of the market 
in the output of such flow (IOP) is determined. The following 
dependences are obtained:

   1 1

1

1

0.250 0.191 0.522
0.949 0.194

9.075 8.783 0.163
0.446 0.206 ,

0.877.

IT LUP ISR

RM VIL

LO LSP SGR

SE POC

U V

U MMF   MMF   MMF   
MMF   MMF ,

V IOP   IOP   IOP   
IOP   IOP

r

= − + −
− −
 = − − −

− +
=

  

 (4)

As can be seen from formula (4), there is an intimate 
relationship between MMF and IOP, which is confirmed by the 
coefficient of canonical correlation being at the level of 0.877. 
The building of a rating of weighting coefficients showed the 
most intimate relationship between the indicator of production 
output per 1 UAH of material costs (MMFRM) and level of 
overstocking (IOPLO), and level of suitable product (IOPLSP). 

 RM ISR IT VIL LUP

LO LSP SE POC SGR

MMF MMF MMF MMF MMF
IOP  IOP IOP IOP IOP

> > > >
> > > >

 (5)

As a final step of considering the mutual influences of the 
selected groups of material flow characteristics, let us calculate 
canonical correlations between the parameters of support of 
business processes (SBP) and the interest of the market in the 
output of flow processes (IOP). The following dependence is 
obtained:

 

1 1

1

1

0.191 0.697 0.139
0.982 0.409

3.717 4.321 0.167
0.101 0.524 ,

0.794.

FATR VFA CLR

PL RA

LO LSP SGR

SE POC

U V

U SBP   SBP   SBP  
 SBP   SBP ,

V IOP   IOP   IOP   
IOP   IOP

r

= + + −
− −
 = − + − −

− −
=

  (6)

The dependence mentioned in formula (6) is character-
ized by a high coefficient of canonical correlation, which is equal 
to 0.794. While the rating of weighting coefficients presented 
by formula (7) shows the most intimate relationship between 
the productivity of labor (SBP PL) as a form of directing the staff 
efforts to implementation of business processes and level of a 
suitable product (IOP LSP) as the output of such efforts.

 PL VFA RA FATR CLR

LSP LO POC SGR SE

SBP  SBP SBP SBP SBP
IOP  IOP IOP IOP IOP

> > > >
> > > >

 (7)

After determining the mutual influences of the material 
flow components, the relationship between the presented in 
Table 2 characteristics of the financial flow should be studied 
in a similar way. On the basis of these calculations there was 
obtained a relatively high coefficient of canonical correlation 
equal to 0.929 (which is relevant taking into account the indica-
tors’ composition) and the following dependence:

 

1 1

1

1

0.164 0.191 0.089
0.483 1.158

0.898 0.570 0.455
0.169 0.451 ,

0.929.

RTR PTR VSR

ITF ETR

CA WFETA CL

AL VRRP

U V

U MFF   MFF   MFF   
MFF   MFF ,

V SFF   SFF   SFF  
 SFF   SFF

r

= − − +
+ −
 = + − −

− −
=

 (8)

The building of the rating of weighting coefficients 
showed the most intimate relationship between the equity 
turnover ratio (MFFETR) and coefficient of the enterprise au-
tonomy (SFFCA), and ratio of working capital financed by equity 
to total assets (SFFWFETA)

  
ETR ITF PTR RTR VSR

CA WFETA CL VRRP AL

MFF MFF MFF MFF MFF
SFF  SFF SFF SFF SFF

> > > >
> > > >  (9)

Further we need to study the relationships between 
the components of material and financial flows. First, we will 
calculate the level of correlation between characteristics of 
movement of material flow (MMF) and a pair of groups of 
indicators of financial flow management effectiveness: char-
acteristics of movement of financial flow (MFF) and its sta-
bility and liquidity (SFF). The calculation results allowed to 
obtain the following dependence between the selected groups 
of characteristics:

   

1 1

1

1

0.972 0.013 0.099
0.254 0.085

0.251 0.095 0.135
0.786 0.043 ,

0.947.

IT LUP ISR

RM VIL

RTR PTR VSR

ITF ETR

U V

U MMF   MMF   MMF   
 MMF    MMF ,

V MFF   MFF   MFF  
 MFF   MFF

r

= − + −
− −
 = − + +

+ +
=

 (10)

   

1 1

1

1

0.037 0.108 0.717
0.159 0.950

0.762 0.314 0.137
0.140 0.748 ,

0.778.

IT LUP ISR

RM VIL

CA WFETA CL

AL VRRP

U V

U MMF   MMF    MMF   
MMF   MMF ,

V SFF    SFF   SFF  
 SFF   SFF

r

= − − − +
+ +
 = − − +

+ +
=

 (11)

The building of the rating of weighting coefficients by 
formula (10) showed the most intimate relationship between 
the inventory turnover (MMFIT) and intensity of turnover of 
funds (MFFITF) with the value of canonical correlation coeffi-
cient of 0.947. In relation to stability and liquidity of financial 
flow (SFF), a strong dependence of characteristics of movement 
of financial flow (MFF) with the canonical correlation coeffi-
cient of 0.778 is also revealed. The ratings of weighting coef-
ficients represented by formula (13) found the most intimate 
relationship of the variation of stocks (MMFVIL) and coefficient 
of autonomy (SFFCA), and variability of correlation of receiv-
ables and payables of the enterprise (SFFVRRP).

 

IT RM ISR VIL LUP

ITF RTR VSR PTR ETR

MMF MMF MMF MMF MMF
MFF MFF MFF MFF MFF

> > > >
> > > >

 (12)
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VIL ISR RM LUP IT

CA VRRP CL AL WFETA

MMF MMF MMF MMF MMF
SFF  SFF SFF SFF SFF

> > > >
> > > >

 (13)

The next step of the analysis of canonical correlations 
will be consideration of the relationship of a pair of character-
istics of the financial flow and parameters of support of busi-
ness processes (SBP) of the enterprise. First, let us consider the 
relationship of SBP with characteristics of movement of finan-
cial flow (MFF). The results show a high correlation coefficient 
(0.852) and the dependencies have the following form: 

 

1 1

1

1

1.207 0.028 0.366
0.510 0.255

0.278 0.211 0.219
1.143 0.034 ,

0.852.

FATR VFA CLR

PL RA
RTR PTR VSR

ITF ETR

U V

U SBP   SBP   SBP  
 SBP   SBP ,

V MFF   MFF   MFF  
 MFF   MFF

r

= − + −
− +
 = − + − +

+ −
=

 (14)

The building of the ratings of weighting coefficients 
found the most intimate relationship between the fixed assets 
turnover ratio (SBP FATR) and intensity of turnover of funds 
(MFFITF):

 FATR PL CLR RA VFA

ITF RTR VSR PTR ETR

SBP  SBP SBP SBP SBP
MFF MFF MFF MFF MFF

> > > >
> > > >  (15)

In view of this relationship, a relatively high correlation 
coefficient (0.651) is quite relevant. It was obtained by calculat-
ing canonical correlations between the parameters of support of 
business processes (SPB) and characteristics of the stability of 
financial flow (SFF):

 

1 1

1

1

0.126 0.510 0.951
0.822 0.610

0.649 1.331 1.250
0.807 0.384 ,

0.651.

FATR VFA CLR

PL RA
CA WFETA CL

AL VRRP

U V

U SBP   SBP   SBP   
SBP   SBP ,

V SFF   SFF   SFF   
SFF   SFF

r

= + + −
− +
 = − + −

− +
=

 (16)

The building of the rating of weighting coefficients 
showed the most intimate relationship between the capital-
labor ratio (SPBCLR), ratio of working capital financed by equity 
to total assets (SFFWFETA) of the enterprise  and its current li-
quidity (SFFCL). 

 CLR PL RA VFA FATR

WFETA CL AL CA VRRP

SBP  SBP SBP SBP SBP
SFF  SFF SFF SFF SFF

> > > >
> > > >

 (17)

As a final step of the determination of relationships be-
tween characteristics of the movement and effectiveness of 
management of the enterprise financial and material flows, 
we will calculate the correlation dependence between the in-
terest of the market in the output of such material flow (IOP) 
and a  pair of groups of indicators of financial flow manage-
ment effectiveness: characteristics of movement of financial 
flow (MFF) and those of its stability and liquidity (SFF). The 
calculation results allowed to obtain the following dependence 
between the selected groups of characteristics: 

 1 1

1

1

1.353 1.252 0.363
3.129 4.161

1.993 0.219 2.007
0.225 0.232 ,

0.897.

LO LSP SGR

SE POC

RTR PTR VSR

ITF ETR

U V

U IOP   IOP   IOP   
IOP   IOP ,

V MFF   MFF   MFF  
 MFF   MFF

r

= − + + +
+ −
 = − − +

+ +
=

 

(18)

 1 1

1

1

1.146 0.849 0.098
0.999 1.283

1.020 1.133 0.012
0.135 0.712 ,

0.641.

LO LSP SGR

SE POC

CA WCFETA CL

AL VRRP

U V

U IOP   IOP   IOP   
IOP   IOP ,

V SFF    SFF   SFF  
 SFF   SFF

r

= − + − −
− +
 = − + − −

− +
=

 (19) 

The building of the rating of weighting coefficients by 
formula (18) showed the most intimate relationship between 
the variability of sales revenues (MFFVSR) and sales efficiency 
(IOPSE), and production output per 1 UAH of material costs 
(IOPPOC) with a value of canonical correlation coefficient of 
0.897. With respect to the financial stability and liquidity of fi-
nancial flow (SFF), a moderate relationship of characteristics of 
movement of material flow (MMF) is found with the canonical 
correlation coefficient of 0.641. The ratings of weighting co-
efficients presented by formula (21) found the most intimate 
relationship of the production output per 1 UAH of material 
costs (IOPPOC), and level of overstocking (IOPOOP) with ratio of 
working capital financed by equity to total assets (SFFWFETA) and 
coefficient of autonomy (SFFCA). 

 
POC SE LO LSP SGR

VSR RTR ETR ITF PTR

IOP  IOP IOP IOP IOP
MFF MFF MFF MFF MFF

> > > >
> > > >  (20)

 POC LO SE LSP SGR

WFETA CA VRRP AL CL

IOP  IOP IOP IOP IOP
SFF  SFF SFF SFF SFF

> > > >
> > > >

 (21)

The determination of mutual influences between the 
groups of characteristics of the flow process management ef-
fectiveness represented by formulas (2) – (21) needs to be ex-
panded towards the aggregation of the results and identifica-
tion of the factors that affect the effectiveness of flow processes 
management. Let us perform this aggregation using the factor 
analysis corresponding to Stage 1.4 of the methodological 
approach proposed in Table 1. For the factor analysis we will 
use a software product Statgraphics Centurion and indicators 
presented in Table 2. There are 6 factors, which influence pa-
rameters of the use and potential of flow processes at the enter-
prise and in aggregate explain the accumulated dispersion by 
91.65 %. The matrix of factor loadings is presented in Table 3.

The calculations presented in Table 3 are the basis for de-
termining the factors influencing the effectiveness of manage-
ment of the enterprise flow processes. It should be noted that in 
the course of the analysis the factors are presented as combina-
tions of all indicators presented in Table 3. The corresponding 
models of the influence factors are presented in Table 4.

The next stage of the proposed methodological ap-
proach is classifying enterprises by the results of the cluster 
analysis (Stage 1.5 of the characteristic of the developed meth-
odological approach given in Table 1). This analysis is usually 
conducted to distribute a set of objects by different classes. In 
view of the purpose of the study, such classification should di-
vide enterprises according to the effectiveness of management 
of flow processes. Consequently, as a basis for this analysis we 
suggest using those variables from Table 2, which have the larg-
est values in the ratings of weighting coefficients with the ca-
nonical variables from formulas (2)–(21).

To implement this proposal, the following set of indica-
tors was chosen: return on material (MMFRM) – had the biggest 
impact in formulas (3) and (5); productivity of labor (SPBPL)  – 
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Table 3

The matrix of factor loadings

Set of indicators formed on the basis of Table 2
Loading of factors

F1 F2 F3 F4 F5 F6

х1 Inventory turnover -0.2941 0.0317 0.0525 0.7567 -0.1666 0.1909

х2 The level of unfinished production in stocks -0.1912 -0.0823 0.0359 -0.5738 -0.0159 0.0203

х3 Inventory-sales ratio 0.9535 -0.1119 -0.0784 -0.2073 0.0090 -0.1207

х4
Production output per 1 UAH of material 
costs -0.0673 -0.1042 0.8813 -0.1730 0.0054 -0.2269

х5 Variability of inventory level 0.8175 0.1550 0.0513 0.0975 0.0198 -0.0169

х6 Fixed asset turnover ratio -0.2313 0.1265 -0.2848 0.5983 0.0161 -0.1228

х7 Validity of fixed assets -0.0845 -0.1609 -0.0513 -0.1071 -0.1725 0.6666

х8 Capital-labor ratio -0.0793 0.0617 0.6552 -0.3175 -0.0568 0.5762

х9 Productivity of labor -0.2169 -0.0180 -0.0925 0.1585 0.2796 0.8666

х10 Return on assets -0.0236 0.0962 0.0332 0.5079 0.7101 0.2636

х11 Overstocking 0.9496 -0.2009 -0.0746 -0.1339 -0.0395 -0.1033

х12 The level of suitable product 0.9252 -0.2271 -0.0064 -0.1583 -0.0319 -0.1329

х13 Sales growth rate 0.2989 -0.1945 0.0146 0.2912 0.6001 -0.0761

х14 Sales efficiency -0.0995 0.1254 -0.0879 -0.3119 0.8931 0.0159

х15
Production output per1 UAH of material 
costs -0.0924 0.0945 -0.0302 -0.2677 0.9281 0.0053

х16 Receivables turnover ratio 0.0201 0.0008 0.9626 -0.0246 -0.1919 -0.0116

х17 Payables turnover ratio -0.0220 0.1364 0.9444 -0.0514 0.1210 -0.0094

х18 Variability of sales revenue -0.0405 0.3159 -0.0385 0.2093 0.1067 0.5370

х19 The intensity of turnover of funds -0.2686 0.0706 -0.2265 0.9180 -0.0900 0.0673

х20 Equity turnover ratio 0.0813 0.6467 -0.0337 0.2493 -0.0826 -0.0632

х21 Coefficient of enterprise autonomy -0.0025 0.8984 0.2473 0.1298 -0.0101 0.1515

х22
Ratio of working capital financed by equity 
to total assets -0.1253 0.9269 0.0033 0.0682 0.1837 -0.0710

х23 Current liquidity -0.1142 0.7707 -0.0699 -0.0811 0.0126 0.2539

х24 Absolute liquidity -0.2302 0.6610 -0.0447 -0.0503 0.0539 -0.2837

х25
Variability of the ratio of receivables and 
payables 0.1605 0.1038 0.0447 -0.1435 0.0659 -0.7457

Table 4

The models of factors influencing the effectiveness of management of enterprise flow processes 

Factor Components of factors influencing the effectiveness

F1 Parameters of material flow movement 3 5 11 120.9535 0.8175 0.9496 0.9252x x x x+ + +

F2 Reliability of financial flow movement
20 21 22

23 24

0.6467 0.8984 0.9269
0.7707 0.6610

x x x
x x

+ + +
+ +

F3
The impact of the correlation degree of multidirectional flows on 
implementation of the enterprise resource potential 4 8 16 170.8813 0.6552 0.9626 0.9444x x x x+ + +

F4 Intensity of flow processes 1 2 6 190.7567 0.5738 0.5983 0.9180x x x x− + +

F5 Correspondence of material flow to the requirements of end users 10 13 14 150.7101 0.6001 0.8931 0.9281x x x x+ + +

F6 Efficiency of the organization of low-circulating flows 7 9 18 250.6666 0.8666 0.5370 0.7457x x x x+ + −
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had the biggest impact in formulas (3) and (7); production out-
put per 1 UAH of material costs (IOPPOC) – had the biggest 
impact in formulas (20) and (21); intensity of turnover of funds 
(MFFITF) – had the biggest impact in formulas (12) and (15); 
coefficient of autonomy of the enterprise (SFFCA) – had the big-
gest impact in formulas (9) and (13). 

It can be seen that these indicators cover each of the pre-
sented in Table 2 group of indicators (one indicator from each 

group). The correspondent results of the calculations are given 
in [1], which presents standardized values of the selected vari-
ables and results of distribution of enterprises by four clusters. 
The result is confirmed by high distances between the clusters 
(Euclidean distance from the first to the second cluster is 0.946, 
to the third one is 1.191, and to the fourth one is 2.247). The list 
of participants and characteristics of the obtained clusters are 
presented in Table 5. 

Table 5

Characteristics of the clusters obtained as a result of analysis 

Num-
ber Enterprises that joined the cluster members

Characteristics of the cluster

Indicators of management effectiveness for each of the 
groups from Table 2

In average for 
the cluster

і

PJSC PE “Techmash”, 

PJSC “kharkiv Plant of Dies and molds”,

PJSC “lutsk Bearing Plant”,

PJSC “Poltavhimmash”, 

PJSC “Verhnedneprovsky machine Building Plant”

Return on material (MMFRM) 1.58

Variability of inventory level (MMFVIL) 62.56

Productivity of labor (SBPPL) 369.07

Production output per1 UAH of material costs (IOPPOC) 1.21

Intensity of the turnover of funds (MFFITF) 1.25

Variability of sales revenue (MFFVSR) 66.58

Coefficient of autonomy (SFFCA) 0.68

Absolute liquidity (SFFCA) 0.92

іі

PJSC “Svitlo Shakhtarya machine Building Plant”, 

SSPE “Corporation kommunar”,

PJSC “Chervonyi Zhovten”

PJSC SPA “kholod”, 

PJSC “SPA “Elektronprylad”, 

PJSC “konnektor”, 

PJSC “Volchansk Aggregate Plant”

PJSC “kremenchug Plant of Road machines”

Return on material (MMFRM) 2.81

Variability of inventory level (MMFVIL) 45.60

Productivity of labor (SBPPL) 164.63

Production output per1 UAH of material costs (IOPPOC) 1.36

The intensity of the turnover of funds (MFFITF) 0.96

Variability of sales revenue (MFFVSR) 33.47

Coefficient of autonomy (SFFCA) 0.84

Absolute liquidity (SFFCA) 2.16

ііі

PJSC “kharverst”, 

PJSC “Transport Equipment Plant”,

PJSC “korosten machine Building Plant”, 

PJSC lviv locomotive Repair Plant”, 

PJSC “Dniprovazhmash”, 

PJSC “Poltava Turbomechanical plant”, 

PJSC “Zaporozhtransformator”, 

PJSC “Sumy Frunze machine Building SPA”

Return on material (MMFRM) 2.07

Variability of inventory level (MMFVIL) 43.31

Fixed assets turnover ratio (SBPFATR) 3.80

Productivity of labor (SBPPL) 205.14

Production output per1 UAH of material costs (IOPPOC) 1.27

The intensity of the turnover of funds (MFFITF) 0.85

Variability of sales revenue (MFFVSR) 30.72

Coefficient of autonomy (SFFCA) 0.37

Absolute liquidity (SFFCA) 0.52

іV

PJSC “motor Sich”, 

PJSC “Dnipropetrovsk 
Aggregate Plant”, PJSC “Turboatom”, 

PJSC “Ukrelektroaparat”

Return on material (MMFRM) 2.22

Variability of inventory level (MMFVIL) 53.74

Productivity of labor (SBPPL) 339.21

Production output per1 UAH of material costs (IOPPOC) 1.84 

The intensity of the turnover of funds (MFFITF) 0.92

Variability of sales revenue (MFFVSR) 54.14

Coefficient of autonomy (SFFCA) 0.58

Absolute liquidity (SFFCA) 1.11
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As can be seen from Table 5, we received four clusters. 
The first cluster consists of 5 members with the lowest indica-
tors of the effectiveness according to selected totality from 25 
enterprises. The average sales efficiency for these companies 
is 16.8 %. This cluster is characterized by a high variability of 
inventory level (62.5 % on average for all enterprises) and sales 
revenue (66.5 % on average for cluster). The coefficient of abso-
lute liquidity of the cluster members is on average 0.92.

The effectiveness of management of flow processes of en-
terprises in the second and third cluster can be identified as «me-
dium». Thus, the second cluster includes 8 enterprises, with an 
average sales efficiency being at the level of 25.4 % and absolute 
liquidity – 2.16. The average level of variability of inventory level 
is 45.6 %, and sales revenue – 33.47 %. The indicator of produc-
tion output per 1 UAH of material costs for participants in this 
cluster is on average 1.36 UAH. The third cluster, in turn, also 
includes 8 enterprises, which have a slightly lower sales efficiency 
in relation to the second cluster (but higher than enterprises from 
the first cluster). The average sales efficiency for members of this 
cluster was 20.5 % and the absolute liquidity – 0.52. The variabil-
ity of inventory levels is on average 43.31 % with maintaining sales 
revenues at a relatively constant level (30.75 % variability of sales 
revenue). 

Members of the fourth cluster showed the highest level of 
effectiveness of management of flow processes. 4 enterprises with 
the highest indicators of sales efficiency were included in this clus-
ter. On average, for the cluster this indicator amounts to 45.5 %. 
This high value is caused by a high level of production output per 
1 UAH of material costs (1.84 UAH). Although the enterprises 
in this cluster are characterized by a high variability of inventory 
levels. On average for the cluster it amounts to 53.74 %.

The distribution of the enterprises given in Table 5 is the ba-
sis of the second stage of the proposed methodological approach 
to the evaluation of the state of management of the flow processes 
of the company. This stage, according to Table 1, consists of two 
steps: direct determination of the integral value of management 
effectiveness (Stage 2.1) and provision of quality characteristic of 
the obtained value (Stage 2.2).

To obtain the integral value of management effectiveness 
of flow processes we will use a well-known method [4] of build-
ing taxonomic index of multidimensional object development, 
which value at the level of 1 point indicates the maximum man-
agement efficiency of flow processes. A detailed description of 
the procedure of calculation of this index is not given in view of 
the prevalence of this approach, the essence of which is the for-
mation of vector-standard and determination of the distance to 
it of each of the analyzed enterprises. In the case of this study, 
a standardized value by indicators of the set of selected enter-
prises is more appropriate to be used as a vector-standard (the 
given approach assumes that this value of a certain parameter 
can be achieved). In addition, we propose to perform individual 
calculations of the level of management effectiveness of materi-
al (ІMF) and financial (ІFF) flows. The integral value (ІEM = f(ІMF, 
ІFF)) is calculated as the average of the calculated parameters.

The calculation results of forming the vector-standard for 
the totality of the enterprises are presented in Table 6 as well as 
correspondence of the enterprises to the results of their distri-
bution by means of the cluster analysis (see Table 5). It is clear 
that enterprises in the fourth cluster have the highest value of the 

integral index of the management effectiveness of flow processes. 
The largest value of this index at the level of 0.681 is peculiar for 
the PJSC “Ukrelektroaparat”, which is included into the fourth 
cluster. Accordingly, the members of the first and third clusters 
have smaller than the average value of the integral index of ef-
fectiveness. This is proved by the value of ІEM at the level of 0.067 
at PJSC “Kharverst” (the third cluster) and the ІEM value at the 
level of 0.067 at PJSC “Kharkiv Plant of Dies and Molds” (the 
first cluster).

On the basis of the obtained correlation of the inte-
gral estimates and results of the cluster analysis there can be 
made an assumption about the appropriateness of formation 
of the vector-standard within each cluster presented in Table 5. 
The results of calculating the integral index of flow processes 
management under conditions of formation of various vec-
tor-standards are presented in Table 7. It demonstrates that 
enterprises with better integral values in the formation of the 
vector-standard within the cluster have a much worse effective-
ness of management of flow processes in the case of forming 
the vector-standard for the totality of enterprises. An example 
of this situation is PJSC “Dniprovazhmash” with a value of in-
tegral index of 0.509 and 0.323 with regard to the approach to 
the formation of the vector-standard. The opposite situation is 
characteristic for PJSC «Motor Sich» with the corresponding 
values of ІEM amounting to 0.133 and 0.523.

An important issue of the second stage of the proposed 
methodological approach is qualitative evaluation of the ob-
tained integral characteristics. Here, according to the defined in 
Table 1 Stage 2.2, it is necessary to form a linguistic scale for inter-
preting the value of the integral index (ІEM). Further in the work 
it is proposed to distinguish three levels of the integral value: 
«high», «medium» and «low». The formation of quantitative val-
ues for the linguistic scale will be carried with the help of build-
ing histograms of distribution of integral index values and using 
numerical characteristics of the distribution values. For example, 
the scale for the medium level of ІEM will be determined as the 
average value of the integral index increased and reduced by half 
of the standard deviation. An example of the justification of the 
linguistic scale for integral estimation of the totality of enterprises 
is presented in Table 8.

The justification of the given in Table 8 approach is based 
on works by A. O. Niedosiekin [5]. It should be noted that the 
scales presented in Table 8 are designed to be used in relation 
to the results from Table 6. The relevant values of the scale for 
calculating the vector-standard within a separate cluster are 
singled out in Table 7. It can be claimed that the degree of ap-
proximation of an enterprise to the reference value depends 
on the usage of logistics principles in the enterprise activities 
and level of optimization and rationality of flow processes. The 
compliance with such requirements can be interpreted on the 
basis of the works by V. V. Amitan [6] and O. M. Zborowska 
[7;  8] and [9; 10] as logistization of the enterprise activities. 
Accordingly, estimating the state of management of enterprise 
flow processes should include determining the level of logis-
tization of such management as it is provided by Stage 3 in 
Table 1. The purpose of further research is the identification of 
indicators and criteria for evaluation of management efficiency 
at every stage of the value creation chain, which has not been 
properly developed yet.
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Table 8

Justification of the linguistic scale of interpretation of integral index values of the effectiveness of flow processes management

The histogram of the distribution of integral index values
Justification of components of the linguistic variable

Parameter Value

Integral estimation of the effectiveness of material flow management (ІMF)

5

4

3

2

1

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Distribution
Normal

Fr
eq

ue
nc

y

Average value of the MFI  index 0.415

Root-mean square deviation (σ) 0.104

Scale for a low value of the integral index [0; MFI σ− ] [0; 0.310]

Scale for a medium value of the  integral index [ MFI σ− ; 

MFI σ+ ]
[0.311; 0.518]

Scale for a high value of the integral index [ MFI σ+ ; 1] [0.519; 1]

Integral estimation of the effectiveness of financial flow management (ІFF)

3

4

2

1

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Distribution
Normal

Fr
eq

ue
nc

y

Average value of the FFI  index 0.404

 Root-mean square deviation (σ) 0.095

Scale for a low value of the integral index [0; FFI σ− ] [0; 0.308]

Scale for a medium value of the integral index [ FFI σ− ; 

FFI σ+ ]
[0.309; 0.500]

Scale for a high value of the integral index [ FFI σ+ ; 1] [0.501; 1]

The histogram of the distribution of integral index values
Justification of components of the linguistic variable

Parameter Value

Integral estimation of the effectiveness of flow processes management (ІEM)

5

4

3

2

1

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Distribution
Normal

Fr
eq

ue
nc

y

Average value of the EMI  index 0.415

Root-mean square deviation (σ) 0.074

Scale for a low value of the integral index [0; EMI σ− ] [0; 0.341]

Scale for a medium value of the integral index [ EMI σ− ; 

EMI σ+ ]
[0.341; 0.489]

Scale for a high value of the integral index [ EMI σ+ ; 1] [0.490; 1]
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Козаченко Г. В.

Естиметологічний аспект в економічній безпекології

Розкрито зміст естиметологічного аспекту в економічній безпекології (вимірювання та оцінювання економічної безпеки підприємства). Показано, 
що становлення оцінної системи в економічній безпекології розпочалося з її алгоритмічного аспекту, в якому закономірності, принципи, логіка й ал-
горитми оцінювання відображено у кількох наявних підходах до оцінювання. Проаналізовано зміст, переваги й обмеження найбільш розповсюджених 
в оцінюванні економічної безпеки підприємства підходів: функціонального (або комплексного), індикаторного й експертного. Показано, що кожен 
із проаналізованих підходів базується на використанні відповідного інструментарію, жоден із них не визнаний досконалішим порівняно з іншими, 
підходи не конкурують між собою внаслідок різної інструментальної бази. Розглянуто доцільність використання в оцінюванні економічної безпеки 
підприємства матричного підходу, який в естиметології економічної безпекології широкого застосування поки не отримав. Надано послідовність 
формування простих матриць, а для узагальнення часткових оцінок економічної безпеки підприємства, які отримано за сукупністю простих ма-
триць, запропоновано використовувати профілювання часткових оцінок, яке дозволяє за результатами наочного розташування квадрантів про-
стих матриць отримати уявлення про економічну безпеку підприємства та “вузькі” місця в ній.
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Козаченко А. В. Эстиметологический аспект в науке  

об экономической безопасности
Раскрыто содержание эстиметологического аспекта в науке об 
экономической безопасности (измерение и оценка экономической 
безопасности предприятия). Показано, что становление оценочной 
системы в науке об экономической безопасности началось с ее алго-
ритмического аспекта, в котором закономерности, принципы, ло-
гика и алгоритмы оценки отображены в нескольких существующих 
подходах к оценке. Проанализированы содержание, преимущества 
и ограничения наиболее распространенных в оценке экономической 
безопасности предприятия подходов: функционального (или ком-
плексного), индикаторного и экспертного. Показано, что каждый из 
проанализированных подходов базируется на использовании соот-
ветствующего инструментария, ни один из них не признан совер-
шенным, подходы не конкурируют между собой из-за разной инстру-
ментальной базы. Рассмотрена целесообразность использования 
в оценке экономической безопасности предприятия матричного под-
хода, который в эстиметологии в науке об экономической безопас-
ности широкого распространения пока не получил. Представлена 
последовательность формирования простых матриц, а для обоб-
щения частичных оценок экономической безопасности предприятия, 
полученных из совокупности простых матриц, предложено использо-
вать профилизацию частных оценок, которая позволяет по резуль-
татам наглядного расположения квадрантов простых матриц по-
лучить представление об экономической безопасности предприятия 
и «узких» местах в ней.
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The content of estimological aspects in the science of economic security 
(measurement and evaluation of the enterprise economic security) has been 
disclosed. It is shown that the establishment of the estimation system in the 
science of economic security began with its algorithmic aspects, in which 
the laws, principles, logic, estimation algorithms are reflected in several 
existing approaches to estimation. There have been analyzed the content, 
advantages and limitations of the most common in estimation of the en-
terprise economic security approaches: functional (or complex), indicator 
and expert one. It is shown that each of the analyzed approaches is based 
on using appropriate instruments, none of them is recognized to be ideal, 
the approaches do not compete with each other as they use different in-
strumentation. The expediency of applying to the estimation of economic 
security the matrix approach, which is not widely spread in the estimatology 
in the science of economic security, has been considered. There was shown 
the sequence of formation of simple matrices, and for the generalization 
of partial estimates of the enterprise economic security derived from a set 
of simple matrices, it is proposed to use the profiling of partial estimates, 
which allows on the basis of the results of visual arrangement of quadrants 
of simple matrices to get an idea of the economic security of the enterprise 
and the “bottlenecks” in it.
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Постановка проблеми. Отримання обґрунтованих 
оцінок економічної безпеки підприємства є невід’ємнім 
елементом його безпекозапезпечувальної діяльності. Такі 
оцінки є підставою прийняття рішень не лише щодо забез-
печення економічної безпеки підприємства, а й можливос-
тей розвитку системи економічної безпеки підприємства, 
визначення необхідних для її функціонування ресурсів, 
створення та використання резервів системи, оцінювання 
ефективності системи та діяльності підрозділу підприєм-
ства, що об’єктивізує систему .

Оцінювання економічної безпеки підприємства 
становить зміст естиметологічного аспекту (від англ. 
Estimate – оцінювати) економічної безпекології. По-
ложення теорії оцінки використовуються у дослідженнях 
об’єктивної та суб’єктивної реальності і не лише у філосо-
фії, а й у менеджменті, політології, психології, соціології, 
економіці тощо; складають концепти концепції метрології, 
квалітології та кваліметрії. У теорії оцінки розглядаються 
закономірності, принципи, логіка й алгоритми оцінювання 
об'єктів і процесів [9]. 

Дослідження оцінної проблематики, за В. В. Сутуж-
ко, передбачає формування оцінної системи (діяльнісний, 
алгоритмічний і логічний аспекти), створення моделі такої 
системи (суб'єкт, об'єкт і логіка оцінювання), визначення 
принципів оцінювання, а також ідентифікацію його резуль-
татів [10]. До складу оцінної системи в економічній безпе-
кології мають увійти підходи до оцінювання економічної 
безпеки підприємства та критерії їхнього вибору, а сама 
система має базуватися на відповідній концепції. Відповід-
но, становлення естиметології в економічній безпекології 
має відбуватися за дедуктивною логікою, яка у прикладно-
му контексті означає рух від концептів концепції оцінюван-
ня економічної безпеки підприємства до конструктів, що її 
реалізують. Але становлення естиметології в економічній 
безпекології відбувається за індуктивною логікою, яка пе-
редбачає перехід від часткового знання переважно емпі-
ричного характеру до більш загального. Причому йдеться 
про неповну індукцію, коли знання про частину перено-
ситься на ціле. Індукція в оцінюванні в економічній безпе-
кології є елімінативною, тобто узагальнюються не довільні, 
а суттєві ознаки оцінювання.

Індуктивна логіка у становленні естиметології в еко-
номічній безпекології виявляється в тому, що спочатку 
виникли та отримали активний розвиток підходи до оці-
нювання економічної безпеки підприємства, які передба-
чають виконання певних операцій з її виміру за певними 
правилами та послідовністю. Тобто становлення оцінної 
системи в економічній безпекології розпочалося з її алго-
ритмічного аспекту. У кількох підходах до оцінювання еко-
номічної безпеки підприємства, що наразі активно засто-
совуються, відображено закономірності, принципи, логіка 
й алгоритми оцінювання. 

Одним із перших кроків у формуванні естиметологіч-
ного аспекту та, відповідно, оцінної системи в економічній 
безпекології має стати ревізія (від лат. revisio – перегляд) 
наявних напрацювань у цій галузі, з яких найсуттєвішими є 
підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства. 
Такі спроби вже є, наприклад, [6]. Проте важливо не лише 
розкрити зміст підходу, що вже сформувався, оцінити його 
стан, переваги й обмеження, а й визначити напрями по-

дальшого розвитку, найдоцільніші сфери застосування, 
а  також розглянути можливості формування інших підхо-
дів до оцінювання економічної безпеки підприємства. 

Метою статті є аналіз наявних підходів до оцінюван-
ня економічної безпеки підприємства, можливостей їхньо-
го розвитку та появи нових підходів, позначення їхнього 
місця в естиметології економічної безпекології. 

Виклад основного матеріалу. В економічній безпе-
кології терміни «оцінка» та «оцінювання» є широко ужива-
ними, хоча їхній зміст остаточно не розкритий. Справедли-
вим є зауваження В. В. Сутужко, що багато дослідників не 
розрізняють поняття «оцінювання» (оцінювання як про-
цес), «оцінка» (оцінка як результат оцінювання) та «оцінна 
діяльність» (організація оцінювання) [9]. Це явище безпо-
середньо спостерігається й в економічній безпекології.

Оцінка є складною і специфічною формою відобра-
ження та пізнання об’єктивної дійсності, результатом оцін-
ної діяльності суб’єкта. Оцінка - це визначення об'єктів, за 
якого виявляється їхнє позитивне або негативне значення 
для суб'єкта. В оцінках сплавлені воєдино інтереси суб'єкта 
й інформація про певні властивості, сторони об'єкта [3].  

Підхід до оцінювання економічної безпеки підпри-
ємства слід розглядати як сукупності дій щодо вимірю-
вання економічної безпеки, що виконуються у певній по-
слідовності з використанням певних прийомів і методів, 
базуються на принципах порівняння та відношення. Підхід 
до оцінювання економічної безпеки підприємства форму-
ється на підставі сукупності операцій оцінювання і форма-
лізується за допомогою простору цих операцій [5].

Найбільш розповсюдженими в оцінюванні економіч-
ної безпеки підприємства є функціональний (або комплек-
сний), індикаторний та експертний підходи. Згадуються 
й інші підходи (ресурсно-функціональний, програмно-ці-
льо вий (комплексний), підхід на основі теорії економічних 
ризиків [6]).

Основою функціонального (або комплексного), ін-
дикаторного та експертного підходів до оцінювання еко-
номічної безпеки підприємства є квантифікація (введення 
кількісних характеристик для оцінки складних, якісно ви-
значуваних понять, кількісне вираження якісних ознак). 
Економічна безпека підприємства, незалежно від підходу 
до її тлумачення (захисний, діяльнісний, ресурсний, гармо-
нізаційний) та іманентного атрибуту (стан підприємства, 
що описується сукупністю параметрів або умов, умова ді-
яльності або потреба підприємства тощо) [4], належить до 
складних, якісно визначуваних понять. 

Функціональний та індикаторний підхід до оціню-
вання економічної безпеки підприємства передбачають 
використання сукупності показників діяльності підприєм-
ства, значення яких у подальшому або згортаються з метою 
отримання інтегрального показника, умовно кількісного за 
характером (функціональний підхід), або порівнюються 
з певними еталонними значеннями цих показників (інди-
каторний підхід).

Функціональний та індикаторний підхід до оціню-
вання економічної безпеки використовуються не лише на 
рівні підприємства, а й економічної безпеки держави.

На перший погляд переваги функціонального й ін-
дикаторного підходів до оцінювання економічної безпеки 
підприємства очевидні: звичний хід оцінних операцій, про-
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стота (змісту та використання); можливість використати 
для визначення комплексних показників одиничні показ-
ники, які є традиційними для економіки підприємства, 
або є у звітності підприємства, або для розрахунку яких є 
необхідні дані; можливість вибору показників (найчастіше) 
або їхнього конструювання (значно рідше); можливість ви-
користати будь-скільки показників; невисокі вимоги до 
кваліфікації виконавців оцінювання. 

Проте не менш очевидними є й обмеження функці-
онального та індикаторного підходів до оцінювання еко-
номічної безпеки підприємства. Ці обмеження стосуються 
не конкретної області оцінювання (економічна безпека), 
а зумовлені змістом підходів, тобто сукупністю операцій 
оцінювання.  

Якщо переваги функціонального й індикаторного 
підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства 
є спільними, то обмеження в кожного з підходів свої. Хоча 
спільним обмеженням є відсутність єдиної методології 
формування вихідних положень для оцінювання економіч-
ної безпеки підприємства: 

відсутній єдиний підхід до складу показників,  
склад показників слабко обґрунтований, показ-
ники не перевіряються на мультиколінеарність, 
через що сформовані сукупності показників да-
леко не завжди можна вважати системою (радше, 
комплексом), що знижує рівень довіри до оцінок 
економічної безпеки, унеможливлює аналіз дина-
міки загального показника економічної безпеки 
підприємства та горизонтальний аналіз (порів-
няння значень загального показника з показника-
ми аналогічних підприємств);
використовуються ретроспективні значення по- 
каз   ників, внаслідок чого отримувані оцінки еко-
номічної безпеки становлять інтерес для аналі-
тичної діяльності, але малопридатні для прийнят-
тя поточних управлінських рішень (не говорячи 
вже про стратегічні) та рекомендацій служби (від-
ділу) економічної безпеки щодо забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства;
складно визначити вплив на рівень економічної  
безпеки підприємства його якісних характерис-
тик, наприклад, репутації підприємства, рівня до-
віри до нього контрагентів, лояльності персоналу 
та ін.

Застосування функціонального підходу до оцінюван-
ня економічної безпеки підприємства передбачає виділен-
ня низки функціональних складових системи управління 
підприємством, за кожною з яких визначається кількісна 
оцінка економічної безпеки. 

В межах функціонального підходу зрештою роз-
раховується інтегральний показник економічної безпеки 
підприємства. Його значення є результатом нормаліза-
ції значень одиничних показників за кожною з вибраних 
функціональних складових та двох згорток: одиничних по-
казників – для отримання комплексного показника за кож-
ною функціональною підсистемою та комплексних показ-
ників – для отримання інтегрального показника. До того 
ж мають бути виконані вимоги до нормалізації значень 
одиничних показників (зокрема, йдеться про шкалу нор-
малізації) та згорток одиничних і комплексних показників 

(спосіб згортки). А такі вимоги далеко не завжди пропису-
ються. Тобто інтегральний показник економічної безпеки 
підприємства належить до умовно кількісних показників, 
оскільки є результатом не безпосереднього виміру, а опе-
рацій нормалізації одиничних і згорток одиничних і комп-
лексних показників. 

Найсуттєвішим обмеженням індикаторного підходу 
до оцінювання економічної безпеки підприємства є вимо-
ги до досконалості методичної бази визначення та постій-
ного уточнення значень індикаторів економічної безпеки 
того чи іншого об’єкта. Власне, проблеми у використанні 
індикаторного підходу в оцінюванні економічної безпеки 
відомі, їх описав Б. А. Райзберг [8, с. 363–365].

Функціональний та індикаторний підходи в оціню-
ванні економічної безпеки використовуються не лише на 
рівні підприємства. В Україні з 2007 р. прийнято до вико-
ристання Методику розрахунку рівня економічної безпеки 
України [7] (затверджена наказом Міністерства економі-
ки України № 60 від 02.03.2007 р.). Методику побудовано 
за функціональними складовими (макроекономічна, фі-
нансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-
технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, со-
ціальна, продовольча), а інтегральна оцінка економічної 
безпеки держави є результатом агрегування усіх ознак 
множини в одну інтегральну оцінку. 

В Україні виділено типові макроекономічні індика-
тори економічної безпеки країни і встановлено їхні норма-
тивні граничні значення. Проте висловлюються обґрунто-
вані сумніви щодо придатності цих показників для аналізу 
будь-яких економічних проблем через незбіг даних офі-
ційної статистики з реальним станом економіки, а також 
неспроможність оцінити стан економічної безпеки (еконо-
мічної небезпеки) країни за допомогою пропонованих по-
казників.

Отже, функціональному та індикаторному підходам 
до оцінювання економічної безпеки підприємства властиві 
як переваги, так і обмеження. При застосуванні цих підхо-
дів не зовсім ясно, що ж, власне, оцінюється: стан еконо-
мічної безпеки, міра захищеності (підприємства або його 
діяльності), безпека об’єктів захисту тощо. Обмеження 
цих підходів значною мірою зумовлені тим, що розвиток 
естиметологічного напряму в економічній безпекології 
відбувався за відсутності вирішення дуже важливих пи-
тань: природа економічної безпеки, її зв'язок із природою 
підприємства, врахування людського чинника тощо. При-
скорений розвиток оцінного напряму в економічній безпе-
кології зумовлений, на наш погляд, оманливою простотою 
отримання оцінок економічної безпеки підприємства, за-
хопленням науковою експансією методів і методик оціню-
вання з інших сфер діяльності підприємства (а наукова екс-
пансія має свої межі), відсутністю критичного оцінювання 
її результатів. Проте критична оцінка функціонального 
й індикаторного підходів в оцінюванні економічної без-
пеки підприємства зовсім не означає необхідність відмо-
ви від них. Ці підходи ще не вичерпали свого потенціалу, 
необхідний їхній подальший розвиток, вектори якого ви-
значаються описаними обмеженнями функціонального та 
індикаторного підходів.

Методи експертного оцінювання в економічній без-
пекології широкого застосування не знайшли, можливо, 
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тому, що є можливість використання оцінних показників. 
Як відомо, методи експертного оцінювання використову-
ються там, де можливість застосування оцінних показників 
обмежена, наприклад, в оцінюванні ймовірності реалізації 
загроз та їхнього впливу на діяльність підприємства або 
можливих наслідків реалізації загроз. Обмеження мето-
дів експертного оцінювання відомі і так само виявляються  
і в оцінюванні економічної безпеки підприємства. 

Причини обмеженого використання експертних ме-
тодів в оцінюванні економічної безпеки підприємства вба-
чаються такими. По-перше, сьогодні складно знайти до-
статню кількість дійсних фахівців із економічної безпеки, 
адже безпекозабезпечувальна діяльність на вітчизняних 
підприємствах лише починає здійснюватися. Причому такі 
експерти повинні бути не лише підготовлені теоретично, 
а  й мати досвід практичної роботи. По-друге, сторонні екс-
перти не дуже добре знайомі з економічною безпекою кон-
кретного підприємства. Адже стан економічної безпеки, 
напрями забезпечення та ресурси, що передбачаються для 
її забезпечення, належать до так званих глибинних питань, 
з якими керівництво підприємств не квапиться ознайоми-
ти сторонніх осіб. Дані про економічну безпеку, наприклад, 
статистичні або ті, що вказуються у звітах підприємства, 
відсутні. Деякі ознаки, які можуть використовувати екс-
перти, можуть бути спричинені зовсім іншими процесами 
у діяльності підприємства. Внутрішнім експертам в оці-
нюванні економічної безпеки конкретного підприємства 
притаманний деякий суб’єктивізм, а якщо ці експерти є 
фахівцями з економічної безпеки відповідного структур-
ного підрозділу підприємства, то не можна виключати їхнє 
прагнення дещо прикрасити результати своєї діяльності.  

В оцінюванні економічної безпеки підприємства до-
цільно звернути увагу на матричний підхід. Матричний 
підхід в естиметології економічної безпекології широкого 
застосування поки ще не отримав. Причини цього вбача-
ються у складності підготовки вихідної інформації, зокре-
ма якісного опису співвідношення змінних, що мають ви-
користовуватися для оцінок економічної безпеки підпри-
ємства, а також у традиційній недовірі до якісних оцінок, 
які дуже часто страждають суб’єктивністю. Як правило, до 
кількісних оцінок довіра є більшою, навіть тоді, коли такі 
оцінки насправді є квазікількісними або умовними, напри-
клад, кількість балів або рівень у частках одиниці. 

Матричні методи дозволяють системно підходити 
до аналізу систем, упорядковуючи як складові елементи 
системи, так і взаємозв'язки між ними. Зв'язки й елементи 
можуть розглядатися у статиці або динаміці [1, с. 263]. Ма-
тричний підхід базується на логічних посилках, висновках 
та взаємозв’язку використовуваних явищ. Методи матрич-
ного підходу слід поділити на формалізовані та неформа-
лізовані. Неформалізовані методи матричного підходу не 
потребують подальшої формалізації даних матриці, мають 
високу наочність, дозволяють отримати хоча і загальну, але 
достатньо точну статичну оцінку ситуації з використанням 
кількох змінних (або чинників), опис яких представлено 
діапазоном значень кількісних або квазікількісних (напри-
клад, бали) показників, або якісним описом значення по-
казника (високий, низький).

Чим більше клітинок містить матриця, тим вона 
складніше та інформативніша. За кількістю клітинок ма-

триці поділяються на чотири групи. Двовимірні матриці, 
що належать до першої групи, дозволяють визначити чо-
тири, а трьохвимірні матриці (друга група) – дев’ять осно-
вних позицій (квадрантів матриці), до яких потрапляє до-
сліджуваний об’єкт або процес. У третій групі перебувають 
матриці з дванадцяти, у четвертій – із шістнадцяти кліти-
нок, а у п'ятій – матриці, що містять більше шістнадцяти 
клітинок [2, с. 363]. В кожній позиції стан досліджуваного 
об’єкта різний, такий стан має відповідний опис. Залежно 
від того, яку позицію посідає досліджуваний об’єкт, нада-
ється його характеристика та визначаються можливі век-
тори її зміни.

Неформалізовані матриці є доволі зручними і від-
носно нескладними у використанні і забезпечують отри-
мання швидкого результату без великих витрат часу. Про-
те їхнє складання та опис якісних оцінок потребує високої 
кваліфікації аналітиків. Застосування матричного підходу 
дає добрі результати, коли процеси важко піддаються мо-
делюванню або показники є слабкоформалізованими, або 
взагалі не підлягають формалізації. Саме цим і пояснюєть-
ся широке використання матриць в управлінні, де можли-
вості кількісного аналізу обмежені, зокрема у стратегічно-
му плануванні та маркетингу. В управлінні підприємством 
отримали розповсюдження матриці BCG, багатокритері-
альні матриці - матриця McKinsey, матриця Shell, матриця 
Г. Дея, матриця Д. Мониєсона, матриця Мак Нейма, ма-
триця Хекса-Меджлафа [2, с. 364–365]. Кожна з названих 
матриць має своє призначення, наприклад, визначення 
конкурентної стратегії підприємства, портфеля компанії 
тощо. 

Доволі широке розповсюдження матричного підходу 
в управлінні зумовило формування певних закономірно-
стей у його застосуванні, які можуть знайти застосування 
й в оцінюванні економічної безпеки підприємства. Таке оці-
нювання може мати експресний або прогнозний характер. 
Експрес-оцінювання економічної безпеки підприємства 
здійснюється, як правило, за скороченою процедурою. 

В оцінюванні економічної безпеки підприємства мо-
жуть знайти використання дво- та трьохвимірні матриці, 
які дозволять отримати якісний опис стану економічної 
безпеки підприємства. 

В оцінюванні економічної безпеки підприємства не-
обхідно враховувати багато аспектів, однією матрицею, як 
в управлінні, тут не обійтися. Тому доцільно формувати су-
купність простих матриць в оцінюванні економічної безпе-
ки підприємства. Проста матриця відображає залежність 
двох конкретних змінних (чинників) і дозволяє отримати 
часткову оцінку економічної безпеки підприємства, тобто 
оцінку її окремого аспекту, проте не створює повної карти-
ни стану економічної безпеки. Кількість простих матриць 
визначається особливостями діяльності підприємства 
і може бути будь-якою – від однієї до кілька десятків. Адже 
чинники, що визначають стан економічної безпеки або, на-
впаки, економічної небезпеки підприємства в цілому, чис-
ленні, але для конкретного підприємства можна виділити 
коло таких чинників, до якого мають увійти найсуттєвіші. 
За результатами узагальнення часткових оцінок економіч-
ної безпеки підприємства за простими матрицями можна 
наочно побачити тенденції в економічній безпеці підпри-
ємства та дійти відповідних висновків. 
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Для використання матричного підходу в оцінюванні 
економічної безпеки підприємства необхідно:

вибрати види матриць. Вибрані матриці повинні  
мати єдину кількість клітинок, тобто бути дво-
вимірними або трьохвимірними тощо. Різна кіль-
кість клітинок у простих матрицях ускладнює уза-
гальнення часткових оцінок економічної безпеки; 
вибрати змінні (або чинники), співвідношення  
яких у матрицях дозволяє отримати часткову ха-
рактеристику економічної безпеки підприємства; 
перевірити вибрані змінні (або чинники) на муль- 
тиколінеарність (за допомогою аналізу кореляцій-
ної матриці чинників). Повна колінеарність змін-
них призведе до невизначеності загальної оцінки 
економічної безпеки підприємства;
дотримуватися єдиної послідовності у формуван- 
ні простих матриць і, відповідно, в описі частко-
вих оцінок економічної безпеки підприємства 
у квадрантах простих матриць, що надалі дозво-
лить узагальнити часткові оцінки. Наприклад, 
у квадранті І у всіх матрицях економічна безпека 
є значною, а у квадранті ІV – найгірша. Можливе 
й інше розташування квадрантів матриці; 
вибрати (або розробити) методи узагальнення ре- 
зультатів матричного аналізу економічної безпеки 
підприємства, виконаного з використанням про-
стих матриць.

З перерахованих дій щодо використання матричного 
підходу в оцінюванні економічної безпеки підприємства 
найскладнішим є вибір змінних (або чинників) простої 
матриці. Для отримання обґрунтованих оцінок економічної 
безпеки підприємства такий вибір має здійснюватися 
з дотриманням деяких вимог:

змінні простої матриці повинні мати опис однако- 
вого характеру, тобто мають бути описані або кіль-
кісно за допомогою певних показників, або якісно;
співвідношення змінних матриці має дійсно відо- 
бражати окремий аспект економічної безпеки під-
приємства;
якісний опис часткової оцінки економічної безпе- 
ки у квадрантах матриці має бути чітким, не до-
пускати багатозначності у трактуванні.

У виборі змінних простої матриці в оцінюванні еко-
номічної безпеки підприємства можуть знайти викорис-
тання такі методи підготовки управлінської інформації, як 
матриці SWOT-аналізу, PEST-аналізу та ін. 

SWOT-аналіз є одним з найпоширеніших видів ана-
лізу у стратегічному управлінні, який, щоправда, визнаєть-
ся не всіма дослідниками (акронім SWOT вперше публічно 
названий К. Ендрюсом у 1963 році в Гарварді на науковій 
конференції з проблем бізнес-політики; надалі К. Ендрюс 
показав використання цього виду аналізу у формуванні 
корпоративної стратегії [11, с. 106]). З того часу з’явилися 
різноманітні модифікації SWOT-аналізу, внаслідок чого 
його методика у сучасній літературі викладається по-
різному. 

Доцільність використання SWOT-аналізу для отри-
мування вихідної інформації для формування простих 
матриць в оцінюванні економічної безпеки підприємства 
пояснюється таким:

матричний підхід до оцінювання економічної без- 
пеки підприємства потребує великих обсягів ін-
формації, яку потрібно збирати, обробляти, аналі-
зувати, використовувати, а отже, виникає потреба 
пошуку методів організації такої роботи;
SWOT-аналіз надає змогу впорядкувати процес  
обмірковування всієї наявної інформації з еконо-
мічної безпеки підприємства за допомогою вико-
ристання різних позицій, думок і переваг.

Для використання SWOT-аналізу в отримуванні ви-
хідної інформації для формування простих матриць воці-
нюванні економічної безпеки підприємства необхідно пев-
ним чином змінити акценти у такому аналізі. При засто-
суванні SWOT-аналізу в управлінні підприємством його 
можливості розглядаються у контексті виявлених сильних 
сторін підприємства, а загрози його діяльності – у контек-
сті наявних слабких сторін підприємства. Для використан-
ня SWOT-аналізу в отримуванні вихідної інформації для 
формування простих матриць в оцінюванні економічної 
безпеки підприємства акцент необхідно зробити на за-
грозах діяльності підприємства. Саме вони визначають 
можливості підприємства в їхньому подоланні (сильні сто-
рони підприємства), їхню реалізацію (можливості підпри-
ємства) або складності у подоланні загроз (слабкі сторони 
підприємства), тобто можливості, сильні та слабкі сторони 
підприємства мають розглядатися у контексті подолання 
відомих або виявлених загроз економічній безпеці підпри-
ємства. Якість вихідної інформації для формування про-
стих матриць в оцінюванні економічної безпеки підприєм-
ства з використанням SWOT-аналізу безпосередньо зале-
жить від знання загроз економічній безпеці підприємства 
та оцінок імовірності їхньої реалізації. 

Для узагальнення часткових оцінок економічної без-
пеки підприємства, які отримано за сукупністю простих 
матриць, найбільш придатні методи візуалізації, напри-
клад, профілювання, яке дозволяє за результатами наочно-
го розташування квадрантів простих матриць отримати 
уявлення про економічну безпеку підприємства та «вузь-
кі» місця в ній (табл. 1). Чим більше складено простих ма-
триць, тим більш повним є уявлення про економічну без-
пеку підприємства. 

За результатами проведеного аналізу найвідоміших 
підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства 
сформовано порівняльну таблицю (табл. 2). 

Критерії порівняння підходів до оцінювання еконо-
мічної безпеки підприємства у табл. 1 не вичерпують усю 
їхню можливу множину, але надають певне уявлення про 
переваги й обмеження підходів, які, у свою чергу, певним 
чином окреслюють вимоги до результативного викорис-
тання проаналізованих підходів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
У сучасній економічній безпекології існує багато проблем, 
які розв’язано фрагментарно або не розв’язано зовсім, тоб-
то проблемне поле цієї науки є достатньо великим. Одні-
єю  з таких проблем є системне становлення естиметології 
в економічній безпекології, у межах якої має здійснюватися 
оцінювання економічної безпеки підприємства.

Становлення естиметології в економічній безпеколо-
гії має відбуватися за дедуктивною логікою, але фактично 
відбувається за індуктивною логікою, відповідно до якої 
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спочатку створюються та отримують розвиток елементи 
нижчого рівня оцінної системи. До таких елементів на-
лежать підходи до оцінювання економічної безпеки під-
приємства, зміст кожного з яких становить сукупність дій 
щодо вимірювання економічної безпеки, що виконуються 
у певній послідовності з використанням певних прийомів 
і методів. Наявність і поширення підходів до оцінювання 
економічної безпеки підприємства зумовлює необхідність 
аналізу їхнього змісту, переваг та обмежень. Такий аналіз 
необхідний тому, що підходи до оцінювання економічної 
безпеки підприємства, судячи зі всього, будуть відправною 
точкою становлення естиметології в економічній безпеко-
логії (хоча б тому, що такі підходи вже є і активно застосо-
вуються). 

Кожен із проаналізованих підходів до оцінювання 
економічної безпеки підприємства (функціональний, інди-
каторний, експертний і матричний) базується на викорис-
танні відповідного інструментарію, кожному з підходів 
властиві свої достоїнства й обмеження, але жоден із них 
не визнаний досконалішим порівняно з іншими. Внаслі-
док абсолютно різної інструментальної бази наявні під-
ходи до оцінювання економічної безпеки підприємства не 
конкурують між собою. Можна говорити лише про різний 
ступінь розробленості підходів та їхнього поширення.

У контексті становлення естиметології в економіч-
ній безпекології у подальшому необхідні подальший розви-
ток функціонального й індикаторного підходів, які мають 
безперечні переваги, подальше становлення нових підхо-
дів (наприклад, матричного), а також, виходячи з наявності 
підходів, формування оцінної системи.

Таблиця 1

Профіль оцінок економічної безпеки підприємства

Прості матриці 
Квадранти (часткові оцінки економічної безпеки підприємства)

І (найвищі оцінки) ІІ ІІІ ІV (найнижчі оцінки)

Проста матриця 1 •
Проста матриця 2 •
…. •
Проста матриця n •

Таблиця 2

Порівняльний аналіз підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства

Критерії
Підходи

Функціональний Індикаторний Експертний Матричний

Характер оцінювання ретроспективний ретроспективний 
ретроспективний  
Поточний 
Перспективний  

ретроспективний  
Поточний 
Перспективний 

достовірність оцінок низька Середня Середня висока

трудомісткість оцінювання висока Середня висока Середня

вимоги до кваліфікації  
користувачів Середня Середня високі високі
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тистический алгоритм оптимизации, позволяющий получать экономически содержательные приближенные решения.
Ключевые слова: предприятие, реструктуризация, иерархическое планирование, согласование стратегических планов, оптимизация.
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 9. Библ.: 25. 
Козырь-Чепурная Мария Анатольевна – экономист, ООО «Научно-инженерный центр управляющей компании «РейлТрансХолдинг» (ул. Волгоград-
ская, 24, Донецкая обл., Мариуполь, 87502, Украина)
E-mail: niz.office@ukrth.com
Алехин Алексей Борисович – доктор экономических наук, профессор, профессор, кафедра экономической кибернетики и информационных технологий, 
Одесский национальный политехнический университет (пр. Шевченко, 1, Одесса, 65044, Украина)
E-mail: aba99@yandex.ru

УДК 338.264  
Козир-Чепурна М. А., Альохін О. Б. Статистичний  

алгоритм дезагрегування стратегії реструктуризації  
промислового підприємства

Метою статті є розробка та апробація алгоритму дезагрегування 
плану-стратегії реструктуризації промислових підприємств у рам-
ках концепції оптимального планування на основі математичної по-
становки задачі узгодження плану-стратегії і стратегічного плану, 
а також статистичних методів вирішення складних за структурою 
оптимізаційних задач комбінаторного типу. Показано, що, на відміну 
від ієрархічних систем виробничо-календарного планування, для яких 
характерний високий рівень визначеності процедур агрегування і деза-
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Здійснено математичну постановку задачі розробки оптимального 
стратегічного плану на основі відомої стратегії у розширеній поста-
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ливості розв'язання задачі. З метою демонстрації доцільності такої 
постановки розроблений і апробований на умовній числовий моделі 
статистичний алгоритм оптимізації, що дозволяє отримувати еко-
номічно змістовні наближені рішення.
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Введение. В системах многоуровневого непрерыв-
ного скользящего планирования реструктуризации про-
мышленных предприятий, общая концепция которой 
предложена в [14; 15; 21], одной из центральных является 
проблема обеспечения взаимной согласованности планов 
различных иерархических уровней и смежных временных 
периодов [1; 5; 11]. Отличительной особенностью систем 
стратегического планирования является то, что в осно-
ве разработки стратегии и стратегических планов ниже-
стоящих иерархических уровней лежат системный подход 
и  методы системного анализа, предусматривающие после-
довательное углубление и детализацию представлений об 
условиях реализации стратегических мероприятий, струк-
туре и параметрах самих мероприятий [15–18]. Разнесение 
во времени разработки стратегии и детализирующих ее 
стратегических планов, применение различных по уровню 
точности методов стратегического анализа и систем дан-
ных на разных уровнях иерархии планов обусловливают 
появление определенных трудностей в обеспечении согла-
сованности стратегии и стратегических планов. 

Предельным случаем указанной ситуации является 
отсутствие допустимых в строго математическом смысле 
стратегических планов, то есть планов, одновременно удо-
влетворяющих всем требованиям, формируемым на уров-
не стратегических планов, а также требованиям, наклады-
ваемым на эти планы на верхнем уровне стратегического 
планирования со стороны разработанной на первом этапе 
стратегического планирования стратегии. В таких случаях 
разработка стратегического плана, согласованного по всем 
показателям со стратегией, невозможна, а задача дезагре-
гирования стратегии по существу трансформируется в за-
дачу поиска взаимосогласованных стратегии и стратегиче-
ского плана, предполагающую корректировку как параме-
тров самой стратегии, так и параметров, а также условий 
выполнения стратегического плана. 

В научной экономической литературе задачи согла-
сования планов смежных иерархических уровней активно 
обсуждаются преимущественно в рамках проблемы произ-
водственного планирования [3; 6; 8; 12; 13; 22–25]. При этом 
иерархическое представление планов некоторыми иссле-
дователями рассматривается как способ упрощения реше-
ния исходной задачи оптимального планирования, кото-
рая, как правило, рассматривается как задача базового, ни-
жестоящего уровня [6; 12; 13; 19; 20]. В таком случае путем 
агрегирования исходной модели формируется существен-
но более простая, благодаря снижению размерности, зада-
ча планирования вышестоящего уровня, а базовая модель 
распадается на ряд локальных задач оптимального плани-
рования, также более простых по своей структуре. Платой 
за относительную простоту решения такой иерархической 
системы задач является возможность несогласованности 
планов смежных иерархических уровней, в  основе появле-
ния которой лежит сама процедура агрегирования. Тем не 

менее для задач с относительно простой математической 
структурой удается разработать эффективные алгоритмы 
точного либо приближенного решения [6–9; 20; 25].

Характерной особенностью таких подходов являет-
ся согласование плановых решений при сохранении всех 
условий, формирующих допустимое множество исходной 
задачи оптимального планирования. Как было отмече-
но выше, в случае детализации стратегии при разработке 
стратегического плана может потребоваться пересмотр са-
мих условий, то есть параметров стратегии и параметров 
условий, формирующих требования к стратегическому 
плану на уровне данного плана. Некоторым аналогом этой 
задачи может служить задача о расшивке узких мест про-
изводства, предусматривающая возможность изменения 
объемов лимитирующих ресурсов либо расширения ли-
митирующих производственных мощностей и допускаю-
щая в  относительно простых случаях решение с помощью 
стандартных методов оптимизации [10].

В связи с этим целью статьи является разработка 
и  апробация алгоритма дезагрегирования плана-стратегии 
реструктуризации промышленных предприятий в рамках 
концепции оптимального планирования на основе матема-
тической постановки задачи оптимального согласования 
плана-стратегии и стратегического плана, а также стати-
стических методов решения оптимизационных задач.

В соответствии с представлениями о стратегии раз-
вития предприятия, изложенными в [15], будем полагать, 
что стратегия задана, то есть определены длительность 
периода стратегического планирования, недифференци-
рованный комплекс мероприятий (его идея, содержание), 
выполнение которых обеспечивает достижение стратеги-
ческих цели (целей), исполнитель – предприятие в целом, 
ресурсные рамки – ограничения, налагаемые на общие за-
траты ресурсов, либо оценки затрат ресурсов, необходи-
мых для выполнения соответствующих мероприятий.

Стратегия, заданная в таком виде, представляет 
в системе многоуровневого иерархического планирования 
реструктуризации промышленных предприятий план выс-
шего иерархического уровня. Для формального описания 
плана-стратегии введем такие обозначения: T – длитель-
ность планового периода; W – комплекс стратегических 
мероприятий (обобщенная работа); R – множество индек-
сов ресурсов; Lr – лимит на затраты ресурса вида r, r∈R. При 
этом предполагается, что длительность ∆Tw выполнения 
работы W равна длительности планового периода T, а «нор-
мативные» затраты ресурсов {Awr}r∈R совпадают с лимита-
ми на эти ресурсы {Lr}r∈R.

Дезагрегирование плана-стратегии, то есть разра-
ботка стратегического плана на основе известной стра-
тегии, предусматривает обычно дезагрегирование плана-
стратегии по времени, мероприятиям (работам) и испол-
нителям. В общем случае может потребоваться и дезагре-
гирование по видам ресурсов.
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Очевидно, что для проведения такой дезагрегации 
необходимо предварительно задать: (а) временную струк-
туру планового периода (отметим, что длительности пла-
новых периодов плана-стратегии и стратегического плана 
совпадают) – количество подпериодов планового периода 
и длительность каждого из подпериодов; (б) структуру 
комплекса стратегических мероприятий – перечень ра-
бот и допустимый порядок их выполнения; (в) перечень 
структурных подразделений предприятия – исполнителей 
работ стратегического плана; (г) перечень возможных ис-
полнителей каждой работы; (д) длительность выполнения 
и «нормы» затрат ресурсов при выполнении каждой рабо-
ты в зависимости от исполнителя; (е) производственные 
возможности и запасы ресурсов у каждого исполнителя 
и  предприятия в целом.

С учетом введенных понятий стратегический план 
представляет собой график выполнения работ с привяз-
кой к конкретным исполнителям, определяющий в разрезе 
временных подпериодов планового периода использова-
ние производственных возможностей каждого исполни-
теля, затраты ресурсов всех видов и характеризуемый 
некоторым набором производственных и экономических 
показателей.

Поскольку план-стратегия и стратегический план 
представляют собой планы двух смежных иерархических 
уровней, то для того, чтобы отличать план высшего уров-
ня и его компоненты от плана нижестоящего уровня и его 
компонент, при его описании будем использовать пристав-
ку «мета». В частности, под метаресурсом будет подразу-
меваться ресурс плана-стратегии, под просто ресурсом – 
ресурс стратегического плана, под метаисполнителем – 
предприятие в целом, под исполнителем – структурное 
подразделение предприятия и т. д.

Формальное описание стратегического плана в таком 
случае может опираться на следующую систему обозначе-
ний: w = (w1, …,wi, …) – конечный вектор работ; i – индекс 
работы wi, i ∈ I, где I – множество индексов работы стра-
тегического плана; E – матрица смежности сетевого графа 
работ; J – множество индексов исполнителей; E' – матрица 
смежности двудольного графа «работы – исполнители»; 
∆τij – длительность выполнения работы i исполнителем j, 
j∈J; ∆ts – длительность подпериода s планового периода 
(далее будет рассмотрена модель с одинаковой длительно-
стью ∆t всех подпериодов); aρij – удельная (в единицу вре-
мени) «норма» расхода ресурса ρ при выполнении работы  
i исполнителем j, где ρ∈P, P – множество индексов ресурсов 
стратегического плана.

Среди ресурсов стратегического плана целесообраз-
но различать глобальные и локальные ресурсы. Первые 
могут быть использованы любым исполнителем. Объемы 
использования глобальных ресурсов ограничиваются за-
пасами этих ресурсов у предприятия в целом. Вторые 
являются ресурсами каждого конкретного структурного 
подразделения предприятия и могут быть использованы 
только данным исполнителем. Объемы использования 
таких ресурсов ограничены запасами соответствующих 
ресурсов у данного структурного подразделения. Таким 
образом, множество P ресурсов состоит из двух непересе-
кающихся подмножеств: P = PG∪ PL, где PG, PL – множества 
индексов соответственно глобальных и локальных ресур-
сов; LimG

ρt  – лимиты временного подпериода планового 

периода t на глобальные ресурсы вида ρ∈PG; LimL
ρjt – ли-

миты исполнителя j на локальные ресурсы вида ρ в момент 
времени t.

Сопоставимость более детализированного страте-
гического плана с агрегированным планом-стратегией 
должна обеспечиваться с помощью заранее определенных 
алгоритмов агрегирования компонент и показателей стра-
тегического плана, позволяющих переходить от показате-
лей стратегического плана к показателям стратегии. В пер-
вую очередь это касается вопросов агрегирования затрат 
ресурсов и использования производственных возможно-
стей исполнителей на уровне стратегического плана. Бу-
дем предполагать, что такие алгоритмы заданы совместно 
с отмеченными выше классификаторами элементов, ком-
понент и показателей планов.

В общем случае задача разработки стратегического 
плана по известной стратегии является оптимизационной, 
что обусловлено обстоятельствами, указанными в пп. (г), 
(д) и (е) выше. Особенностью этой задачи является на-
личие ограничений со стороны плана-стратегии, а также 
«внутренних» для этого иерархического уровня плани-
рования ограничений, обусловленных структурой само-
го стратегического плана. В самом деле, с одной стороны, 
стратегический план должен обеспечивать выполнение 
стратегии в заданные сроки в рамках запланированных 
для этих целей метаресурсов и имеющихся у предприятия 
в целом возможностей. С другой стороны, календарный 
план работ с учетом распределения работ по исполните-
лям должен удовлетворять требованиям, налагаемым на 
порядок (последовательность) выполнения работ и на воз-
можные варианты назначения исполнителей этих работ, 
укладываться в рамки производственных возможностей 
каждого из исполнителей и имеющихся у них запасов ло-
кальных ресурсов, а также запасов глобальных ресурсов 
у предприятия в целом, используемых всеми структурны-
ми подразделениями предприятия.

Нетрудно видеть, что множество допустимых планов 
такой задачи может быть пусто вследствие несовместно-
сти ограничений, налагаемых со стороны стратегии (плана 
первого (верхнего) иерархического уровня), и ограниче-
ний, формируемых на уровне стратегического плана (плана 
второго иерархического уровня). Покажем это на следую-
щем примере. Как известно, длительность (трудоемкость) 
комплекса стратегических мероприятий оценивается на 
стадии разработки стратегии с использованием агрегиро-
ванных методов стратегического анализа и агрегирован-
ных показателей. При дезагрегировании плана-стратегии 
предварительно осуществляется более детальные ана-
лиз структуры комплекса стратегических мероприятий 
и оценка длительности (трудоемкости, а также любых 
других необходимых показателей) каждого отдельного 
мероприятия данного комплекса с учетом возможности 
его выполнения различными исполнителями. Совершенно 
естественно, что независимо от используемого механизма 
(алгоритма) свертки детализированных (уточненных) оце-
нок сама свертка, то есть агрегированная оценка, может не 
совпадать с начальной, полученной на стадии разработки 
стратегии, например, превышать ее. В таком случае страте-
гический план не будет удовлетворять временным ограни-
чениям со стороны плана верхнего уровня – стратегии, то 
есть будет недопустимым. Такая же ситуация может иметь 
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место и при агрегировании затрат ресурсов в метаресурсы 
и лимитов ресурсов в лимиты метаресурсов.

Авторы настоящего исследования полагают, что та-
кие возможности являются не исключением, а характери-
зуют фундаментальные особенности проблемы разработки 
оптимального стратегического плана на основе известной 
стратегии, в связи с чем для решения этой проблемы не-
обходимы постановки, учитывающие указанные особен-
ности.

Основная идея предлагаемого подхода состоит 
в погружении задачи разработки стратегического пла-
на реструктуризации предприятия в более общую задачу 
отыскания условий, при которых допустимые планы су-
ществуют, с одновременным поиском удовлетворяющих 
этим условиям оптимальных планов. Поясним эту идею на 
примере случая несовместности условий исходной задачи 
оптимального планирования вследствие невозможности 
выполнения стратегического плана в сроки, предусмотрен-
ные стратегией.

Подобная возможность может иметь место, как 
было отмечено выше, вследствие того, что оценивание 
длительности мероприятий / работ при разработке страте-
гии и при ее дезагрегировании проводятся в разное время, 
разными специалистами, с разным уровнем детализации, 
с использованием различных исходных данных и различ-
ных инструментов анализа.

Преодоление такой ситуации возможно на пути 
корректировки этих оценок, то есть соответствующих па-
раметров стратегии (внешних – для задачи планирования 
второго уровня иерархии параметров и внутренних – для 
данного иерархического уровня планирования параметров 
(в данном случае – это параметры работ)). И те и другие 
параметры участвуют в формировании ограничений исхо-
дной задачи разработки стратегического плана, и коррек-
тировка (изменение) значений таких параметров означает 
по сути переход к другой числовой задаче с иным допу-
стимым множеством. Очевидно, поиск значений коррек-
тируемых параметров, а вместе с ним и соответствующего 
этим параметрам стратегического плана, сам по себе пред-
ставляет оптимизационную задачу, которая имеет смысл 
согласования плана-стратегии и стратегического плана, 
и которую в дальнейшем будем называть расширенной за-
дачей разработки стратегического плана на основе извест-
ной стратегии.

Рассмотрим математическую постановку данной за-
дачи в несколько упрощенном виде, ограничиваясь в ряде 
случаев только указанием ее структурных элементов. При 
этом будем полагать, что каждая работа может быть на-
значена только одному из возможных исполнителей и вы-
полняется непрерывно с момент ее начала до момента за-
вершения.

Искомыми в такой задаче являются булевы пере-
менные , ,{ }iit i i tx : переменная iitx  принимает значение 1, 
если в момент времени (подпериод планового периода) t 
запланировано начало выполнения работы с индексом i 
исполнителем j, j∈Ji, Ji – подмножество исполнителей, ко-
торые могут выполнять работу i и 0 в противном случае. 
∆t – длительность подпериода t планового периода теку-
щего плана, t∈{1, …, t*}, t* – индекс последнего подпериода 
планового периода; T – длительность плановых периодов 
плана-стратегии и стратегического плана.

Временные ограничения. Для каждой работы i плана 
должно выполняться условие

 τ
τ∈ =

= ∀∑ ∑
*

1
1 ,

i

t

ij
j J

x i  (1)

в соответствии с которым каждая работа должна быть на-
значена одному из возможных исполнителей и обязатель-
но включена в план.

На основании множества величин , ,{ }ijt i j tx  и дли-

тельностей выполнения работ τ∆ ,{ }ij i j  для каждой работы i  

легко рассчитать время ее начала b
ijy  и окончания e

ijy ,  
индикаторы ρijt выполнения работы i исполнителем j в мо-
мент времени t (δijt=1, если указанная работа выполняется 
данным исполнителем в момент времени t, 0 – в против-

ном случае), а также моменты начала b
iy  и окончания ра-

боты e
iy  без учета исполнителя.

Указанные величины в совокупности дают исчер-
пывающее описание графика выполнения работ в целом 
и графиков работ каждого исполнителя в отдельности.

Помимо условий (1) график выполнения работ стра-
тегического плана должен удовлетворять ограничениям на 
порядок выполнения работ, определяемым сетевым графом 
(матрицей смежности сетевого графа E, введенной выше):

 ≥ ⋅ ∀
1 2 2 1 1 2, ,b e

i i i iy y e i i  (2)

где 
2 1i ie  – элемент матрицы E, равный 1, если работа i1 мо-

жет быть выполнена только после завершения работы i2,  
и 0 в противном случае, и ограничениям на общие сроки 
выполнения всего комплекса стратегических мероприя-
тий, налагаемым со стороны стратегии:

 ≤ ∀ ∈ .e
iy T i I  (3)

Ресурсные ограничения. Ограничения на общие ре-
сурсы и на локальные ресурсы каждого исполнителя соот-
ветственно имеют такой вид:

 ρ ρ ρδ ρ= ⋅ ≤ ∀ ∈∑
,

, , ,G G G
t ij ijt t

i j
A a Lim t j P  (4)

 ρ ρ ρδ ρ= ⋅ ≤ ∀ ∈∑ , , .L L L
jt ij ijt jt

i
A a Lim t j P  (5)

где ρ
G

tA , ρ
L

jtA  – соответственно затраты общего (локально-
го) ресурса вида ρ, ρ∈PG, (ρ∈PL у исполнителя j) в подпери-
од  t планового периода.

Предположим также, что механизмы свертки (агре-
гирования) затрат и лимитов общих и локальных ресурсов 
по временным подпериодам и исполнителям известны 
и задаются отображениями Ψr, r∈R. С помощью указанных 
преобразований на основании показателей стратегическо-
го плана можно рассчитать агрегированные оценки затрат 

{ }wr rA  и лимитов { }r rL  метаресурсов, обусловленных 
стратегическим планом. 

Естественно считать стратегический план допусти-
мым по метаресурсам, если, помимо ограничений (4), (5), 
выполнятся и ограничения вида:
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 ≤ ∀ ∈ .wr rA L r R  (6)

Ограничения (1)–(6) формируют допустимое мно-
жество стратегических планов исходной задачи. В случае, 
если это множество пусто, то есть невозможна разработка 
стратегического плана, одновременно удовлетворяющего 
ограничениям первого и второго уровней иерархии планов, 
необходимо изменение корректируемых параметров стра-
тегии и условий стратегического плана. В рамках модели 
(1)–(6) к числу таких параметров на 1-м уровне иерархии 
планов относятся такие параметры, как ∆Tw и {Lr}r∈R. На 2-м 
уровне иерархического планирования к корректируемым 
параметрам относятся следующие параметры: τ∆{ }ij ij , 

ρ ρ{ }ij ija , ρ ρ{ }G
t tLim , ρ ρ{ }L

jt jtLim .
Положим все указанные корректируемые параметры 

переменными расширенной задачи разработки стратеги-
ческого плана. Предположим, что возможные диапазоны 
изменения их значений, а также сравнительная значимость 
изменения значения каждого из них определены. Тогда 
ограничения (1)–(6) необходимо дополнить ограничения-
ми вида
 ∈ ,u U  (7)
где      u – искомый вектор корректируемых параметров; 

U – множество векторов допустимых значений кор-
ректируемых параметров.

Пусть u0 – вектор значений корректируемых параме-
тров исходной задачи, а ∆u – вектор невязок, ∆u =(u – u0). 
Тогда оптимальным решением расширенной задачи будет 
стратегический план xopt и вектор корректируемых пере-
менных uopt такие, что

 α β α β⋅Θ − + ⋅ = ⋅∆ + ⋅0

,
( ) ( , ) min( ( , ))opt opt opt

u x
u u F u x u F u x

 (8)
при выполнении ограничений (1)–(7), где Θ – функция 
усреднения невязок с учетом значимости невязок каждо-
го типа; F – подходящий содержательный (экономический, 
производственно-экономический) показатель, используе-
мый в качестве целевой функции исходной задачи; α, β – 
коэффициенты значимости частных целевых показателей 
(показатели ∆u и F). 

Легко видеть, что при ∆u = 0 решение расширенной 
задачи является одновременно и решением исходной зада-
чи. При нарушении этого условия согласованность плана-
стратегии и стратегического плана, оптимального в смыс-
ле критерия Φ
  α βΦ = ⋅∆ + ⋅

,
min( ( , )),
u x

u F u x  (9)

достигается только при соответствующем изменении ис-
ходных значений корректируемых параметров u0 на значе-
ния uopt, u

0 ≠ uopt.
Задача оптимального планирования типа задачи (1)–

(7), (9) относится к классу задач математического програм-
мирования комбинаторного типа, для которых точные ал-
горитмы решения отсутствуют [1]. В связи с этим в настоя-
щем исследовании использован алгоритм, разработанный 
и опробованный авторами на примере решения близкой по 
содержанию и структуре задачи [1], основанный на идео-
логии метода Монте-Карло (метода статистических испы-
таний) [2; 4]. 

Указанный алгоритм включает в себя следующие 
процедуры:

1) Задание начального значения «рекорда» в качестве 
текущего значения целевой функции (9). В задачах 
на минимум – это сколь угодно больше число.

2) Генерирование случайным образом векторов u 
и  x.

3) Проверка стратегического плана (x, u) на допус-
тимость (проверка выполнения условий (1)–(6) 
и  расчет значения целевой функции Φ(x,u).

4) Если план (x,u) является допустимым – сравне-
ние значения целей функции Φ(x,u) с рекордом 
Φrec. Если план (x,u) недопустим – переход на 
выполнение процедуры 2.

5) Если Φ(x,u) < Φrec – значение текущее значение 
целевой функции Φ(x,u) принимается в качестве 
рекорда, а соответствующий план (x,u) запомина-
ется как лучший на текущий момент.

6) Переход к п. 2. 
Процедуры п. 2 – п. 6 повторяют заданное достаточ-

ное большое число (N) раз. В качестве приближенного ре-
шения задачи (1)–(7), (9) принимается план, соответствую-
щий достигнутому в такой серии статистических испыта-
ний рекорду.

Работоспособность данного алгоритма, реализо-
ванного в среде Matlab, продемонстрируем на следующем 
условном примере. 

Предположим, что стратегия развития предприятия 
известна, предусматривает выполнение комплекса меро-
приятий (обобщенной метаработы), осуществление ко-
торых обеспечивает достижение стратегических целей за 
период времени T и предполагает использование метаре-
сурсов 3 видов в установленных объемах, структура мета-
работы представлена на рис. 1, а возможные параметры ра-
бот (длительность работ кратна длительности подпериода 
планового периода ∆t) и исполнители (в исследованной 
числовой модели на втором уровне иерархии планов пред-
приятие представлено тремя структурными подразделе-
ниями) приведены в табл. 1. 

Плановый период T стратегического плана включает 
в себя kt подпериодов равной длины (в модели kt =10). Ли-
миты общих для предприятия и локальных ресурсов каж-
дого из его структурных подразделений – исполнителей  
(в модели рассмотрены два вида общих и два вида локаль-
ных ресурсов) считались известными и были заданы в объ-
емах, исключающих возможность невыполнения стратеги-
ческого плана из-за нехватки ресурсов.

В обсуждаемых расчетах в качестве критерия опти-
мальности исходной задачи использован критерий ми-
нимума сроков выполнения комплекса стратегических 
мероприятий – метаработы. В качестве корректируемых 
параметров рассматривались показатели длительности 
планового периода плана-стратегии T и длительности вы-
полнения работ из табл. 1.

В модели, таким образом, учитывалась возможность 
несбалансированности стратегии и стратегического плана 
по временным параметрам, для преодоления которой до-
пускалась корректировка в сторону увеличения сроков до-
стижения стратегических целей (параметр T стратегии  – 
плана высшего уровня иерархии) и уточнение в сторону 
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уменьшения длительностей выполнения работ (условия 
выполнения плана нижестоящего уровня).

Таблица 1

Показатели длительности работ

Работы
исполнители

1 2 3

w1 3 3 5

w2 2 2 5

w3 2 2 5

w4 2 2 5

w5 2 2 5

w6 3 3 5

w7 2 2 5

w8 2 2 5

Рассмотрим результаты нескольких серий расчетов, 
наглядно демонстрирующих вполне корректный учет в по-
лучаемом решении условий задачи и адекватную реакцию 
алгоритма оптимизации на изменение вида целевой функ-
ции. В каждой серии расчетов N принималось равным 10^6.

В первой серии экспериментов коэффициент значи-
мости α принимался равным нулю, тем самым оптимальным 
считался план с минимальным сроком выполнения. Лучший 
(субоптимальный) план этой серии представлен на рис. 2.

Как можно видеть по диаграмме, план не является 
оптимальным, но близок к нему, в число исполнителей 
работ не включен исполнитель № 3, так как имеет худшие 
показатели длительности работ. Такое решение вполне ра-
ционально и отвечает содержанию критерия оптимально-
сти данной серии.

Во второй серии с тем же критерием оптимальности 
рассмотрен случай, когда длительности работ (см. табл.  2, 
начальные значения указаны в числителе) априори не обе-
спечивают выполнение всего комплекса работ в изначаль-
но установленные сроки, и необходима корректировка 
длительности планового периода и / или длительности от-
дельных работ. Лучший план этой серии был достигнут при 
условии T=13, уточненных значениях длительности работ, 
приведенных в табл. 2 (эти значения указаны в знаменате-
ле, всего изменено 12 параметров данного типа), и имел 
такой вид, как показано на рис. 3.

Третья серия расчетов соответствовала случаю, когда 
корректировка длительности работ нежелательна. В  связи 
с этим в этой серии с помощью соответствующих весовых 
коэффициентов общему критерию оптимальности Φ (9) 
был придан смысл критерия минимума числа работ с из-
мененными длительностями.

Субоптимальный план, соответствующий указанным 
условиям, приведен на рис. 4. В отличие от предыдущего 
решения, которое потребовало уменьшение длительности 
всех восьми работ, в данном решении были уменьшены 
длительности только трех работ: w4, w6, w7, однако это по-

Рис. 1. Структура комплекса стратегических мероприятий

Работа w3

Метаработа  w
Уровень стратегии

Уровень
стратегического плана

Работа w4

Работа w7

Работа w8

Работа w1 Работа w6

Работа w2

Работа w5

Работы
Подпериоды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

w1 1*

w2 1

w3 2

w4 1

w5 1

w6 2

w7 1

w8 2

Рис. 2. Диаграмма Ганта (серия № 1)
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требовало увеличение срока выполнения плановых меро-
приятий T до 15. Отметим, что в этих сериях допускалось 
уменьшение длительности работ на величину ∆t.

Таблица 2

Начальные / финальные длительности работ

Работы
исполнители

1 2 3

w1 3/2 4 5

w2 4/3 3 5

w3 3/2 4 5

w4 4 4/3 5

w5 4/3 4 5

w6 4/3 4 5

w7 4/3 4 5

w8 3/2 4 5

Авторами настоящего исследования, помимо рас-
смотренных выше, проведены многочисленные серии рас-
четов с моделью (1)–(7), (9), различными по содержанию 
критериями оптимальности и возможностью изменения 
всей гаммы корректируемых параметров. Результаты этих 
расчетов свидетельствуют о правомерности постановки 
задач подобного типа и принципиальной возможности их 
приближенного решения.

Выводы.  В отличие от иерархических систем произ-
водственно-календарного планирования, для которых 
характерен высокий уровень определенности процедур 
агрегирования и дезагрегирования компонент планов, при 
решении задачи дезагрегирования стратегии, то есть за-
дачи разработки стратегического плана на основе извест-
ной стратегии, объективно приходится оперировать ка-
чественно различными методами сбора и анализа данных 
и системами самих данных, что существенно усложняет 
разработку согласованного со стратегией стратегического 
плана и переводит указанную задачу в разряд задач при-
нятия решений в условиях неопределенности.

Возможность несовместности условий задачи деза-
грегирования стратегии обосновывает целесообразность 
рассмотрения этой задачи в более общей постановке как 
задачи отыскания сбалансированной системы «страте-
гия – стратегический план», допускающей корректировку 
параметров стратегии – условий плана высшего уровня 
иерархии и условий, формируемых на нижестоящем ие-
рархическом уровне – уровне стратегического плана. Су-
щественно изменяется и подход к определению критериев 
оптимальности стратегических планов, ассоциированных 
(согласованных) с корректируемой стратегией. Такие пла-
ны должны быть оптимальны не только в смысле тради-
ционных для теории планирования целевых показателей, 
но и с точки зрения близости к исходным условиям и па-
раметрам.

Работы
Подпериоды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

w1 1

w2 1

w3 1

w4 2

w5 1

w6 1

w7 1

w8 1

Рис. 3. Диаграмма Ганта (серия № 2)

Работы
Подпериоды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w1 2

w2 2

w3 2

w4 1

w5 1

w6 1

w7 2

w8 1

Рис. 4. Диаграмма Ганта (серия № 3)
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Математическая постановка такой задачи приводит к 
задачам оптимального планирования комбинаторного типа 
в общем случае с многими критериями оптимальности, для 
решения которых даже в случае однокритериальной поста-
новки отсутствуют точные эффективные алгоритмы.

Апробация предложенного подхода к постановке 
и решению задачи оптимального согласования стратегиче-
ского плана и стратегии реструктуризации промышленных 
предприятий на примере относительно простых моделей 
и условных примеров является обязательным этапом ис-
следований при разработке теории и алгоритмического 
обеспечения систем многоуровневого иерархического не-
прерывного планирования. 

В ходе многочисленных вычислительных экспери-
ментов установлено, что алгоритмы, базирующиеся на 
общих идеях метода Монте-Карло, требуют больших вре-
менных ресурсов для получения квазиоптимальных реше-
ний, однако могут служить эффективным инструментом 
демонстрации экономического содержания задачи согла-
сования планов смежных иерархических уровней в систе-
мах многоуровневого планирования и принципиальных 
возможностей ее решения.
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Метою статті є викладення результатів систематизації видів моніторингу за різними класифікаційними ознаками. Моніторинг подано як систе-
матичне спостереження, що реалізується в межах загальної системи управління певним об’єктом і передбачає вимірювання та порівняння фак-
тичних його характеристик із базовими (плановими, нормативними) з метою розробки та реалізації заходів для розвитку об’єкта управління як 
у поточному періоді, так і довгостроковій перспективі. Надано критичну оцінку наявним підходам до класифікації моніторингу, акцентовано увагу 
на тих ознаках, які прийнятні для використання під час організації моніторингу на підприємстві в межах загальної системи контролю результатів 
функціонування та розвитку господарюючого суб’єкта. На основі узагальнення наявних підходів види моніторингу згруповано за такими основни-
ми класифікаційними ознаками, як: сфера, масштаб та обов’язковість реалізації, суб’єкт, об’єкт, цільова настанова та рівень завдань управління, 
методичні засади та стадія реалізації, орієнтація на користувача. Для кожного з виділених видів моніторингу визначено особливості його реалізації. 
Виявлено зв’язки між окремими видами моніторингу.
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Систематизация видов мониторинга в управлении  
предприятием

Целью статьи является изложение результатов систематизации 
видов мониторинга по различным классификационным признакам. 
Мониторинг представлен как систематическое наблюдение, реали-
зуемое в рамках общей системы управления определенным объектом 
и предусматривающее измерение и сравнение фактических его харак-
теристик с базовыми (плановыми, нормативными) с целью разработ-
ки и реализации мероприятий по развитию объекта управления как 
в текущем периоде, так и долгосрочной перспективе. Дана критичес-
кая оценка существующих подходов к классификации мониторинга, 
акцентировано внимание на тех признаках, которые приемлемы для 
использования при организации мониторинга на предприятии в рам-
ках общей системы контроля результатов функционирования и раз-
вития хозяйствующего субъекта. На основе обобщения существую-
щих подходов виды мониторинга сгруппированы по таким основным 
классификационным признакам, как: сфера, масштаб и обязатель-
ность реализации, субъект, объект, целевая установка и уровень 
задач управления, методические основы и стадия реализации, ориен-
тация на пользователя. Для каждого из выделенных видов монито-
ринга определены особенности его реализации. Выявлены связи между 
отдельными видами мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, управление, предприятие, классифика-
ция, классификационные признаки.
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The Systematization of Types of Monitoring  
in Enterprise Management

The aim of the article is to present results of the systematization of monitoring 
types according to different classification criteria. Monitoring is described as 
a systematic observation realized within the framework of a general system 
for managing a particular object and providing measurement and comparison 
of its actual characteristics with the basic ones (planned, normative) in 
order to develop and implement measures to develop the management 
object both in the current period and in a long term prospect. There has 
been given a critical evaluation of existing approaches to the monitoring 
classification with the focus on the criteria, which are acceptable for using 
in the organization of monitoring at the enterprise within a  general system 
for managing results of the business entity operation and development. On 
the basis of generalization of existing approaches, types of monitoring have 
been grouped by the following main classification criteria: the sphere, scope 
and obligatoriness of implementation, subject, object, target and level of 
management objectives, methodological principles and implementation 
stage, user orientation. For each of the selected monitoring types features of 
its implementation have been defined. The relationships between different 
types of monitoring have been revealed.
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Вступ. У сучасних умовах економічної нестабіль-
ності та посилення конкуренції на ринку результати ді-
яльності підприємства значною мірою залежать від об-
сягів, періодичності та якості інформаційного забезпе-
чення управління господарюючим суб’єктом. Основою 
для формування такої системи є моніторинг, який, будучи 
елементом внутрішнього господарського контролю, ство-
рює підґрунтя для аналізу й оцінки функціонування та 
розвитку підприємства. Моніторинг – це систематичне 
спостереження, що реалізується в межах загальної сис-
теми управління визначеним об’єктом і передбачає вимі-
рювання та порівняння фактичних його характеристик із 
базовими (плановими, нормативними) з метою розробки 
та реалізації заходів щодо розвитку об’єкта управління як 
у поточному періоді, так і довгостроковій перспективі. 
Проведені дослідження свідчать про численність харак-
теристик, які використовують для групування видів мо-
ніторингу. У працях [9−13] розглянуто економічний, еко-
логічний, фінансовий, ціновий, соціально-економічний, 
порівняльний, проблемний моніторинг та інші його види. 
Значна кількість та невпорядкованість основних груп мо-
ніторингу ускладнює формування системи управління 
підприємством, що зумовлює об’єктивність дослідження 
сутнісних характеристик та особливостей організації різ-
них видів спостереження. 

Метою статті є викладення результатів системати-
зації видів моніторингу за різними класифікаційними озна-
ками. 

Результати. Класифікація є системою підпорядко-
ваних понять будь-якої галузі науки чи діяльності люди-
ни і використовується як засіб для виявлення зв’язків між 
цими поняттями. Це один із інструментів вивчення власти-
востей досліджуваного об’єкта та виділення його особли-
востей. Щодо моніторингу, то, узагальнивши наявні роз-
робки [1−12], групування його видів здійснено за такими 
основними ознаками: сфера, масштаб та обов’язковість до 
реалізації, суб’єкт, об’єкт, цільова настанова та рівень за-
вдань управління, методичні засади та стадія реалізації, 
а  також орієнтація на користувача (рис. 1).

Базовим поняттям для розмежування різних видів 
моніторингу є сфера застосування. Йдеться про реалізацію 
моніторингу для спостереження та контролю за розвитком 

технічних, біологічних, політичних, соціальних та еконо-
мічних систем. Незважаючи на однаковість цільових наста-
нов, методично та організаційно системи моніторингу від-
різнятимуться залежно від системи, за якою здійснюється 
спостереження. До того ж об’єкт моніторингу залежить 
від сфери моніторингу. Як зазначено в праці [10], згідно 
зі сферою застосування виділяють такі види моніторингу: 
в екології та біології − моніторинг повітря, лісів, клімату; 
у  медицині − епідеміологічний, санітарно-гігієнічний; у по-
літології та соціології – соціально-політичний моніторинг 
регіонів, законодавства тощо.

У праці [9] як найбільш уживані класифікаційні озна-
ки виділено функції та цілі моніторингу, проте автори не 
систематизували згідно з ними види моніторингу, а лише 
навели їх перелік. Зокрема, звернули увагу на наявність 
економічного, цінового, екологічного та біологічного мо-
ніторингу, моніторингу зовнішнього середовища підпри-
ємства тощо. Наведені ознаки вважаємо суперечливими. 
Адже за умов реалізації у будь-якій сфері функції та цілі 
моніторингу, виділені як основні класифікаційні ознаки,  
є незмінними. 

Оскільки функціями моніторингу є спостереження 
та характеристика окремих властивостей певного об’єкта, 
а цільовою настановою моніторингу − формування ін-
формації для аналізу, перевірки результатів моделювання 
та прогнозування розвитку об’єкта, оцінки ефективності 
управління ним, види моніторингу, наведені авторами [9], 
можуть бути згруповані за вже поданою ознакою «сфера 
застосування». 

Узявши за основу види моніторингу, наведені у пра-
цях [4; 7; 10; 14], пропонуємо групування за такою ознакою, 
як масштаб організації, що дозволяє виділити види моніто-
рингу, які реалізуються на загальнодержавному, регіональ-
ному, галузевому рівнях і на рівні окремого господарюю-
чого суб’єкта. Зокрема, Україна як одна зі 189 держав світу, 
що прийняла до впровадження Декларацію тисячоліття 
ООН, починаючи з 2000 р. і дотепер здійснює моніторинг 
досягнення країною Цілей розвитку тисячоліття, резуль-
тати якого оприлюднюються у відповідних національних 
моніторингових доповідях [15]. На рівні галузевих і регі-
ональних органів управління (міністерств, відомств, де-
партаментів) здійснюється моніторинг розвитку окремих 
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сегментів національної економіки (ринку праці, фондового 
ринку, цін на товари, що реалізуються в роздрібній торгів-
лі, палива, оптових цін на сільськогосподарську продукцію 
та ін.), освіти (якості освіти в Україні, кількості випускни-
ків), охорони здоров’я тощо.

Специфіка національних економік зумовлює особли-
вості формування системи моніторингу, що реалізується 

в різних країнах. Незважаючи на особливості організації, 
цільові настанови та завдання, що вирішуються в резуль-
таті моніторингу в окремих країнах, подібні. Серед них, 
зокрема, оцінка ефективності грошово-кредитної політи-
ки, аналіз і прогнозування економічної кон’юнктури, до-
слідження змін попиту та пропозиції в окремих сегментах 
ринку тощо [16]. 

Рис. 1. Класифікація видів моніторингу (узагальнено авторами)

Сфера
реалізації

Моніторинг у сфері екології
Моніторинг у сфері медицини
Моніторинг у сфері політології і соціології
Моніторинг у сфері торгівлі
Моніторинг у сфері промисловості
Моніторинг у сфері освіти
Моніторинг у сфері фізичної культури та спорту тощо

Масштаб
організації

Моніторинг, організований на загальнодержавному (галузевому, 
регіональному) рівні

Моніторинг, організований на рівні окремого суб’єкта господарювання

 Види моніторингу

Обов’язковість  
реалізації

Моніторинг, обов’язковий до реалізації
Моніторинг, що не є обов’язковим до реалізації

Цільова 
настанова

Базовий (інформаційний) моніторинг
Проблемний моніторинг (розвитку, функціонування)

Стадія
 реалізації

Моніторинг на основі первинної інформації
Моніторинг на основі агрегованої інформації

Об’єкт 
моніторингу

Моніторинг зовнішнього середовища 
Моніторинг внутрішнього середовища 

Методичні 
засади 

реалізації

Динамічний моніторинг

Конкурентний моніторинг

Порівняльний моніторинг

Комплексний моніторинг

Суб’єкт 
моніторингу

Моніторинг із боку зовнішніх органів управління
Моніторинг із боку служб та органів управління окремого господарюючого 
суб’єкта

Рівень завдань 
управління 

Моніторинг для обґрунтування рішень у режимі оперативного управління 
(оперативний моніторинг)
Моніторинг для обґрунтування рішень у режимі стратегічного управління 
(стратегічний моніторинг)

Орієнтація на 
користувача

Моніторинг, орієнтований на суспільство
Моніторинг, орієнтований на фахівців певної сфери  
Моніторинг, орієнтований на конкретні органи управління, керівників / 
власників підприємства
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На рівні підприємства формується система моніто-
рингу за процесами (обслуговування споживачів на під-
приємствах торгівлі; технології виробництва продукції, 
виконання робіт тощо) й іншими об’єктами управління 
(моніторинг фінансових ресурсів і результатів, витрат, де-
біторської та кредиторської заборгованостей тощо). Зо-
крема, питання моніторингу окремих процесів та об’єктів 
управління на рівні підприємства наведено у працях [4−7; 
14; 17; 18].  

Наступна класифікаційна ознака виділена у зв’язку 
з необхідністю охарактеризувати особливості проведен-
ня державного контролю у сфері фінансів. Так, згідно зі 
ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію лега-
лізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом» виділяють обов’язковий фінансовий моніторинг, 
який проводиться спеціально уповноваженим органом 
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу 
з метою аналізу інформації щодо фінансових операцій, 
що надається суб’єктами первинного фінансового моні-
торингу, та обов’язковий внутрішній фінансовий моніто-
ринг – з виявлення фінансових операцій, що підлягають 
обов’язковому фінансовому моніторингу, та інших фінан-
сових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів [19]. З огляду на це, пропонується 
класифікація моніторингу за ознакою «обов’язковість до 
реалізації». Згідно з цією класифікацією доцільно виділи-
ти моніторинг, обов’язковий до реалізації, якому відпо-
відатимуть два види обов’язкового моніторингу, та моні-
торинг, що не є обов’язковим до реалізації, тобто всі інші 
види моніторингу. 

Ознаки, виділені в подальшому для групування ви-
дів моніторингу, зумовлені організаційними та методич-
ними особливостями його реалізації. У літературі є згадки 
про моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища, 
а  також зовнішній та внутрішній моніторинг [8; 10]. Зазна-
чимо розмежування подібних понять, зокрема «зовніш-
ній моніторинг» і «моніторинг зовнішнього середовища», 
«внутрішній моніторинг» і «моніторинг внутрішнього 
середовища». Відмінності між наведеними поняттями по-
лягають у характеристиках моніторингу з огляду на його 
об’єкт і суб’єкт. Зокрема, моніторинг зовнішнього та вну-
трішнього середовища може бути організований у межах 
окремого господарюючого суб’єкта, як зазначено у працях 
[1−3; 8]. За визначенням моніторинг зовнішнього середо-
вища являє собою систему постійного спостереження за 
параметрами ринку за допомогою набору індикаторів із 
метою точного визначення кон’юнктури ринку й забез-
печення бази для безперервного прогнозування ринкової 
ситуації. Тобто ознакою для виділення завдань і формуван-
ня системи показників-індикаторів є розмежування серед-
овища функціонування підприємства на зовнішнє та вну-
трішнє. Об’єктом моніторингу зовнішнього середовища 
виступають процеси та чинники зовнішнього середовища, 
об’єктом моніторингу внутрішнього середовища – відпо-
відно процеси й чинники внутрішнього середовища. Щодо 
зовнішнього та внутрішнього моніторингу, то основним 
у розмежуванні цих понять є суб’єкти моніторингу, якими 
виступають як зовнішні, так і внутрішні органи та служби 
управління окремим суб’єктом. 

Моніторинг будь-якого об’єкта передбачає вимірю-
вання й порівняння, тобто за результатами моніторингу 
аналітик отримує інформацію і щодо стану та функціону-
вання об’єкта, і щодо його розвитку. З огляду на зазначене, 
значущим є виділення такої ознаки для групування видів 
моніторингу, як «цілі моніторингу». Згідно з цією озна-
кою у праці [10] виділено два види моніторингу, зокрема 
спрямований на виконання завдань функціонування та за-
вдань розвитку, а у праці [12] − шість видів, а саме: страте-
гічний, тактичний, оперативний, інформаційний, базовий 
і проблемний. Такі види моніторингу, як стратегічний, 
тактичний та оперативний відповідають рівню управлін-
ня й корелюють із завданнями стратегічного, тактичного 
й оперативного управління певним об’єктом. Інформацій-
ний, базовий і проблемний види моніторингу − загальним 
цілям спостереження, вони не пов’язані з рівнем управлін-
ських рішень. Виділимо особливості видів моніторингу за 
поданими класифікаційними ознаками. 

Більш повне групування видів моніторингу за озна-
кою «цілі» подано у праці [11]. За цільовою настановою 
автором виділено три види моніторингу: інформаційний, 
базовий і проблемний. Мета інформаційного моніторин-
гу − структуризація, накопичення та розповсюдження ін-
формації, базового − виявлення нових проблем і небезпек 
ще до того, як вони будуть визнані на рівні управління, про-
блемного − виявлення закономірностей, процесів, небез-
пек, які відомі та актуальні з точки зору управління. І саме 
в межах проблемного моніторингу є доцільним виділення 
двох підгруп: моніторинг функціонування та моніторинг 
розвитку. Ці види моніторингу подано як «проблемний 
функціонування» та «проблемний розвитку» [11, с. 47]. 
Відмінності між ними визначаються періодом функціону-
вання системи моніторингу. Моніторинг розвитку являє 
собою систему спостереження за реалізацією певного за-
вдання (проекту, програми), тобто після завершення про-
екту (програми) припиняє існування і система моніторин-
гу. Прикладом такого моніторингу є моніторинг окремих 
фаз інвестиційної діяльності підприємства або окремого 
інвестиційного проекту в цілому. Саме період проведення 
моніторингу визначає наявність таких його видів, як по-
точний і заключний моніторинг. Зокрема, у процесі реалі-
зації певного проекту здійснюється поточний моніторинг, 
по завершенні − заключний.

На відміну від зазначених, моніторинг функціонуван-
ня становить систему спостереження локального характе-
ру за певним об’єктом без часового обмеження, зокрема 
за витратами та результатами діяльності, дебіторською 
заборгованістю, обслуговуванням споживачів на підпри-
ємстві тощо.  

Підґрунтям для виділення стратегічного, тактич-
ного і оперативного моніторингу є рівень управлінських 
завдань і, відповідно, об’єкти дослідження. Зокрема, 
об’єктами стратегічного моніторингу є тенденції соці-
ально-економічного розвитку регіонів, ключові управ-
лінські рішення органів влади регіонального та місцевого 
рівнів, перебіг реформування основних сфер суспільного 
життя в регіонах. На рівні підприємства таким об’єктом 
є зв’язки з середовищем функціонування організації. 
Тактичний та оперативний моніторинг реалізується для 
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отримання інформації про вирішення завдань у середньо-
строковому та короткостроковому періодах і з урахуван-
ням особливостей формування інформації. З огляду на 
зазначене, об’єктами оперативного моніторингу, зокрема, 
є ціни на продукти харчування та пальне, об’єктом тактич-
ного − фінансові результати, дані щодо яких подаються за 
періодами часу відповідно.

Важливим для виділення видів моніторингу є за-
гальний методичний підхід, що використовується під 
час моніторингу. Йдеться про базові (планові, норматив-
ні) характеристики для визначення характеру розвитку 
об’єкта, що підлягає моніторингу. Залежно від бази по-
рівняння виділяють динамічний, конкурентний, порів-
няльний і комплексний види моніторингу [10; 12]. В основі 
динамічного моніторингу − дослідження характеру зміни 
певного об’єкта в динаміці, а саме констатація напряму 
зміни об’єкта за період (t+1) порівняно зі станом у період 
(t). Конкурентний моніторинг передбачає спостереження 
за певним об’єктом із урахуванням динаміки відповідних 
показників за групою конкурентів. Порівняльний моніто-
ринг ґрунтується на засадах бенчмаркінгу та передбачає 
порівняння характеристик об’єкта, що підлягає моніто-
рингу, з найкращими його значеннями. Під час комплек-
сного моніторингу використовуються декілька критеріїв 
для визначення стану та характеру динаміки об’єкта [10; 
12]. Кожен із зазначених видів моніторингу може бути реа-
лізований на підприємстві. Вибір на користь реалізації од-
ного з них або декількох залежить від об’єкта моніторингу, 
співвідношення між результатами й витратами, що вини-
кають під час реалізації будь-якого проекту, у тому числі 
й організації певної системи моніторингу (динамічного, 
конкурентного, порівняльного, комплексного) за окремим 
об’єктом.     

У переліку ознак для класифікації видів моніторингу 
виділяють також засоби, які використовуються для його 
проведення, способи збирання інформації, орієнтацію на 
користувача інформації, завдання функціонування, базу 
для порівняння, цілі спостереження. Критично оцінюючи 
матеріал, поданий у працях [10; 17], вважаємо сумнівним 
використання окремих класифікаційних ознак. Зокрема, за 
ознакою «засоби моніторингу» виділяють такі види моні-
торингу, як радіолокаційний, авіаційний, педагогічний, со-
ціологічний, медичний, статистичний та ін. [10]. Щодо по-
даних видів моніторингу зазначимо, що вони здебільшого 
існують у межах певних сфер діяльності. У політології та 
соціології використовуються соціологічні методи моніто-
рингу, в економіці – статистичні методи, у промисловості – 
інструментальні тощо. А групування видів моніторингу за 
ознакою «засоби моніторингу» є вторинним і залежить від 
сфери моніторингу. 

Також недоцільним для класифікації видів моні-
торингу є використання такої ознаки, як засоби зби-
рання інформації. За цією класифікаційною ознакою 
автором [10] виділено моніторинг, що здійснюється на 
підставі технології структуризації результатів і зби-
рання інформації, фізичного вимірювання параметрів 
об’єкта та вимірювання із залученням технологій на-
укового дослідження. Сфера та засоби моніторингу 

визначають також засоби збирання інформації. Відмін-
ності між цими засобами є помітними лише на першій 
стадії організації моніторингу, натомість моніторинг 
будь-якого об’єкта здійснюється на засадах системи 
критеріїв і показників і відповідає вимогам науковос-
ті. Тобто під час організації моніторингу будь-якого 
об’єкта використовують всі можливі засоби отримання 
інформації. Ураховуючи зазначене, групування моні-
торингу за ознаками «засоби моніторингу» та «засоби 
збирання інформації» є недоцільним, адже вони визна-
чаються сферою та об’єктом моніторингу. Зазначимо, 
що моніторинг як процес реалізується в декілька ета-
пів, тобто має певні стадії. На першій стадії відбуваєть-
ся формування масиву вихідної інформації, на другій  – 
отримання агрегованої інформації. Зазначене дозволяє 
урахувати цю особливість реалізації моніторингу під 
час класифікації його видів.  

У працях [10; 11; 17] як окрему класифікаційну озна-
ку видів моніторингу виділено «орієнтацію на конкрет-
ного користувача». В основі розмежування видів моніто-
рингу за цією ознакою перебуває не лише користувач, але 
й спосіб розповсюдження інформації. Згідно з цією озна-
кою виділяють три групи моніторингу. До першої групи 
належить моніторинг, орієнтований на суспільство зага-
лом, мета якого – формування громадської думки, спо-
сіб розповсюдження − засоби масової інформації. Друга 
група включає моніторинг, орієнтований на фахівців пев-
них сфер і видів діяльності; спосіб отримання інформації 
− спеціалізовані видання, Іnternet, підписка. Третя група 
включає моніторинг, користувачами якого є конкретні 
органи управління, керівники. Цей моніторинг має цільо-
вий характер, а його результати не мають широкого роз-
повсюдження. 

Систематизуючи види моніторингу за ознакою «орі-
єнтація на користувача», звертаємо увагу на фінансові ас-
пекти реалізації моніторингу, зокрема участь замовника 
в покритті витрат на організацію моніторингу, що є до-
датковою ознакою для виділення різних груп користува-
чів. Хоча у працях [10; 17] і зазначено, що для організації 
моніторингу для різних груп користувачів використову-
ються різні джерела фінансування й різні способи оплати 
за отриману інформацію, проте розвитку ця теза не набу-
ла. Результатом будь-якого моніторингу є інформація про 
стан певного об’єкта, його динаміку, напрям змін. Залежно 
від об’єкта моніторингу ця інформація може бути отрима-
на на безкоштовній основі, за умови часткової або повної 
оплати за рахунок замовника. Зокрема, загальна інформа-
ція щодо змін у атмосфері, цін на окремі товари є безко-
штовною для споживача. Вона надходить у вигляді пові-
домлень із засобів масової інформації, використовується 
в рекламних кампаніях. Споживачами такої інформації є 
як суспільство загалом, так і спеціалісти окремих сфер ді-
яльності, керівники підприємств. Окрім безкоштовного, 
з точки зору користувача, можна виділити й моніторинг, 
що реалізується за умов часткової оплати. Зокрема, огля-
ди стану окремих ринків, цін на товари, що подаються 
у спеціалізованих виданнях, за передплатою підписки, 
частково сплачуються кожним із передплатників. У разі 
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індивідуального замовлення витрати з моніторингу пев-
ного об’єкта відшкодовуються за рахунок замовника (під-
приємства, приватної особи, організації). Цей моніторинг 
може бути організований як силами замовника, так і сто-
ронніми організаціями, що спеціалізуються на виконанні 
таких робіт. У будь-якому випадку витрати за моніторин-
гом окремого об’єкта відшкодовуватимуться за рахунок 
замовника та будуть включені до складу витрат його по-
точної діяльності. 

Висновки. Велика кількість класифікаційних ознак 
моніторингу зумовила необхідність їх упорядкування. За 
результатами критичного аналізу наявних систем класи-
фікації для групування видів моніторингу виділено такі 
класифікаційні ознаки: сфера застосування, масштаб, 
обов’язковість реалізації, об’єкт і суб’єкт моніторингу, ці-
льові настанови, методичні засади та стадія реалізації, орі-
єнтація на користувача.
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на прикладі сільськогосподарського підприємства

У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з двох ланок 
технологічного ланцюга. Під час побудови моделі використано функції витрат та описано загальні підходи до їх побудови. Критерієм пошуку опти-
мальних стратегій функціонування системи управління запасами холдингу є мінімізація сукупних витрат. Доведено, що за достатньо загальних умов 
знайдені розв’язки є оптимальними для холдингу в цілому. Побудований у роботі алгоритм проілюстровано на прикладі конкретного підприємства. 
На основі статистичних даних за три роки побудовано функції витрат, досліджено та проаналізовано характер попиту на продукцію холдингу, 
а  також зроблено статистичний прогноз щодо його ймовірного значення в прогнозованому періоді. Побудовано математичну модель управління 
запасами підприємства та знайдено оптимальну стратегію функціонування системи запасів. Отримані оптимальні розв’язки встановлюють за-
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Кулик А. Б., Манжос Т. В. Модель управления запасами  

вертикально интегрированной структуры на примере  
сельскохозяйственного предприятия

В статье построена модель управления запасами вертикально инте-
грированного предприятия холдингового типа, составленная из двух 
звеньев технологической цепочки. При построении модели использова-
ны функции затрат и описаны общие подходы к их построению. Кри-
терием поиска оптимальных стратегий функционирования системы 
управления запасами холдинга является минимизация совокупных за-
трат. Доказано, что при достаточно общих условиях найденные ре-
шения являются оптимальными для холдинга в целом. Построенный 
в работе алгоритм проиллюстрирован на примере конкретного пред-
приятия. На основе статистических данных за три года построена 
функция затрат, исследован и проанализирован характер спроса на 
продукцию холдинга, а также сделан статистический прогноз от-
носительно его вероятного значения в прогнозируемом периоде. По-
строена математическая модель управления запасами предприятия 
и найдена оптимальная стратегия функционирования системы за-
пасов. Полученные оптимальные решения устанавливают общий 
уровень запаса для предприятия холдингового типа в целом и  долю 
запаса для каждого производства отдельно.
Ключевые слова: функция затрат, однопериодическая модель, метод 
скользящего среднего, предприятие холдингового типа.
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A Model of Stock Management of a Vertically Integrated Structure  
on the Example of the Agricultural Enterprise

The article presents a model of stock management of vertically integrated 
enterprise of holding type consisting of two links of the technological chain. 
When building the model the cost functions were used and general ap-
proaches to their building described. The criterion of searching for optimal 
strategies of the functioning of the holding stock management system is 
minimization of aggregate costs. It has been proved that under fairly general 
conditions, the obtained solutions are optimal for the holding as a whole. 
The algorithm built in the work is illustrated on the example of a particular 
enterprise. On the basis of statistical data for three years the cost function 
has been built and the nature of demand for the holding products analyzed 
and investigated and a statistical forecast of its likely value in the forecast 
period carried out. A mathematical model of the enterprise’s stock manage-
ment has been built and the optimal strategy for the functioning of the stock 
system found. The obtained optimal solutions determine the overall stock 
level for the enterprise of holding type as a whole and the stock share for 
each production individually.
Keywords: cost function, one-periodic model, method of moving average, 
enterprise of holding type/
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Вступ. Процеси глобалізації та технологічний про-
грес, притаманні сучасному розвитку світового господар-
ства, суттєво впливають на швидку зміну конкурентного 
середовища. У цих умовах успіх будь-якої компанії зна-
чною мірою залежить від ефективності її взаємодії з інши-
ми компаніями на різних етапах створення та просування 
продукту або послуги до споживача. Ефективна вертикаль-
на інтеграція надає учасникам ряд переваг: дає змогу зни-
зити ризики, суттєво зменшити витрати на виробництво, 
закупівлю та збут, посилити диференціацію від інших ви-
робників тощо. Більш детально про передумови створення, 
переваги та недоліки вертикально інтегрованих структур 
описано в роботі [1].

Нова структура, що виникає внаслідок інтеграції 
фірм, може використовувати ефект синергії, який полягає 
у тому, що результат діяльності об’єднання підприємств пе-
ревищує суму результатів діяльності кожного з них окремо. 
Прикладами прояву ефектів синергії є усунення дублюван-
ня управлінських функцій, скорочення витрат на збут про-
дукції, централізацію закупівель, оптимізацію розміщення 
і завантаження виробничих потужностей, ширші можли-
вості залучення позик, об’єднання результатів НДДКР.

Постановка проблеми й аналіз основних джерел. 
Створення централізованої системи управління запасами 
вертикально інтегрованої структури призводить до суттє-
вого зменшення витрат. Це пов’язано зі зменшенням стра-
хових запасів, оптимізацією закупівель, транспортування 
та дистрибуції, зменшенням кількості працівників, що об-
слуговують систему запасів, економією на орендній платі 
за складські приміщення тощо [2]. Зрозуміло, що задачі 
управління запасами та логістики стають значно складні-
шими, якщо йдеться про вертикально інтегровану струк-
туру. Адже в цьому випадку слід враховувати витрати на 
транспортування запасів, знаходити оптимальні стратегії 
розміщення складів, планувати розподіл ресурсів вздовж 
технологічного ланцюга тощо. 

Вперше задачу оптимального управління запасами 
для інтегрованої структури було розглянуто в роботі [3] 
ще у 1976 р. Автором був розглянутий підхід мінімізації 
сукупних витрат учасників ланцюга поставок на систему 
управління запасами, тоді як раніше при розв’язанні ана-
логічних задач кожна ланка розглядалась окремо. Зокрема, 
автором було показано, що оптимальні стратегії для кож-
ного підприємства чи фірми, які є учасниками вертикаль-
но інтегрованого об’єднання, не є оптимальними для усієї 
системи в цілому.

Хілл [4], Оуянг, Ву і Хо [5], Ред і Кошалхан [6] та ба-
гато інших учених працювали над різними узагальненнями 
цієї моделі. Зокрема, в роботах [7; 8] розглянуто випадки 
систем управління запасами для інтегрованих структур, 
коли попит є залежним від ціни, у статті [9] зроблено спро-

бу дослідити, як впливає поділ інформації при вертикаль-
ній інтеграції на сукупний прибуток учасників ланцюга.

Невирішена раніше частина загальної проблеми. 
Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 
пошуку оптимальних стратегій функціонування вертикаль-
но інтегрованої структури, питання планування закупівель 
і руху запасів уздовж технологічного ланцюга вивчені не-
достатньо. Крім того, мало вивченим є питання оптималь-
ного розподілу ресурсів із погляду мінімізації сукупних ви-
трат учасників вертикально інтегрованого об’єднання.

Виклад основного теоретичного матеріалу. Од-
ноперіодна модель управління запасами вертикально 
інтегрованої холдингової структури. Отже, оскільки 
однією з переваг вертикальної інтеграції є зменшення ви-
трат на управління запасами, змоделюємо таку систему та 
розв’яжемо задачу оптимізації для вертикально інтегрова-
ного холдингу. У процесі побудови математичної моделі 
системи управління запасами вертикально інтегрованої 
структури, яка містить щонайменше дві ланки техноло-
гічного ланцюга, будуть використані функції витрат (англ. 
cost functions). Наведемо поняття такої функції та основні 
методи її побудови.

Функція витрат характеризує мінімальну суму ви-
трат як функцію обсягу випуску кінцевого продукту і цін 
ресурсів. Або, інакше кажучи, функція витрат показує за-
гальний рівень витрат на виробництво певного обсягу 
продукції за умови, що підприємство використовує опти-
мальні комбінації ресурсів. Останні визначаються точкою 
дотику ізокванти, що відповідає цьому обсягу випуску, та 
ізокости (більш детально див. [10]). Якщо вважати ціни ре-
сурсів сталими, можна показати криву витрат як функцію 
від обсягу випуску.

Розрізняють витрати в довгому періоді, або довго-
строкові витрати (англ. LTC; long-run total cost), і витрати 
в короткому періоді, або короткострокові витрати (англ. 
STC; short-run total cost). У довгому періоді усі витрати є 
змінними, в короткому – деякі з них сталі, тобто їх обсяг не 
може бути змінений у межах цього періоду.

Оскільки модель системи управління запасами, на-
ведена далі, є одноперіодною, більш детально розглянемо 
види та методи побудови функцій витрат у короткостро-
ковому періоді.

У короткому періоді щонайменше один фактор ви-
робництва фіксований, тобто обсяг випуску можна збіль-
шити за рахунок зростання лише змінних витрат, таких 
як наймання більшої кількості працівників або закупівля 
більшого обсягу матеріалів і комплектуючих. Таким чином, 
загальні витрати є сумою фіксованих (або сталих) витрат 
і змінних витрат.

Фіксовані витрати не залежать від обсягу виробни-
цтва, фірма їх витрачає навіть у випадку, коли виробництво 
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зупиняється або є мінімальним. Прикладами таких витрат 
є витрати на оренду приміщень, на закупівлю обладнання, 
сплата податків, заробітних плат контрактним працівни-
кам, виплата боргів і кредитів, сталі витрати на амортиза-
цію і страхові витрати. 

Змінні витрати прямо залежать від обсягу про-
дукції, що випускається, – якщо виробництво зупиняєть-
ся, вони дорівнюють нулю, і зі зростанням випуску ці ви-
трати збільшуються. Приклади змінних витрат: вартість 
сировини, напівфабрикатів і комплектуючих, витрати на 
пакування, витрати, пов’язані зі збутом, сплата заробітних 
плат погодинним працівникам, оплата комунальних послуг 
(газ, електрика та ін.), витрати на амортизацію, пов’язані зі 
зношуванням певних механізмів, комплектуючих для об-
ладнання тощо.

Для побудови функції витрат є декілька підходів. Як 
зазначає А. Яругова [11, с. 182–185], основу її визначення  
становить припущення, що рівень витрат певного періо-
ду можна розглядати як функцію цього числа незалежних 
змінних і фактора випадковості. У випадку ж, якщо функ-
цію витрат розглядати лише як функцію обсягу продукції х, 
що випускається, одержимо залежність

( , ),y f x ε=
де    ε  – випадкова величина, яка описує вплив усіх інших 
незалежних змінних і фактора випадковості. 

Для того щоб виключити вплив фактора випадко-
вості й оцінити залежність витрат виключно від обсягу 
виробництва, слід побудувати згладжену криву, що макси-
мально наближає емпіричні дані. Що ж стосується фактора 
випадковості, то його вплив можна врахувати під час ана-
лізу відхилень фактичних витрат від нормативних, вкладе-
них у кошторис. Тобто виключивши фактор випадковості, 
одержимо функцію витрат у вигляді:
 ( ).y f x=  (1)

Тип залежності (1) визначається відповідно до ха-
рактеру емпіричних даних. На практиці найчастіше функ-
ція витрат обирається степеневою, частинним випадком 
якої є лінійна.

Якщо на основі аналізу емпіричних даних припуска-
ється лінійна залежність, то функція витрат набуває вигля-
ду: ,y ax b= + , де у – сукупні (загальні) витрати; b – фік-
совані витрати, а – змінні витрати на одиницю продукції, 
х – обсяг продукції, що випускається.

За наявності даних про х та у завдання полягає у ви-
значенні параметрів а і b. Використовують такі методи їх 
визначення:

метод технологічного (інжинірингового) аналізу; 
метод аналізу рахунків; 
метод візуального пристосування (графічний); 
метод аналізу діапазону обсягів виробництва (мі- 
німаксний, вищої і нижчої точки);
регресійний аналіз (метод найменших квадратів)  
та ін.

Варто зазначити, що у випадку, коли віддача від 
масштабу виробництва є зростаючою, функція витрат 
опукла і часто моделюється у вигляді степеневої функції 
y ax bα= + , де 0 1α< < . Якщо віддача зростаюча, зрос-

тання випуску випереджує зростання обсягу використаних 
ресурсів. При сталій віддачі від масштабу функція витрат 

лінійна. Тобто загальні витрати збільшуються пропорцій-
но до зростання обсягу виробництва. У випадку спадної 
віддачі від масштабу функція витрат вгнута, часто знахо-
диться у вигляді степеневої зі степенем α >1 . Очевидно, 
що тоді витрати за незмінних цін будуть зростати швидше, 
ніж випуск.

Розглянемо задачу оптимізації під час управління 
системою запасів для вертикально інтегрованого холдингу.

Припустимо, що технологічний ланцюг вертикально 
інтегрованого об’єднання складається з двох ланок: вироб-
ництв А та В. Зазначимо, що у випадку наявності більш ніж 
двох ланок ланцюга підприємств вертикально інтегрова-
ного холдингу задача оптимізації розв’язується аналогіч-
но, лише значно збільшується обсяг розрахунків. Тому на 
основі описаного нижче алгоритму з двома ланками можна 
побудувати алгоритм, який би реалізовувався з викорис-
танням комп’ютерних програм.

Отже, розглянемо одноперіодну модель управління 
запасами зазначеного холдингу. Нехай Q – обсяг виробни-
цтва першої ланки (А), причому його частка р є сировиною 
для виробництва В. Відповідно обсяг продукції (1 )p Q−  іде 
на задоволення невиробничих потреб, тобто збувається 
з метою отримання прибутку. Попит на цей товар на цьо-
му етапі є випадковою величиною 2X  з щільністю розподі-
лу 2( )f x  і функцією розподілу ймовірностей 2( )F x .

Виробництво другої ланки (В), як було зазначено, 
використовує продукцію виробництва А в обсязі pQ  як 
сировину. Нехай pQk  – обсяг випуску продукції В, де k – 
параметр, який визначається на основі аналізу наявних 
технологій. Попит на продукцію виробництва B – випад-
кова величина 1X  з функцією щільності 1( )f x  і функцією 
розподілу ймовірностей 1( )F x  (див. рис. 1).

Рис. 1. Схема виробництва вертикально інтегрованого 
холдингу

Позначимо функції витрат виробництв А і В через 
2( )u ⋅  та 1( )u ⋅  відповідно, нехай 2h , 2d  і 1h , 1d  – питомі 

витрати зберігання та дефіцитності (на одиницю продукції 
за етап) відповідно виробництв А та В, які не залежать від 
часу.

Будемо шукати оптимальні значення змінних рішень 
Q і р за критерієм мінімізації функції витрат. Отже, побуду-
ємо цільову функцію.

З урахуванням викладених вище припущень та по-
значень отримаємо таку функцію витрат на систему управ-
ління запасами холдингу:
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Частинні похідні функції ( , )L Q p  мають вигляд:
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Критична точка функції двох змінних L є розв’язком 
системи рівнянь:
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Система рівнянь (3) рівносильна наступній
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Зазначимо, що за достатньо широких умов, накла-
дених на 1d , 2d  і функції 1u , 2u , система (4) має єдиний 
розв’язок ∗ ∗( , )Q p . У випадку лінійних функцій 1u , 2u , що 
нерідко трапляється на практиці, 2( )u Q′  і ′1( )u pQk  – ста-
лі і ∗ ∗( , )Q p  можна знайти аналітично залежно від функ-
цій розподілів 1F  і 2F . У протилежному випадку систе-
ма рівнянь (4) може не мати аналітичного розв’язку, тоді 
шукану комбінацію ∗ ∗( , )Q p  можна знайти за допомогою 
комп’ютерних програм.

Доведемо, що точка ∗ ∗( , )Q p  є точкою мінімуму 
функції L за припущення, що 1u  і 2u  – лінійні.

Частинні похідні другого порядку цієї функції у кри-
тичній точці ∗ ∗( , )Q p  такі:
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Складемо повний диференціал другого порядку 
функції L в точці ∗ ∗( , )Q p  :
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Отже, оскільки виконується умова ∗ ∗ >2
( , )| 0,Q pd L  

в  точці ∗ ∗( , )Q p  – мінімум функції L (див. [12, с. 767]). Та-
ким чином, алгоритм пошуку оптимальної стратегії вер-
тикально інтегрованого холдингу з точки зору мінімізації 
витрат на систему управління запасами побудовано.

Зазначимо, що наведене доведення того факту, що 
розв’язок системи (4) є точкою мінімуму, справедливе 
лише за припущення лінійності функцій 1u , 2u . У випадку, 
коли вони відмінні від лінійних, критична точка є точкою 
мінімуму за певних, достатньо широких умов.

Реалізація алгоритму на прикладі. Проілюструємо 
викладений теоретичний матеріал прикладом застосування 
у випадку вертикально інтегрованого холдингу. Було роз-
глянуто функціонування ТОВ «Волочиськ-Агро» (статис-
тичні дані за 2012–2014 рр.), яке умовно складається з двох 
ланок виробництва – кормоферма (тварини на відгодівлі, 
виробництво А) та виробництво молока (виробництво В). 
Позначимо через Q  продукцію кормоферми – живу вагу 
ВРХ (в т.). Знайдемо оптимальне значення *Q Q=  і відсо-
тковий розподіл стада на корів для виробництва молока  
( * *p Q ) та худоби для виробництва м’яса ( (1 *) *ð Q− ), що 
визначається попитом на цю сільськогосподарську про-
дукцію та специфікою підприємства і усталеними нормами 
виробництва. 

Функції витрат на виробництво м’яса (х в т. живої 
маси, 2u   в тис. грн) та молока (х в т. молока, 1u  в тис. грн) 

= +2 85 0,8u x , = +1 76 1,5u x , відповідно, було побудовано 
методом найменших квадратів, використовуючи статис-
тичні дані за вказаний період. Питомі витрати, пов’язані 
зі зберіганням і дефіцитністю продукції виробництв А і В 
складають 2 13h = , 2 34d = , 1 1,8h = , 1 3,5d = .

Для встановлення закону розподілу випадково-
го попиту 1X  (на молоко, в т.) було побудовано та дослі-
джено часовий ряд (рис. 2). Прогнозування та аналіз по-
питу здійснювалися на основі мультиплікативної моделі: 

= ⋅ ⋅t t t tY S TR I , де tS  – сезонна компонента, tTR  – тренд, 
tI  – випадкова компонента. 

 Методом ковзної середньої було знайдено сезонну 
компоненту, в табл. 1 наведено її значення для кожного мі-
сяця. 

Як видно з рис. 3, тренд часового ряду близький до 
лінійного. Його рівняння: 14,6 707,5tTR t= + . Таким чи-

ном, отримали прогнозні значення  t t tY S TR= ⋅ . Встановле-

но, що похибка прогнозу ( )ttY Y−  має нормальний закон 
розподілу з нульовим середнім і стандартним відхиленням 
σ = 59np . Отже, можна вважати закон розподілу випадко-
вого попиту на молоко 1X  для місяця t ( 1;12t = ) нормаль-
ним із середнім 1 36t tS TRµ += ⋅  та середньоквадратичним 
відхиленням 1 59σ = .

Аналогічно встановлено, що випадковий попит 

2X  на м'ясо (в т.) на першому етапі (див. рис. 1) має нор-
мальний закон розподілу ймовірностей з параметрами 

2 36t tS TRµ += ⋅′ ′ , 2 4σ = , де tS′  – сезонна компонента 

(табл. 2), рівняння тренду 0,04 39,19tTR t= − +′ . Зазна-
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чимо, що перше рівняння системи (4) в цьому випадку 

матиме вигляд µ
σ

 
+ Φ 

− − − ′=
 +

2 2 2 2

2 2 2

(1 ) )
, ,0 5

(p Qk d u Q
h d

 де 

2 0,04k =   – коефіцієнт, що визначається усталеними нор-
мами виробництва.

Знайдемо оптимальні значення обсягу продукції *Q  
підприємства А та його частки p*, що використовується для 
виробництва В. Для цього складемо та розв’яжемо систему 
рівнянь (4), наприклад, для березня наступного прогнозо-
ваного року ( 1 1356µ =  т, 2 634,3µ =  т):
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π

−
Φ = ∫  – функція Лапласа. 

Розв’язок системи (5): =* 0,65p  (частка корів 
у стаді), * 3321,75Q = , який є оптимальним з точки зору 
мінімізації витрат на систему управління запасами. Тоді  

− =* *(1 ) 1162,6p Q  (т.) (або приблизно 1660 голів худоби 

на виробництво м’яса), =* * 2159,15p Q  (т.) (або близько 

3085 корів), =* * 1338,66p Q k  (т. молока). Таким чином, для 
розглядуваного періоду оптимальну стратегію побудовано. 
За наведеним алгоритмом можна розрахувати оптималь-
ну кількість поголів’я та частку корів для кожного місяця 
року, для якого здійснюється планування. Зазначимо, що ці 

Рис. 3. Дані, очищені від сезонної компоненти, тренд
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Рис. 2. Часовий ряд попиту на молоко
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 Таблиця 1

 Сезонна компонента часового ряду 1

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

St 0,962 0,931 1,062 1,061 1,146 1,103 1,132 1,037 0,938 0,915 0,848 0,863
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стратегії є орієнтовними, вони можуть бути уточнені зва-
жаючи на технології виробництва продуктів тваринництва 
та формування стада.

Висновки та напрями подальших досліджень. У ро-
боті побудовано математичну модель системи управління 
запасами вертикально інтегрованої структури та знайдено 
оптимальну стратегію її функціонування. Напрямками по-
дальшого дослідження в побудові моделей і розв’язанні за-
дач оптимізації систем управління запасами вертикально 
інтегрованих холдингових структур є вивчення випадків, 
коли технологічний ланцюг об’єднання підприємств скла-
дається із більш ніж двох ланок, врахування знижок, по-
рівняння витрат холдингу та розрізнених підприємств для 
доведення ефективності створення такого об’єднання.

Крім того, важливим є подальше застосування не-
чіткої логіки в моделюванні функцій витрат, а також при 
врахуванні невизначеності у моделюванні системи управ-
ління запасами.
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Таблиця 2

 Сезонна компонента часового ряду 2

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S't 0,83 0,76 1,18 1,04 1,54 0,95 1,47 0,59 0,82 0,30 1,83 0,68

Параметр = 0,62k , що випливає з аналізу технології виробництва.



196 Проблеми економіки № 1, 2016

 Економіка та управління підприємствами

удк 330.341.1:331.101.3:658:621

ідентифікувАння мАсштАБності змін технологій мотивувАння персонАлу 
мАшиноБудівних підприЄмств

 2016 мельниК о. г., бодарецьКа о. м.
УДК 330.341.1:331.101.3:658:621

Мельник О. Г., Бодарецька О. М.
Ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств

Удосконалено метод ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних підприємств, що базується на 
структурно-логічній послідовності реалізації відповідних етапів (ідентифікування місії, стратегії і цілей підприємства; прогнозування розвитку сере-
довища функціонування суб’єкта господарювання; SWOT-аналіз фактичних технологій мотивування; рішення щодо масштабності зміни технологій 
мотивування; вибір провайдерів зміни технологій мотивування персоналу; вибір альтернативи зміни технологій мотивування; реалізація зміни 
технологій мотивування; контролювання зміни технологій мотивування). Доведено, що удосконалений метод дає змогу забезпечити системно-
аналітичне обґрунтування ухвалення управлінських рішень у цій сфері та обирати оптимальний для підприємства машинобудування масштаб 
і  варіант змін технологій мотивування. Наведений метод ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу машинобудівних 
підприємств враховує попередній, поточний і перспективний характер. По-перше, підхід базується на врахуванні минулого стану у мотиваційній 
сфері підприємства машинобудування; по-друге, метод передбачає ідентифікування поточного стану справ у технологіях мотивування працівників; 
по-третє, у межах методу враховується перспектива, що виявляється як у стратегічному баченні розвитку суб’єкта господарювання, так  
і у прогнозуванні розвитку середовища його функціонування. Перевагою пропонованого методу є те, що рівень його деталізації може бути різним 
залежно від встановлених цілей, ресурсних обмежень, а також необхідності. Окрім іншого, цей метод дає змогу інтегрувати різні формалізовані 
та неформалізовані причинно-наслідкові зв’язки у сфері мотивування працівників машинобудівних підприємств та управління відповідними проце-
сами. Завдяки цьому створюються передумови для своєчасного реагування менеджерами цих суб’єктів господарювання на зміну бізнес-середовища 
функціонування організації. Окрім того, завдяки своїй простоті запропонований метод дає змогу ухвалювати управлінські рішення як у сприятли-
вих, так і у несприятливих умовах функціонування підприємств машинобудування, а також ураховувати у короткі терміни ймовірні непередбачені 
стратегічні та тактичні зміни як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі.
Ключові слова: зміни, машинобудування, мотивування, персонал, технологія мотивування.
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Мельник О. Г., Бодарецкая О. Н. Идентификация  

масштабности изменений технологий мотивации персонала  
машиностроительных предприятий

Усовершенствован метод идентификации масштабности измене-
ний технологий мотивации персонала машиностроительных пред-
приятий, который базируется на структурно-логической последова-
тельности реализации соответствующих этапов (идентификация 
миссии, стратегии и целей предприятия; прогнозирование развития 
среды функционирования предприятия; SWOT-анализ фактических 
технологий мотивации, решения масштабности изменения техно-
логий мотивации, выбор провайдеров изменения технологий моти-
вации персонала, выбор альтернативы изменения технологий моти-
вации, реализация изменения технологий мотивации; контроль изме-
нения технологий мотивации). Доказано, что усовершенствованный 
метод позволяет обеспечить системно-аналитическое обоснование 
принятия управленческих решений в этой сфере и выбирать опти-
мальный для предприятия машиностроения масштаб и вариант из-
менений технологий мотивации. Метод идентификации масштаб-
ности изменений технологий мотивации персонала машинострои-
тельных предприятий учитывает предыдущий, текущий и перспек-
тивный характер. Во-первых, подход базируется на учете прошлого 
состояния в мотивационной сфере предприятия машиностроения; 
во-вторых, метод предусматривает идентификацию текущего 
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Melnyk O. G., Bodaretska O. M. Identification of the Scale  

of Changes in Personnel Motivation Techniques at Mechanical-Engineering 
Enterprises

The method for identification of the scale of changes in personnel motiva-
tion techniques at mechanical-engineering enterprises based on structural 
and logical sequence of implementation of relevant stages (identification of 
the mission, strategy and objectives of the enterprise; forecasting the de-
velopment of the enterprise business environment; SWOT-analysis of actual 
motivation techniques, deciding on the scale of changes in motivation tech-
niques, choosing providers for changing personnel motivation techniques, 
choosing an alternative to changing motivation techniques, implementation 
of changes in motivation techniques; control over changes in motivation 
techniques). It has been substantiated that the improved method enables 
providing a systematic and analytical justification for management decision-
making in this field and choosing the best for the mechanical-engineering 
enterprise scale and variant of changes in motivation techniques. The 
method for identification of the scale of changes in motivation techniques 
at mechanical-engineering enterprises takes into account the previous, cur-
rent and prospective character. Firstly, the approach is based on consider-
ing the past state in the motivational sphere of the mechanical-engineering 
enterprise; secondly, the method involves identifying the current state of 
personnel motivation techniques; thirdly, within the method framework the 
prospective, which is manifested in strategic vision of the enterprise develop-
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состояния дел в технологиях мотивации работников; в-третьих, 
в рамках метода учитывается перспектива, проявляющаяся как 
в стратегическом видении развития предприятия, так и в прогно-
зировании развития среды его функционирования. Преимуществом 
предлагаемого метода является то, что уровень его детализации 
может быть разным в зависимости от поставленных целей, ресурс-
ных ограничений, а также необходимости. Помимо прочего, этот 
метод позволяет интегрировать различные формализованные и не-
формализованные причинно-следственные связи в сфере мотивации 
работников машиностроительных предприятий и управления соот-
ветствующими процессами. Благодаря этому создаются предпосыл-
ки для своевременного реагирования менеджерами этих субъектов 
хозяйствования на смену бизнес-среды функционирования организа-
ции. Кроме того, благодаря своей простоте предложенный метод 
позволяет принимать управленческие решения как в благоприятных, 
так и в неблагоприятных условиях функционирования предприятий 
машиностроения, а также учитывать в короткие сроки вероятные 
непредвиденные стратегические и тактические изменения как во 
внутренней, так и во внешней среде.
Ключевые слова: изменения, машиностроение, мотивация, персонал, 
технология мотивации.
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ment as well as in forecasting the development of its business environment, 
is taken into account. The advantage of the proposed method is that the 
level of its specification may vary depending on the set goals, resource con-
straints and necessity. Among other things, this method allows integrating 
various formalized and non-formalized causal relationships in the sphere of 
personnel motivation at machine-building enterprises and management of 
relevant processes. This creates preconditions for a timely response by man-
agers of these entities to changes in the organization business environment. 
Furthermore, due to its simplicity, the proposed method allows making man-
agement decisions in both favorable and unfavorable conditions of opera-
tion of mechanical-engineering enterprises, as well as taking into account 
within a short time probable unforeseen strategic and tactical changes in 
both the internal and the external environment.
Keywords: changes, mechanical-engineering, motivation, personnel, moti-
vating technique.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Розвиток вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств в умовах сьогодення, що характеризуються, зокрема, 
динамізмом і посиленням конкурентної боротьби, забез-
печується насамперед завдяки ініціативній і злагодженій 
роботі персоналу. Отже, важливе значення для кожного 
суб’єкта господарювання має формування і впровадження 
таких технологій мотивування, які дійсно мотивуватимуть 
працівників до виконання ними своїх посадових обов’язків. 
Виконання робіт у цьому напрямку має бути одним із клю-
чових завдань управління людськими ресурсами у вітчиз-
няному машинобудуванні. 

Технології мотивування персоналу машинобудівних 
підприємств повинні перебувати у постійному розвитку, 
особливо це стосується компенсаційного пакета загалом 
і соціальних пільг (бенефітів) зокрема. Тільки таким чи-
ном можна дійсно дієво мотивувати працівників, досягати 
стратегічних і тактичних цілей, будувати ефективну систе-
му управління, залучати нових фахівців та утримувати на-
явних тощо. Реінжиніринг чи адаптування наявних таких 
технологій мають здійснюватися у тісному взаємозв’язку із 
цілями підприємства машинобудування, його стратегічним 
плануванням, системою управління персоналом, станом 
бізнес-середовища тощо.  

Як свідчить вивчення теорії і практики, нерідко не-
має необхідності у цілковитій перебудові системи мотиву-
вання персоналу машинобудівного підприємства; достат-
ньо лише змінити чи удосконалити окремі її ланки, щоб 
пристосувати її як до можливостей організації, так і до 
очікувань працівників, тим самим підвищивши ефектив-
ність. З іншого боку, в окремих випадках (які слід виявля-
ти) на підприємствах машинобудування слід кардинально 
переглядати наявну систему мотивування (тобто робити 
її реінжиніринг), відмовляючись від традиційних і спро-
щених інструментів матеріальної винагороди, виплат пре-
мій незалежно від рівня ефективності діяльності кожного 
окремо взятого працівника, ігнорування нематеріального 
мотивування тощо.  Усе вищенаведене обумовлює актуаль-
ність розроблення методу ідентифікування масштабності 
змін технологій мотивування персоналу на підприємствах 
машинобудування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання цієї проблеми, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена стаття. Вагомий внесок 
у розроблення теоретико-прикладних положень у сфері 
інноваційних технологій мотивування персоналу зробило 
чимало вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких 
варто виокремити праці Є. Абаєвої, І. Алєксєєва, С. Алєк-
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сєєвої, Л. Балабанової, В. Гацури, Г. Гончарова, Г. Дмитрен-
ка, Г. Захарчин, О. Іляш, А. Кабанова, С. Каверина, П. Ка-
невської, О. Кислюка, М. Клименка, Л. Кльоби, А. Колота, 
О. Кузьміна, Л. Кучер, Ю. Леонової, Ю. Нікітіна, Р. Нікітіної, 
А. Новікової, Г. Осовської, М. Письменної, Н. Полянського, 
Є. Тарасевича, О. Філатової, О. Чернушкіної, Є. Шарапато-
вої, В. Яцури та ін. Основними науковими доробками авто-
рів у цій сфері є розвиток сутності поняття «мотивування», 
типологія стимулів, мотивів і методів мотивування, вияв-
лення взаємозв’язку мотивування із інноваційним розви-
тком організацій, обґрунтування способів мінімізування 
демотиваційних чинників, виокремлення системи показ-
ників оцінювання результатів мотивування, забезпечення 
«мотиваційної гігієни», оптимізування базової та бонусної 
частин заробітної плати тощо. 

Попри чималу кількість напрацювань у цій сфе-
рі, низка актуальних завдань із указаної тематики досі не 
розв’язана. Так, керівники суб’єктів господарювання розу-
міють необхідність упровадження інноваційних технологій 
мотивування персоналу, однак у той же час упровадження 
таких змін здебільшого має лише декларативний характер. 
Зміни у системах мотивування вітчизняних підприємств 
машинобудування втілюються вельми повільно. Очевидно, 
що одна із важливих причин цього – висока вартість таких 
процесів. Водночас не менш важлива проблема – низький 
рівень методичного забезпечення у сфері ідентифікування 
масштабності змін технологій мотивування персоналу ма-
шинобудівних підприємств, що не дає змогу обґрунтовано 
обирати альтернативи: адаптування наявних таких техно-
логій або їхня кардинальна зміна.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням дослідження є удосконалення методу іден-
тифікування масштабності змін технологій мотивування 
персоналу машинобудівних підприємств, що вирізняти-
меться з-поміж існуючих системно-аналітичним обґрун-
туванням ухвалення управлінських рішень у цій сфері, 
врахуванням попереднього, поточного та перспективного 
характеру мотиваційної системи, а також можливістю за-
безпечення різного рівня деталізації робіт залежно від 
встановлених обмежень.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Слід зауважити, що стверджувати з високим рівнем ймо-
вірності про необхідний масштаб змін наявних техноло-
гій мотивування персоналу машинобудівних підприємств 
можна насамперед у разі використання дієвого методич-
ного забезпечення. Взагалі, як доведено у роботі І. Г. Хай-
руліна [6, с. 63], гарантувати одержання очікуваного ре-
зультату в управлінських процесах можна тільки за умови 
безперервного функціонування господарської системи, що 
характеризується високим рівнем ефективності всіх її еле-
ментів і резервами зростання. 

Слід зауважити, що будь-які технології мотивуван-
ня персоналу, якими б новаторськими вони не були, все ж 
рано чи пізно стають застарілими та неактуальними. Отже, 
важливе завдання HR-фахівців – формувати новий мате-
ріал у цій сфері, актуалізувати та аналізувати його, моні-
торити потреби працівників тощо. При цьому інноваційні 
технології мотивування маютьтрактуватись і впроваджува-
тись не як «реактивні» (тобто як такі, основне призначення 
яких – вирішити наявні проблеми у мотиваційній сфері, 

а також нівелювати негативні аспекти роботи з персона-
лом), а як проактивні та випереджаючі (у такому випадку 
усунення наявних проблем не вважається пріоритетом 
таких технологій; вони орієнтовані на стратегічний рівень 
управління підприємством машинобудування). Слушною 
можна вважати думку Я. Буденної [1, с. 66], яка зауважує, 
що інжиніринг / реінжиніринг HR-процесів (яким фактич-
но і є формування та впровадження інноваційних техно-
логій мотивування персоналу) потрібний на етапі зрілості 
підприємства (існує декілька років), при чисельності пер-
соналу понад 100 осіб, а також під час низького рівня плин-
ності персоналу. 

На підставі вивчення вітчизняних та іноземних лі-
тературних джерел, а також практики функціонування як 
вітчизняних машинобудівних підприємств, так і суб’єктів 
господарювання інших сфер економіки з розвиненою сис-
темою управління персоналом, доцільно запропонувати 
узагальнену структурно-логічну послідовність ідентифіку-
вання масштабності змін технологій мотивування персона-
лу підприємств машинобудування, що наведено на рис. 1.

Можна погодитись із твердженням А. Чухрая [7, с. 16], 
який акцентує увагу на тому, що одним із визначальних 
чинників ухвалення управлінських рішень щодо глибини 
змін бізнес-моделей, які слід зробити на підприємствах ма-
шинобудування, є рівень величини так званої «стратегічної 
прогалини». Іншими словами, у нашому випадку йдеться 
про спроможність фактичних технологій мотивування мо-
тивувати так персонал у компанії, щоб можна було досягти 
(з позиції персоналу) місії, стратегії і встановлених цілей.

Як свідчить вивчення теорії і практики, розглядати 
як необхідність загалом, так і масштабність змін техноло-
гій мотивування персоналу машинобудівних підприємств 
слід на основі аналізування місії, стратегії і цілей машино-
будівного підприємства. Тобто важливо враховувати стра-
тегічний вимір управління, меншою мірою орієнтуючись на 
короткостроковий період. Це пов’язано, зокрема, і з тим, 
що з позиції практики інноваційні технології мотивування 
персоналу складно впровадити, змінити чи кардинально 
змінити в короткому періоді часу.  

Як свідчить вивчення теорії і практики, найпрості-
ший процес цього триватиме не менше 6 місяців. З іншого 
боку, у випадку ігнорування стратегічної перспективи ви-
никає запитання про доцільність зміни системи мотиву-
вання персоналу на підприємствах машинобудування зара-
ди самої зміни, адже коли у короткостроковій перспективі 
зміняться умови функціонування суб’єкта господарюван-
ня, знову виникне необхідність у зміні технологій мотиву-
вання, а це знову ж таки – додаткові витрати ресурсів. Слід 
при цьому пам’ятати і про те, що будь-які зміни у мотива-
ційній системі підприємства безпосередньо впливають на 
працівників як на визначальний чинник виробництва. Та-
ким чином, такі експерименти можуть призводити до по-
гіршення соціально-психологічного клімату у колективі та 
підвищення рівня демотивованості працівників. 

Отже, як свідчить вивчення літературних джерел зі 
стратегічного управління, на першому етапі послідовності 
ідентифікування масштабності змін технологій мотивуван-
ня персоналу машинобудівних підприємств слід здійснити 
стратегічну діагностику компанії у розрізі місії, візії, стра-
тегічного позиціонування, планування, ухвалення управ-
лінських рішень, використання відповідних інструментів, 
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механізмів, алгоритмів тощо. Встановлюючи факт і спів-
ставляючи його з прогнозом розвитку середовища функці-
онування машинобудівного підприємства (наступний етап 
структурно-логічної послідовності), можна сформувати 
цілісний масив необхідної інформації для проектування 
на це фактичних технологій мотивування, що використо-
вуються. Уже на цих перших етапах можна виявити відхи-
лення, які потребують свого вирішення. Такі відхилення 
можуть мати місце, наприклад, у невідповідності органі-
заційної структури управління підприємства машинобу-
дування встановленим місії, цілям  і стратегії, у низькому 
рівні формалізування корпоративної стратегії чи структу-
руванні ключових бізнес-процесів тощо. 

Узагальнення теоретичного та практичного досвіду 
дозволяє стверджувати, що зазначені стратегічні позиції 
машинобудівного підприємства не повинні аналізуватись 
надто деталізовано, адже це не ключова мета досліджен-
ня; повинна бути зібрана загальна інформація про ключові 
стратегічні процеси, що відбуваються чи відбуватимуться 
у компанії. 

З-поміж усіх наявних методів аналізування фактич-
них технологій мотивування персоналу машинобудівних 
підприємств на предмет їхньої відповідності місії стратегії 
та цілям, а також майбутнім умовам функціонування ком-
панії пропонується використовувати SWOT-аналіз, який, 
як зазначено у роботі О. М. Шляхти [8, с. 302], використо-

вується в економічних дослідженнях із 1966 р. і дає змогу 
структурувати різнорідну інформацію шляхом узагальнен-
ня визначальних чинників, що впливають на той чи інший 
аналізований економічний параметр. 

Як свідчить огляд й узагальнення літературних дже-
рел [4; 9], SWOT-аналіз є інструментом, що придатний для 
дослідження різноманітних економічних явищ, у тому числі 
і під час проведення внутрішнього аудиту у межах підпри-
ємств. Як, зокрема, зазначають В. Вороніна та Д. Кокарев 
[2, с. 46], завдяки своїй універсальності такий метод вико-
ристовується на різних рівнях і для різних об’єктів: про-
дукція, підприємство, місто, персонал, регіон, постачання, 
бізнес-процес тощо. 

З огляду об’єкта дослідження – фактичних техноло-
гій мотивування персоналу машинобудівних підприємств – 
основними перевагами використання SWOT-аналізу 
у межах структурно-логічної послідовності ідентифікуван-
ня масштабності змін таких технологій є: 

не потрібно формувати значний масив інформа- 
ції, відповідно, відбувається економія необхідних 
ресурсів;
завдяки своїй приналежності до групи інструк- 
тивно-описових методів він дає змогу одержа-
ти тільки загальну інформацію (яка зрештою 
і потрібна, щоб на її основі установити варіанти 
масштабності змін);

Рис. 1. Структурно-логічна послідовність ідентифікування масштабності змін технологій мотивування персоналу 
машинобудівних підприємств
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дає змогу побачити нас  амперед слабкі сторони 
фактичних технологій мотивування персоналу, 
виявити найбільш уразливі місця у них;
дає змогу сформувати набір елементів внутріш- 
нього середовища машинобудівного підприєм-
ства залежно від поставлених цілей; 
дозволяє уникнути двозначності та неконкретності; 
придатний як для оперативного, так і для страте- 
гічного аналізування технологій мотивування;
дає змогу у доволі простий спосіб виявити мож- 
ливі проблеми у сфері використання технологій 
мотивування;
дає змогу виявити сильні сторони фактичних тех- 
нологій мотивування персоналу та використову-
вати їх для досягнення стратегічних цілей підпри-
ємства машинобудування;
створює умови для виявлення загроз зовнішньо- 
го середовища, які у сфері використання іннова-
ційних технологій мотивування персоналу є най-
більш критичними для машинобудівного підпри-
ємства тощо.

Таким чином, можна дійти висновку, що глибина ви-
користання SWOT-аналізу у межах структурно-логічної 
послідовності ідентифікування масштабності змін тех-
нологій мотивування персоналу машинобудівних підпри-
ємств може бути різною і залежати, зокрема, від встанов-
лених часових чинників, аналітичних здібностей, вмінь, 
знань і навичок суб’єктів використання, інформаційної 
бази дослідження тощо. 

Враховуючи результати досліджень Н. Опаріної [5, 
с. 41], доходимо висновку, що завдяки SWOT-аналізу можна 
одержати відповідь на узагальнене запитання: чи фактичні 
технології мотивування персоналу мотивують працівників 
так, щоб машинобудівне підприємство стало тим, чим пла-
нує у майбутньому? Можна також виявити ще й інші важ-
ливі параметри технологій мотивування: наскільки вони да-
ють змогу підтримувати ключові цінності суб’єкта господа-
рювання; наскільки стимулюють працівників підвищувати 
свою кваліфікацію; наскільки політика та процедури моти-
вування відповідають стратегічним намірам і майбутньому 
підприємства; наскільки у компанії структуровані ключові 
бізнес-процеси у сфері мотивування тощо.

Розглядаючи проблему ухвалення рішень щодо масш - 
табності зміни технологій мотивування персоналу на під-
приємствах машинобудування, слід відштовхуватись від 
результатів проведеного SWOT-аналізу таких технологій 
і стратегічного бачення розвитку суб’єкта господарювання. 
Чим більшою є згадана вище «стратегічна прогалина», тим 
з більшим рівнем імовірності можна стверджувати про до-
цільність кардинальної зміни технологій мотивування на 
машинобудівних підприємствах і впровадження нових, 
інноваційних для компанії механізмів. Очевидно, що ви-
сновки щодо цього повинні ухвалюватися тільки шляхом 
проведення ґрунтовного аналізу.

Наступним етапом у структурно-логічній послідов-
ності ідентифікування масштабності змін технологій мо-
тивування персоналу машинобудівних підприємств є етап 
вибору провайдерів такої зміни. Слушною можна вважати 
думку П. Каневської [3], яка акцентує увагу на тому, що під 
час реалізації різних HR-проектів власними силами (тобто 

без залучення зовнішніх провайдерів) доволі часто тра-
пляється так, що робочій групі складно організувати свій 
час і розподілити навантаження. На думку практика HR-
менеджменту, новий проект для таких працівників – лише 
одне з нових завдань, для виконання якого вони не завжди 
викладаються повністю. Враховуючи це (якщо все ж таки 
проект реалізовуватиметься власними силами), керівництво 
машинобудівного підприємства має використовувати дієві 
мотиваційно-контрольні механізми для забезпечення висо-
кого рівня мотивованості працівників під час формування 
і  впровадження інноваційних технологій мотивування. 

Залучення зовнішнього провайдера у процес форму-
вання і використання інноваційних технологій мотивуван-
ня персоналу може надати машинобудівному підприємству 
низку переваг, зокрема: доступ до практичного досвіду 
(у т. ч. іноземного), пришвидшення виконання окремих 
етапів, більший рівень авторитетності з позиції праців-
ників та менеджменту (які швидше орієнтуватимуться на 
фаховість консультанта ззовні, аніж на фаховість власних 
працівників), можливість поглянути на фактичні техноло-
гії мотивування (як і на інші бізнес-процеси) новим неза-
лежним поглядом тощо.

Вивчення теорії і практики HR-менеджменту дає змо-
гу виокремити низку ключових критеріїв вибору зовнішніх 
провайдерів формування і використання інноваційних тех-
нологій мотивування персоналу. Розглядаючи цю пробле-
му, слід звернути увагу на те, що одним із першочергових 
таких критеріїв має бути достатній рівень компетентності 
власного персоналу для вирішення завдань відповідного 
рівня складності. Водночас не слід також ігнорувати часо-
вий чинник, адже, як відомо, залучення до виконання будь-
яких HR-проектів суб’єктів ззовні (зовнішнього експерта, 
консультанта, HR-компанію тощо) практично завжди при-
зводить до виникнення проблеми адаптації, «вилучення» 
з трудового дня окремих фахівців, які виступають у ролі 
наставників для зовнішніх суб’єктів, а також до додаткових 
витрат інших ресурсів. 

На етапі вибору альтернативи зміни технологій мо-
тивування персоналу машинобудівних підприємств та ре-
алізації такої зміни із залученням зовнішніх провайдерів, 
як свідчить вивчення теорії і практики, важливо вироби-
ти єдиний підхід до проблем і шляхів їхнього вирішення. 
Важливо чітко встановити, за яку частину проекту від-
повідає підприємство машинобудування, а за яку – HR-
консультант. Доцільно звернути увагу і на те, що ухвалення 
управлінських рішень на цих двох етапах повинно базува-
тись, в першу чергу, на закономірностях, а також реальних 
кількісних і якісних змінах у сфері технологій мотивування 
персоналу машинобудівних підприємств, меншою мірою 
враховуючи випадковості. 

Слід зауважити, що, на відміну від бізнес-моделей, 
які кардинально змінюються нечасто, технології мотиву-
вання персоналу на машинобудівних підприємствах, як 
свідчить досвід успішних компаній, можуть змінюватися 
доволі часто. Здебільшого такі кардинальні зміни харак-
терні за умови «архаїчності» наявної системи мотивування 
на підприємстві (яка в реаліях вітчизняного машинобуду-
вання спостерігається доволі часто). Якщо ж суб’єкт госпо-
дарювання використовує сучасні мотиваційні інструменти 
(як для бізнес-середовища), тоді здебільшого відбувається 
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процес адаптування технологій мотивування до потреб 
працівників, до умов ринку, до стратегічного розвитку ма-
шинобудівного підприємства тощо. 

Зазначений метод ідентифікування масштабності 
змін технологій мотивування персоналу машинобудівних 
підприємств дає змогу забезпечити системно-аналітичне 
обґрунтування ухвалення управлінських рішень у цій сфері 
та обирати оптимальний для суб’єкта господарювання ва-
ріант змін. Його важлива перевага, окрім іншого, в тому, 
що він дає змогу інтегрувати різні формалізовані та нефор-
малізовані причинно-наслідкові зв’язки у сфері мотивуван-
ня працівників машинобудівних підприємств та управлін-
ня відповідними процесами. Завдяки цьому створюються 
передумови для своєчасного реагування менеджерами 
цих суб’єктів господарювання на зміну бізнес-середовища 
функціонування організації. Окрім того, завдяки своїй про-
стоті запропонований метод дає змогу ухвалювати управ-
лінські рішення як у сприятливих, так і у несприятливих 
умовах функціонування підприємств машинобудування, 
а  також враховувати у короткі терміни ймовірні неперед-
бачені стратегічні та тактичні зміни у середовищі. 

Наведений метод ідентифікування масштабності 
змін технологій мотивування персоналу машинобудівних 
підприємств враховує попередній, поточний та перспек-
тивний характер. По-перше, підхід базується на врахуванні 
минулого стану у мотиваційній сфері підприємства маши-
нобудування; по-друге, метод передбачає ідентифікування 
поточного стану справ у технологіях мотивування праців-
ників; по-третє, у межах методу враховується перспекти-
ва, що виявляється як у стратегічному баченні розвитку 
суб’єкта господарювання, так і у прогнозуванні розвитку 
середовища його функціонування. Перевагою пропонова-
ного методу є те, що рівень його деталізації може бути різ-
ним залежно від встановлених цілей, ресурсних обмежень, 
а також необхідності. Наприклад, може встановлюватись 
різний рівень глибини аналізу фактичних технологій моти-
вування персоналу машинобудівних підприємств із вико-
ристанням SWOT-аналізу чи залежно від установленої на 
виході величини похибки щодо ухвалюваних рішень. 

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку. Із урахуванням 
динамічності систем мотивування працівників машино-
будівних підприємств, а також необхідності мінімізування 
«стратегічного розриву» між фактичними технологіями 
мотивування персоналу цих суб’єктів господарювання та 
стратегічним виміром управління удосконалено метод 
ідентифікування масштабності змін таких технологій. На-
ведений підхід дає змогу працівникам керуючої системи 
управління забезпечити системно-аналітичне обґрунту-
вання ухвалення управлінських рішень у сфері оптимізу-
вання технологій мотивування, а також обирати різний 
рівень деталізації робіт у цьому напрямку. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку мають полягати у конкретизації завдань у розрізі 
кожного етапу залежно від масштабності змін технологій 
мотивування персоналу машинобудівних підприємств.
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персонала предприятия в обществе риска
Непредвиденные кризисы в различных сферах общества превраща-
ются в главный предмет внимания человечества и формируют но-
вую модель цивилизации – общество риска. Хотя эта модель и нашла 
отражение во многих работах ученых разных направлений, все еще 
остаются актуальными методологические и практические обосно-
вания механизмов комплексного изучения рисков, как на уровне обще-
ства, так и на уровне предприятий. Основным ресурсом решения про-
блемы приспособления к жизни в обществе риска является человек, 
обладающий одновременно высоким творческим потенциалом и со-
циальной ответственностью. Непредсказуемость рисков предпри-
ятия можно преодолеть, развивая профессиональную мобильность 
его персонала. Это качество человека формируется под влиянием 
значительного количества внешних и внутренних факторов. Среди 
них наиболее сложными являются мотивация творческого поведения 
человека и внутренняя установка его сознания. Для того чтобы раз-
работать методологическую основу формирования профессиональ-
ной мобильности персонала, необходимо сформулировать главную 
идею и гипотезы новой теории, обосновать перечень дисциплин, изу-
чающих отдельные аспекты общества риска и профессиональной мо-
бильности, проанализировать парадигмы смежных наук и выбрать 
идеи для формирования основ новой парадигмы, создать полидисци-
плинарную систему понятий, принципов, методов информационно-
го обеспечения исследования, правила качественно-количественной 
оценки его предмета.
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підприємства в суспільстві ризику
Непередбачувані кризи в різних сферах суспільства перетворюються 
в головний предмет уваги людства і формують нову модель цивілі-
зації – суспільство ризику. Хоча ця модель і знайшла відображення 
в багатьох роботах учених різних напрямів, усе ще залишаються ак-
туальними методологічні та практичні обґрунтування механізмів 
комплексного вивчення ризиків, як на рівні суспільства, так і на рівні 
підприємства. Основним ресурсом вирішення проблеми пристосу-
вання до життя в суспільстві ризику є людина, яка володіє водночас 
високим творчим потенціалом і соціальною відповідальністю. Непе-
редбачуваність ризиків підприємства можна подолати, розвиваючи 
професійну мобільність його персоналу. Ця характеристика людини 
формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Серед них 
найскладнішими є мотивація творчої поведінки людини і внутрішня 
спрямованість її свідомості. Для того щоб створити методологіч-
ну основу формування професійної мобільності персоналу, необхідно 
сформулювати головну ідею і гіпотези нової теорії, обґрунтувати 
перелік дисциплін, що вивчають окремі аспекти суспільства ризику 
і професійної мобільності, проаналізувати парадигми суміжних наук 
і вибрати ідеї для формування основ нової парадигми, створити по-
лідисциплінарну систему понять, принципів, методів інформаційного 
забезпечення дослідження, правила якісно-кількісної оцінки його пред-
мета.
Ключові слова: суспільство ризику, творча поведінка, соціальна відпо-
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Formulation of the problem. The problem of acceler-
ated accumulation of risks associated with the changes in the 
world system properties is becoming increasingly pressing for 
the mankind. Actually there arising a new model of civiliza-
tion – the risk society, a successful development of which de-
pends on the ability to solve common problems of humanity 
rather than local problems of individual countries. 

Assimilating information and developing intellectually 
rich sources of satisfying its needs, the mankind as a whole is 
progressively moving to more complex models of society. Tak-
ing into account the changes in its economic basis, scientists 
give them different names: postindustrial, oriented to devel-
opment of the services market; information one, in which in-
formation is the main resource for ensuring the reliability of 
existence and development; society of knowledge, the develop-
ment of which depends on individual organization of a person’s 
education throughout his/her life and timely use of knowledge 
in practice. Recently, when discussing the specifics of the global 
dynamics of the world, the notion of “the risk society” is increas-
ingly used. Not reproduction of capital in material and finan-
cial forms, but reproduction of risks is recognized as the most 
common feature of all spheres of a person’s life. And though 
they have always accompanied the processes of development 
and transformation of reality by a man, now their intensity and 
variety are increasing so fast that create a real danger of de-
struction and even death for the modern society.

Analysis of recent research and publications. The 
new model of society has been reflected in many works of phi-
losophers, sociologists, psychologists. A political philosopher 
William Beck was the first who raised this issue, began its de-
velopment and continues to work on it [1; 2]. Quite a lot of 
attention to the development of a methodology for cognition 
of society, including the risk society, has been paid in works 
of a sociologist Niklas Luhmann [3; 4]. A monograph by an 
American sociologist Immanuel Wallerstein, in which he jus-
tified the entry of the existing historical system into a criti-
cal phase of uncertainty and accumulation of radical changes, 
meaning, in point of fact, “the end of the familiar world”, was 
published in Ukraine in 2003. The author expressed his belief 
that along with the transformation of “the world of capitalism”, 
the “world of knowledge” about the society should change as 
well. With the purpose of its harmonization, it is necessary to 
organize a world-wide debate on the future of the mankind, 
constructively combine knowledge, morality and politics [5,  
p. 3]. A Ukrainian scientist Ragozin, having performed a criti-
cal analysis of works by first researchers of the risk society, 
formulated the principles of its further theoretical analysis. 
In his opinion, the new theory should be holistic, disclose 
the nature of the risk production in modern society, nature 
of destruction of the systems of safety and self-reproduction 
of society. The new theory must comprehensively cover all 
the consequences of risks production in the economic, social, 

political and spiritual spheres of society. Analysis of the crisis 
of the modern society foundations should have a historically 
concrete specification [6, p 228]. A. Stepanenko and A. Om-
elchenko, researchers of the National Academy of Sciences 
of Ukraine, pointed out strategic risks affecting the socio-
economic development of our country. Among the principal 
characteristics of these risks the scientists identified a proba-
bilistic and large-scale character of threats conditioned not 
only by the existing but potential sources and hazards as well. 
On their basis extra generation of unpredictable risks is pos-
sible. The authors draw attention to a systematic and syner-
getic nature of strategic risks, the need for quantitative mea-
surement of the threats and its corresponding interpretation, 
continuous impact of strategic risks on the current and future 
security of the country and regions [7, p. 8–9].

Having considered in her work the contradictions in 
philosophical comprehension of the risk society, T. Udovits-
kaya expressed the idea that it is advisable to direct the further 
research to solving three objectives: identification, description 
and prediction of risks; development of effective risk analysis 
techniques; provision of scientific data for communications 
about the risk [8, p. 174]. Doctor of Political Sciences V. Kri-
voshein presented a characteristic of risks of modernization 
in the context of the Ukrainian society transformation. He be-
lieves that it presents groups having different attitude to trans-
formations. Some of them support changes, while others are 
focused on the observance of traditions. This distribution cre-
ates additional sources of risks [9, p. 188].

The state of society, its restructuring with orientation 
to the development of ways to overcome the global threats of 
crisis and risk make the problem of developing appropriate 
mechanisms for anticipating and overcoming them at the 
enterprise level very urgent. The main critical resource for 
solving this problem is the staff with both high creativity and 
social responsibility. It is it that is able to quickly generate 
and use new professional competences, consolidate collective 
efforts to overcome the crisis.

The aim of the article is to identify possible directions 
in the development of professional potential of the enterprises 
staff to ensure reliable operation of individual collectives and 
on this basis – harmonization of the economy and society as a 
whole under conditions of developing risks.

Statement of the basic material. A successful 
functioning of the risk society is possible if the mankind 
recognizes objectivity of the processes of risks accumulation 
and at the same time – objectivity of the global change in 
the role and functions of a person in providing for his/her 
life. The unpredictably changing modern world forces him/
her to develop the qualities that allow orienting quickly 
and effectively in a variety of the surrounding reality, timely 
respond to unanticipated unique situations. Being a critical 
resource of the civilization, man today is becoming its 
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purpose, the main source providing all spheres of the radically 
renewing society: economics, politics, culture and science. The 
growing dependence of the world on man requires increasing 
attention to studying and using the unique internal sources of 
activity of a single individual, harmonization of his behavior 
in relationships with other people at the level of individual 
social groups and society as a whole. Under conditions of risk 
accumulation at all these levels of society it is necessary to 
mobilize all forces to ensure their sustainable operation and 
development. The arising risk society significantly changes 
the theory and practice of management, requires updating the 
sources of formation and development of labor potential of 
domestic enterprises operating in the crisis society, society of 
permanent risks.

The analysis of literature showed that the unpredictability 
of the enterprise risks can be overcome by developing 
professional mobility of its main resource – the staff. In 
the glossary of terms of the labor market and professional 
education [10] this quality of a person is defined as the ability 
and opportunity to adapt to a new professional environment, 
change the job or field of activities. Summarizing various 
sources on the issue of staff mobility, S. Popov, L. Bazhutova 
identified a significant number of its types (vertical, horizontal, 
group, individual, cultural, etc.) at the enterprise level. Each of 
them is associated with professional mobility [11]. This quality 
of a person is formed under the influence of many external 
and internal factors. Among them the most complex effects on 
professional mobility is made by the person’s wants and internal 
setting of his/her consciousness, which are clear indicators of 
the level and quality of his/her life. It is these resources that 
activate or hinder the person’s intention to change and develop 
the profession for improving his/her live.

The literature sources have already partially presented 
recommendations both on how to improve the individual 
characteristics and conditions of development of person’s 
professional mobility, and on conceptual assumptions as 
to solving this problem. With regard to conceptual ideas of 
solving the problem the study by A. Kovaleva is of interest. 
She considers professional mobility as a kind of social one 
and determines that the intensity of professional moving of 
occupational groups is affected by social reforms, revolutions, 
wars, scientific and technological progress, development 
of information technologies, structural and institutional 
changes in the economy, professional education system [12, 
p. 298].

A review of fundamentals of studying professional mo-
bility was carried out by T. Miasnikova, who believes that the 
methodological basis for the concept of developing profession-
al mobility of a graduate is, firstly, a humanistic philosophical 
direction representing a system of views, recognizing the value 
of a person as an individual, his/her right to freedom, develop-
ment and demonstration of all abilities (J.-J. Rousseau, F. Bacon, 
C. Rogers). Another source of creating the methodological ba-
sis for professional mobility development is a co-evolutionary 
worldview (N. N. Moiseev, P. Teilhard de Chardin) representing 
the integration of natural and human, materialistic and idealis-
tic, technocratic and humanistic principles, in which a person 
is considered in all the richness of his/her relationship with the 
natural and social environment [13, p. 97].

E. Zeer, S. Morozov, E. Symanyuk [14] associate profes-
sional staff mobility with innovation activity. At the same time 
they point out the closeness of opinions of scientists in assess-
ing the nature of professional mobility and significant differ-
ences in characteristics of its structure. According to these 
scientists, main structural characteristics of professional mo-
bility of a subject of innovation activity are: cognitive, regula-
tory and communicative ones. Within the cognitive mobility 
there realized functions of knowledge, reflection of objective 
natural and social reality. It includes such cognitive processes 
as: perception, memory, attention, thinking, etc. The regula-
tory characteristic of professional mobility includes emotional 
and volitional processes, provides the subject’s ability for self-
regulation of activity, self-control and influence on behavior 
of other people. The communicative characteristic is realized 
in communication and interaction with other people. A. Mus-
tafin, S. Savitskiy [15] propose a methodology of stage forma-
tion of professional mobility. It allows activating the ability to 
master new knowledge and skills, providing flexibility in their 
professional activity and adaptability to new working condi-
tions. Suggestions as to stage formation and development of 
academic and research competences of students may serve an 
addition to their methodology [16].

Quite a lot attention is paid to professional mobil-
ity by pedagogues. For example, M. Zakharov, I. Karpachova, 
V. Mezinov [17] identify the relationship between the teacher 
professional mobility and his/her competitiveness, define ap-
proaches and principles, concretize the purpose and objectives 
of pedagogical practice, specify organizational and substantive 
aspects and conditions ensuring an active, information-rich, 
variative activities of student-assistants in the context of solv-
ing the problem of forming professional mobility of a future 
teacher. T. Arakelov [18] draws attention to constructive na-
ture of such practical aspect in the development of professional 
mobility as mutual learning based on communication, coop-
eration of equal participants in the process of cognition and 
solution of educational problems. Certain ideas presented in 
the works of pedagogues [15–18], can be adapted to manage-
ment of working collectives, since under crisis and risk con-
ditions managers have to use socio-psychological and educa-
tional tools for to harmonize the behavior of subordinates. One 
can not deny the fact that development of professional mobility 
is closely related to ideas of competency approach to devel-
opment of a person’s educational and professional potential. 
Quite constructive ideas of solving this problem are described 
in the collective monograph [19]. The authors provided justifi-
cation of the theoretical and practical background of develop-
ment, enriching the content of professional competence of the 
management staff, technology of its assessment; identified and 
analyzed the factors influencing its formation; suggested tech-
nologies of development of new relevant competencies, their 
situational profile, substantiated the programs for development 
of educational and professional potential and competencies of 
the management staff using interactive methods and activity-
based learning.

All the ideas developed as a result of the carried out anal-
ysis of publications, should be used when creating the meth-
odological basis for studying and transforming professional 
mobility of the staff of industrial organizations under condition 
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of the risk society formation. In order to ensure a constructive 
nature of the methodological basis of the new scientific field, 
it is necessary to formulate its main idea and hypotheses, jus-
tify the list of disciplines studying individual aspects of the risk 
society and professional mobility, analyze the paradigms of re-
lated sciences and choose the ideas to form the foundations of 
a new paradigm, create a multidisciplinary system of concepts, 
principles, methods, rules of qualitative and quantitative evalu-
ation techniques and instruments for the research information 
support. It is advisable to pay attention to the development of 
educational and research as well as socio-philosophical com-
petence of graduates from higher educations establishments. 
A  special course on “Development of professional mobility un-
der conditions of the risk society” can be added to the master 
degree program.

Conclusions. Evaluating the results of the literature 
sources presented in the review, it should be noted that the scale 
and depth of the research and assumptions, sources, factors and 
conditions both of formation of the risk society in Ukraine and 
professional mobility of the staff under conditions of its forma-
tion, require extension at the theoretical and methodological, 
theoretical and methodical and practical and methodological 
levels. It remains solving the problem of the development of a 
paradigm of the new scientific direction, content and nature of 
the research subject, information gathering instruments, quan-
titative analysis, decision-making methods.

The technology of forming the aggregate staff workforce, 
which has a high potential of professional mobility, ability to 
timely and adequately anticipate and overcome crisis situations 
in the enterprise operation, requires a special attention. These 
issues will be a subject of further research of the problem pre-
sented in the article.
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УДК 65.01  
Скрыньковский Р. Н. Поэлементная бизнес-диагностика  

деятельности предприятия
Представлены методический и индикаторный аппарат поэлемент-
ной бизнес-диагностики деятельности предприятия, направленной на 
достижение таких элементных диагностических целей: диагностика 
рентабельности активов; диагностика рентабельности собственно-
го капитала; диагностика рентабельности производства продукции; 
диагностика валовой рентабельности реализации продукции; диагно-
стика операционной рентабельности реализации продукции; диагно-
стика чистой рентабельности реализации продукции; диагностика 
абсолютной ликвидности; диагностика быстрой ликвидности; диа-
гностика общей ликвидности; диагностика покрытия; диагностика 
финансовой независимости; диагностика маневренности собствен-
ного капитала; диагностика финансового левериджа; диагностика 
структуры долгосрочных вложений; диагностика оборачиваемости 
кредиторской задолженности; диагностика периода погашения кре-
диторской задолженности; диагностика оборачиваемости дебитор-
ской задолженности; диагностика периода погашения дебиторской 
задолженности; диагностика оборачиваемости активов; диагно-
стика оборачиваемости производственных запасов; диагностика 
периода оборачиваемости производственных запасов; диагностика 
оборачиваемости собственного капитала; диагностика оборачивае-
мости основных средств (фондоотдача) диагностика фондоемкости; 
диагностика материалоотдачи; диагностика материалоемкости; 
диагностика полной себестоимости продукции; диагностика рыноч-
ной доли предприятия; диагностика износа основных средств; диагно-
стика обновления основных средств; диагностика выбытия основных 

UDC 65.01  
Skrynkovskyy R. M. Elementwise Business Diagnosis  

of Enterprise Activity
The article presents methodological and indicator apparatus for element-
wise business diagnosis of enterprise activity directed at achieving such el-
ementwise diagnostic objectives: diagnosis of return on assets; diagnosis of 
return on equity capital; diagnosis of production profitability; diagnosis of 
gross profit margin of product sales; diagnosis of operating margin of prod-
uct sales; diagnosis of net margin of product sales; diagnosis of absolute li-
quidity; diagnosis of instant liquidity; diagnosis of overall liquidity; diagnosis 
of coverage; diagnosis of financial independence; diagnosis of equity capital 
maneuverability; diagnosis of financial leverage; diagnosis of the long-term 
investment structure; diagnosis of accounts payable turnover; diagnosis of 
the accounts payable repayment period, diagnosis of receivables turnover; 
diagnosis of receivables repayment period; diagnosis of assets turnover; 
diagnosis of inventories turnover; diagnosis of the inventories turnover pe-
riod; diagnosis of equity capital turnover; diagnosis of fixed assets turnover 
(return on assets); diagnosis of capital coefficient; diagnosis of the ratio of 
output value to the materials cost; diagnosis of material consumption; di-
agnosis of the total production cost; diagnosis of enterprise market share; 
diagnosis of fixed assets wear; diagnosis of fixed assets renewal; diagnosis 
of fixed assets retirement; performance diagnosis; diagnosis of labor inten-
sity, diagnosis of the capital-labour ratio; diagnosis of efficiency; diagnosis of 
conducting the business; diagnosis of business relations; diagnosis of admin-
istrative-legal relations; diagnosis of knowledge management. The element-
wise diagnostic objectives of the enterprise system of diagnostic objectives 
are aimed at a narrow highly detailed diagnostics of individual indicators of 
the enterprise activity, i.e. the evaluation of specific analytical indicators, 

*) Роботу виконано за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації (Розпорядження першого заступника голови Львів- за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації (Розпорядження першого заступника голови Львів-за фінансової підтримки Львівської обласної державної адміністрації (Розпорядження першого заступника голови Львів-
ської ОДА від 15.10.2015 р. № 623/0/5-15 “Про обласні премії для працівників наукових установ НАН України та ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у 2015 році” – згідно 
з Додатком 2).
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средств; диагностика производительности; диагностика трудоем-
кости; диагностика фондовооруженности; диагностика результа-
тивности; диагностика ведения бизнеса; диагностика деловых от-
ношений; диагностика административно-правовых отношений; диа-
гностика менеджмента знаний. Элементные диагностические цели 
системы целей диагностики предприятия направлены на узкую высо-
кодетализированную диагностику отдельных индикаторов деятель-
ности предприятия, то есть оценивания конкретных аналитических 
индикаторов, отслеживание (исследование) их динамики, сравнение 
плановых, фактических и нормативных показателей.
Ключевые слова: предприятие, бизнес-диагностика, элементные диа-
гностические цели, аналитические индикаторы.
Рис.: 1. Формул: 39. Библ.: 26. 
Скрыньковский Руслан Николаевич – кандидат экономических наук, 
доцент, кафедра экономики предприятий и информационных техно-
логий, Львовский университет бизнеса и права (ул. Кульпарковская, 99, 
Львов, 79021, Украина)
E-mail: uan_lviv@ukr.net

monitoring (research) of their dynamics, comparison of the planned, actual 
and standard indicators.
Keywords: enterprise, business diagnosis, elementwise diagnostic objec-
tives, analytical indicators.
Fig.: 1. Formulae: 39. Bibl.: 26. 
Skrynkovskyy Ruslan M. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Pro-
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Постановка проблеми. Ефективне функціонуван-
ня та розвиток підприємства (незалежно від форми влас-
ності, виду діяльності та господарювання) забезпечується 
завдяки прийняттю результативних та ефективних управ-
лінських рішень керівників щодо виконання конкретних 
завдань і досягнення визначених цілей. Звідси очевидно, 
що актуальності набуває діагностика діяльності підпри-
ємства (комплексна, часткова, поелементна), спрямова-
ної на досягнення конкретних діагностичних цілей (від-
повідно – комплексних, часткових та елементних). Крім 
цього, сьогодні побудова окремих систем діагностики 
діяльності підприємства характеризується складністю 
методичного та індикаторного апарата і в деяких аспек-
тах не відповідає аналітичним потребам менеджерів під-
приємства, економістам, фінансистам, майстрам вироб-
ничих цехів та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
теоретичні та практичні аспекти оцінювання діяльності 
підприємства досліджували такі вітчизняні науковці та 
провідні економісти, як Батракова Т. І., Біловол Р. І., Біло-
шкурський М. В., Василенко В. А., Волошина К. А., Ворон-
кова А. Е., Клименко А. А., Комірна В. В., Лебедєва А. М., 
Лук’янова В. В., Малярець Л. М., Москаленко В. П., Но-
рік Л. О., Олександренко І. В., Олійник Т. І., Пластун О. Л., 
Рогов Г. К., Руда Р. В., Семчук Ж. В., Слободян Н. Г., Тищен-
ко О. М., Фаріон В. Я., Череп А. В., Штереверя А. В., Янков-
ська Л. А. та ін. [1–25].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Водночас, як свідчить аналіз наукових 
праць [1–22; 25], не до кінця вивченими залишаються пи-
тання щодо формування системи поелементної бізнес-
діагностики діяльності підприємства.

Постановка завдання. Мета наукової роботи поля-
гає у побудові системи поелементної бізнес-діагностики ді-
яльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, 
у науковій праці [1] зазначено, що діагностика являє собою 
процес розпізнавання і встановлення певних оціночних 
ознак, зокрема основних показників, значень цих показ-
ників в умовах неповного та часто недостовірного інфор-

маційного забезпечення, виявлення тенденційних пере-
шкод гальмування розвитку підприємства та визначення 
проблем, що знижують результативність функціонування 
з метою пошуку можливих шляхів вирішення цих проблем 
[1, с. 55].

На думку проф. Воронкової А. Е. [2], діагностика 
підприємства – це один із видів управлінської діяльності, 
який спрямований на визначення та дослідження ключо-
вих ознак стану управління підприємством, його оціню-
вання, а також встановлення проблем, що перешкоджають 
функціонуванню і ефективному розвитку та пошуку і фор-
муванню можливих шляхів їх подолання [2, с. 43].

В контексті цього Лук’янова В. В. [1] стверджує, що 
основні задачі, які необхідно досягти під час діагностики 
діяльності підприємства, це [1, с. 55]:

а) оцінити функціонування підприємства за рахунок 
вже сформованої інформаційної бази;

б) оцінити діяльність підприємства внаслідок визна-
чення допустимих значень показників, що її ха-
рактеризують;

в) оцінити роботу підприємства на основі встанов-
лення чутливості отриманих результатів завдяки 
виконанню завдань а) і б) до зміни оціночних па-
раметрів.

У монографії [5] встановлено, що ключовими еле-
ментами (сферами) діяльності підприємства є [5, с. 40] 
(Малярець Л. М., Штереверя А. В.):

фінансова сфера; 
сфера внутрішніх бізнес-процесів; 
сфера діяльності та розвитку персоналу; 
маркетингова сфера. 

У той же час проф. Василенко В. О. [3] виділяє такі 
4 основні види діагностики діяльності підприємства [3, 
с. 141]: експрес-діагностика, первинна діагностика, комп-
лексна діагностика та поелементна діагностика.

Таким чином, за результатами опрацювання науко-
вих праць [1–22; 24; 25, с. 138–139] і вивчення практики 
функціонування підприємств встановлено, що поелемент-
на бізнес-діагностика діяльності суб’єкта господарювання 
спрямована на досягнення елементних діагностичних ці-
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лей (рис. 1), які передбачають вузьку високодеталізовану 
діагностику окремих індикаторів діяльності підприємства, 
тобто оцінювання конкретних аналітичних індикаторів, 
відстежування (дослідження) їхньої динаміки, порівняння 

планових, фактичних і нормативних показників з ураху-
ванням галузевих аспектів функціонування підприємства. 
Варто зауважити, що кількість і перелік елементних діа-
гностичних цілей безмежні.

Рис. 1. Система поелементної бізнес-діагностики діяльності підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [5–19; 21; 25]

Ключові елементні діагностичні цілі

ПОЕЛЕМЕНТНА БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Діагностика рентабельності активів (РА) 18. Діагностика оборотності виробничих 
запасів (ОВЗ)

2.  Діагностика рентабельності власного капіталу (РВК)

3. Діагностика рентабельності виробництва продукції (РВП)

4. Діагностика рентабельності реалізації продукції

4.1. Діагностика валової рентабельності реалізації 
продукції (РВ)

5. Діагностика абсолютної ліквідності (ЛА)

6. Діагностика швидкої ліквідності (ЛШ)

7. Діагностика загальної ліквідності (ЛЗ)

8. Діагностика покриття (П)

9. Діагностика фінансової незалежності (ФН)

10. Діагностика маневреності власного капіталу (МВК)

11. Діагностика фінансового левериджу (ФЛ)

17. Діагностика оборотності активів (ОА)

12. Діагностика структури довгострокових вкладень (СДВ)

13. Діагностика оборотності кредиторської 
заборгованості (ОКЗ)

14. Діагностика періоду погашення кредиторської 
заборгованості (ППКЗ)

15. Діагностика оборотності дебіторської заборгованості 
(ОДЗ)

16. Діагностика періоду погашення дебіторської 
заборгованості (ППДЗ)

4.2. Діагностика операційної рентабельності 
реалізації продукції (РО)

4.3. Діагностика чистої рентабельності реалізації 
продукції (РЧ)

19. Діагностика періоду оборотності виробничих 
запасів (ПОВЗ)

20. Діагностика оборотності власного капіталу 
(ОВК)

25. Діагностика повної собівартості продукції 
(СПП)

26. Діагностика ринкової частки підприємства 
(РЧП)

21. Діагностика оборотності основних засобів 
(фондовіддача)

22. Діагностика фондомісткості (ФМ)

23. Діагностика матеріаловіддачі (МВ)

24. Діагностика матеріаломісткості (ММ)

30. Діагностика продуктивності (ПД)

31. Діагностика трудомісткості (ТМ)

32. Діагностика фондоозброєності (ФО)

33. Діагностика результативності (РЕЗ)

34. Діагностика ведення бізнесу (ВБ)

35. Діагностика ділових відносин (ДВ)

27. Діагностика зносу основних засобів (ЗОЗ)

36. Діагностика адміністративно-правових 
відносин (АПВ)

37. Діагностика менеджменту знань (МЗ)

28. Діагностика оновлення основних засобів 
(ОНОЗ)

29. Діагностика вибуття основних засобів (ВИБОЗ)
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Конкретні аналітичні індикатори, формули для їх 
розрахунку та критеріальні значення системи поелемент-
ної бізнес-діагностики діяльності підприємства наведено 
нижче (відповідно до рис. 1):

Діагностика рентабельності активів   (РА) ві-
дображає суму прибутку, одержану від кожної 
гривні, вкладеної в активи (нормативне значен-
ня РА  – збільшення) та розраховується за фор-
мулою (1) [5, с. 46; 6, с. 182; 7, с. 24; 8; 9; 10, с. 110; 
11, с. 411]:

  (1)

де       ЧП – чистий прибуток; 
СВА – середньорічна вартість активів, яка відображає 

суму вартості активів на початок та на кінець року, поді-
лену на “2”.

Діагностика рентабельності власного капіталу   
(РВК) характеризує суму прибутку, одержану від 
кожної гривні власного капіталу (нормативне зна-
чення РВК – збільшення) та обчислюється за фор-
мулою (2) [7, с. 24; 8, с. 31; 9; 10, с. 110; 11, с. 411]:

  (2)

де     CВВК – середньорічна вартість власного капіталу, яка 
відображає суму вартості власного капіталу на початок та 
на кінець року, поділену на “2”.

Діагностика рентабельності виробництва про- 
дукції (РВП) визначає суму прибутку, одержаного 
від кожної гривні понесених витрат на виробни-
цтво цієї продукції (нормативне значення РВП – 
збільшення) та розраховується за формулою (3) 
[5, с. 49; 7, с. 24; 9; 10, с. 110; 11, с. 411]:

  (3)

де       ПОД – прибуток від операційної діяльності; 
СПП – повна собівартість продукції.

Діагностика рентабельності реалізації продук- 
ції поділяється на три підвиди:

1) діагностика валової рентабельності реалізації про-
дукції (РВ) (характеризує рівень ефективності виробничої 
діяльності підприємства);

2) діагностика операційної рентабельності реалізації 
продукції (РО) (відображає рівень рентабельності підпри-
ємства внаслідок здійснених відрахувань виробничих та 
збутових витрат);

3) діагностика чистої рентабельності реалізації про-
дукції (РЧ) (показує суму прибутку, одержану від кожної 
гривні реалізованої продукції).

Нормативне значення РВ, РО, РЧ – збільшення. Розра-
хунок РВ, РО, РЧ проводиться за формулами (4) – (6) [5, с. 46; 
7, с. 24; 8, с. 31; 9; 10, с. 110; 11, с. 411]:

  (4)

  (5)
  (6)
де       ВП – валовий прибуток; 

ЧДР – чистий дохід від реалізації продукції.
Діагностика абсолютної ліквідності   (ЛА) визна-
чає частку поточних зобов’язань, яку підприєм-

ство може покрити завдяки грошовим засобам 
(нормативне значення ЛА повинно бути 0,2–0,3) та 
обчислюється за формулою (7) [5, с. 46; 7, с. 20, 22; 
11, с. 410; 12, с. 424]:

  (7)

де       ГЗ – грошові засоби; 
ПЗ – поточні зобов’язання.

Діагностика швидкої ліквідності   (ЛШ) відображає 
частку поточних зобов’язань, яку підприємство 
може покрити завдяки грошовим засобам та дебі-
торській заборгованості (нормативне значення ЛШ 
повинно бути 0,6-0,8) та розраховується за форму-
лою (8) [7, с. 22; 12, с. 424]:

  (8)
де        ДЗ – обсяг дебіторської заборгованості.

Діагностика загальної ліквідності   (ЛЗ) характе-
ризує частку поточних зобов’язань, яку підпри-
ємство може покрити завдяки усім своїм активам 
(нормативне значення ЛЗ повинно бути не мен-
шим 1) та обчислюється за формулою (9) [7, с. 20; 
11, с. 410; 12, с. 424]:

  (9)
де       ОА – оборотні активи; 

НА – необоротні активи.
Діагностика покриття   (П) визначає частку по-
точних зобов’язань, яку підприємство може по-
крити завдяки поточним активам (нормативне 
значення П повинно бути 2,0–2,5) та обчислюєть-
ся за формулою (10) [5, с. 45; 6, с. 182; 7, с. 20, 22; 
11, с. 410]:

  (10)
де      ПА – поточні активи, до яких відноситься ГЗ, ДЗ та 
інші оборотні активи.

Діагностика фінансової незалежності   (ФН) ви-
значає частку власного капіталу у загальній сумі 
валюти балансу (нормативне значення ФН пови-
нно бути не меншим 0,5) та обчислюється за фор-
мулою (11) [5, с. 45; 7, с. 20, 23; 11, с. 410; 13, с. 242; 
14, с. 93]:

  (11)
де       ВК – власний капітал; 

ВБ – валюта балансу.
Діагностика маневреності власного капіталу   
(МВК) визначає, яка сума власного капіталу при-
падає на фінансування поточної діяльності (нор-
мативне значення МВК повинно бути більшим від 
0 і  зростати) та розраховується за формулою (12) 
[7, с. 23; 11, с. 410; 13, с. 242; 14, с. 94]:

  (12)

Діагностика фінансового левериджу   (ФЛ) відо-
бражає вплив залученого позикового капіталу на 
рівень рентабельності власного капіталу підпри-
ємства (нормативне значення ФЛ повинно бути не 
меншим 1) та розраховується за формулою (13) [7, 
с. 23; 13, с. 242]:
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  (13)
де     ЗК – залучений капітал, що містить у собі поточні та 
довгострокові зобов’язання.

Діагностика структури довгострокових вкла- 
день (СДВ) характеризує частку основних засобів 
та інших необоротних активів, які фінансуються 
зовнішніми інвесторами (нормативне значення 
СДВ – зменшення, що свідчить про зниження рівня 
залежності підприємства від зовнішніх інвесто-
рів) та обчислюється за формулою (14) [11, с. 410; 
14, с. 94–95]:

  (14)
де       ДКП – довгострокові кредити та позики; 

СК – сукупний капітал.
Діагностика оборотності кредиторської забор- 
гованості (ОКЗ) відображає швидкість обертання 
кредиторської заборгованості підприємства (нор-
мативне значення ОКЗ – збільшення) та розрахо-
вується за формулою (15) [7, с. 21, 23; 8, с. 29; 15, 
с. 38]:

  (15)
де      КЗ – обсяг кредиторської заборгованості.

Діагностика періоду погашення кредиторської  
заборгованості (ППКЗ) визначає середній період 
погашення кредиторської заборгованості підпри-
ємства (нормативне значення ППКЗ – зменшення) 
та обчислюється за формулою (16) [7, с. 23; 8,  
с. 29; 15, с. 38]:

  (16)
де      Т – тривалість звітного періоду (365 днів).

Діагностика оборотності дебіторської забор- 
гованості (ОДЗ) відображає швидкість обертання 
дебіторської заборгованості підприємства (нор-
мативне значення ОДЗ – збільшення) та розрахо-
вується за формулою (17) [7, с. 21, 23; 8, с. 29; 15, 
с. 38]:

  (17)

Діагностика періоду погашення дебіторської за- 
боргованості (ППДЗ) визначає середній період по-
гашення дебіторської заборгованості підприєм-
ства (нормативне значення ППДЗ – зменшення) та 
обчислюється за формулою (18) [7, с. 23; 8, с. 29; 
11, с. 411; 15, с. 38]:

  (18)
Діагностика оборотності активів   (ОА) характе-
ризує рівень ефективності використання підпри-
ємством усіх своїх наявних активів (нормативне 
значення ОА – збільшення) та розраховується за 
формулою (19) [6; 7, с. 23; 8, с. 28]:

  (19)
Діагностика оборотності виробничих запасів   
(ОВЗ) відображає швидкість реалізації виробничих 
запасів підприємства (нормативне значення ОВЗ – 
збільшення) та обчислюється за формулою (20) [7, 
с. 23; 8, с. 29; 11, с. 411; 15, с. 38;]

  (20)
де       СРП – собівартість реалізації продукції; 

ВЗ – обсяг виробничих запасів.
Діагностика періоду оборотності виробничих  
запасів (ПОВЗ) характеризує середній період збері-
гання виробничих запасів (нормативне значення 
ПОВЗ – зменшення) та розраховується за форму-
лою (21) [8, с. 29; 15, с. 38]:

  (21)
Діагностика оборотності власного капіталу   
(ОВК) відображає рівень ефективності використан-
ня власного капіталу підприємства (нормативне 
значення ОВК – збільшення) та розраховується за 
формулою (22) [7, с. 23; 8, с. 29; 11, с. 411; 15, с. 39]

  (22)

Діагностика оборотності основних засобів (фон- 
довіддача) (ООЗ) демонструє рівень ефективності 
використання основних засобів підприємства 
(нормативне значення ООЗ – збільшення) та об-
числюється за формулою (23) [6; 7, с. 23; 11, с. 411; 
15, с. 39; 16, с. 68, 70; 17, с. 213]

  (23)
де      СВОЗ – середньорічна вартість основних засобів.

Діагностика фондомісткості   (ФМ) відображає 
рівень вартості виробництва та реалізації про-
дукції у вартості основних засобів (нормативне 
значення ФМ – зменшення) та розраховується за 
формулою (24) [16, с. 68; 17, с. 213–214]:

  (24)
Діагностика матеріаловіддачі   (МВ) відображає 
вартість обсягу випущеної продукції, яка припа-
дає на кожну гривню матеріальних витрат (нор-
мативне значення МВ – збільшення) та розрахову-
ється за формулою (25) [7; 16]

  (25)
де       ОВП – обсяг випуску продукції; 

МВ – матеріальні витрати.
Діагностика матеріаломісткості   (ММ) харак-
теризує рівень ефективності використання ма-
теріальних ресурсів підприємства (нормативне 
значення ММ – зменшення) та обчислюється за 
формулою (26) [16, с. 70]

  (26)
Діагностика повної собівартості продукції   (СПП) 
демонструє понесені підприємством витрати 
у  процесі здійснення основної виробничої діяль-
ності (нормативне значення СПП – збільшення за 
рахунок зростання обсягу виробництва) та обчис-
люється за формулою (27) [5, с. 49; 18]

  (27)
де       ВСП – виробнича собівартість продукції; 

АВ – адміністративні витрати; 
ІОВ – інші операційні витрати; 
ФВ – фінансові витрати; 
ЗВ – збутові витрати.
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Діагностика ринкової частки підприємства   (РЧП) 
характеризує питому вагу підприємства на від-
повідному ринку за обсягом реалізації продукції 
(нормативне значення РЧП повинно бути більшим 
від 0 та зростати) і розраховується за формулою 
(28) [5, с. 48]

  (28)
де       ЗЧДР – загальний чистий дохід від реалізації продук-
ції, отриманий підприємствами певного сегмента ринку.

Діагностика зносу основних засобів   (ЗОЗ) відобра-
жає питому вагу зношених основних засобів у їх 
первісній вартості (нормативне значення ЗОЗ  – 
зменшення) та розраховується за формулою (29) 
[6; 7, с. 22; 11, с. 410; 17, с. 213]

  (29)

де       СЗОЗ – сума зносу основних засобів; 
ПВОЗ – первісна вартість основних засобів.

Діагностика оновлення основних засобів   (ОНОЗ) 
демонструє рівень оновлення основних засо-
бів (нормативне значення ОНОЗ – збільшення) 
та обчислюється за формулою (30) [7, с. 22; 17,  
с. 213]:

  (30)

де     ВОН – вартість введених у дію нових основних засобів.
Діагностика вибуття основних засобів   (ВИБОЗ) 
визначає рівень вибуття основних засобів вна-
слідок їх фізичного або морального зносу (нор-
мативне значення ВИБОЗ повинно бути нижчим за 
значення ОНОЗ) та обчислюється за формулою (31) 
[7, с. 22; 17, с. 213]:

  (31)
де      ВВИБ – вартість вибулих основних засобів.

Діагностика продуктивності   (ПД) демонструє, 
який обсяг виробленої продукції припадає на од-
ного працівника, задіяного у виробництві (норма-
тивне значення ПД – збільшення), та обчислюєть-
ся за формулою (32) [5, с. 51; 7; 16]:

  (32)
де       ОПВИРОб – обсяг виробленої продукції; 

ЧПВ – чисельність персоналу, задіяного у виробни-
цтві.

Діагностика трудомісткості   (ТМ) характеризує 
витрати на персонал, задіяний у виробництві, що 
припадають на одиницю виробленої продукції 
(нормативне значення ТМ – зменшення), та об-
числюється за формулою (33) [16, с. 70]:

  (33)
Діагностика фондоозброєності   (ФО) демонструє 
рівень забезпеченості персоналу підприємства 
основними засобами (нормативне значення ФО – 
збільшення) та розраховується за формулою (34) 
[16, с. 68, 70; 17, с. 214]:

  (34)
де     СКШП – середньооблікова кількість штатних праців-
ників.

Діагностика результативності   (РЕЗ) визначає 
рівень результативності діяльності підприєм-
ства і  базується на бізнес-індикаторах Р1, Р2, Р3 
та обчислюється за формулою (35) (авторська 
розробка):

  (35)
де       Р1 – рентабельність; 

Р2 – зростання прибутку; 
Р3 – частка ринку.

Діагностика ведення бізнесу   (ВБ) грунтується на 
параметрах В1, В2, …, В10 та обчислюється за фор-
мулою (36):

  (36)
де       В1 – дохідність; 

В2  – інформація; 
В3 – ресурс; 
В4  – час (“точно в строк”); 
В5 – якість; 
В6 – ціна / витрати; 
В7 – сервіс; 
В8 – довіра і відповідальність; 
В9 – продуктивність; 
В10 – навчання і постійне вдосконалення.

Діагностика ділових відносин   (ДВ) грунтується на 
параметрах Д1, Д2, …, Д8 та розраховується за фор-
мулою (37) (на підставі [19, c. 82–83]):

  (37)
де       Д1 – відносини власності; 

Д2  – відносини з постачальниками (їх надійність та 
диверсифікованість); 

Д3 – відносини зі споживачами (їх платоспромож-
ність); 

Д4  – відносини з конкурентами; 
Д5 – відносини з посередниками; 
Д6 – відносини з партнерами (фінансово-кредитними 

установами, банками, адвокатськими фірмами, науково-
дослідними організаціями, освітніми установами, органі-
заціями сфери страхування тощо); 

Д7 – відносини з органами влади (державними, міс-
цевими); 

Д8 – відносини з засобами масової інформації тощо.
Діагностика адміністративно-правових від- 
носин (АПВ) містить параметри А1, А2, А3, А4 та 
обчислюється за формулою (38) (на підставі  
[19, c. 83]):

  (38)

де       А1 – організаційно-правова форма; 
А2  – система оподаткування; 
А3 – наявність судових позовів; 
А4  – наявність відкритих судових справ (криміналь-

них, адміністративних) у судах – першої інстанції, апеля-
ційної інстанції, касаційної інстанції тощо.

Діагностика менеджменту знань   (МЗ) враховує 
параметри З1; З2; З3; З4; З5; З6 та обчислюється за 
формулою (39):

  (39)
де       З1 – персонал; 
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З2 – корпоративна культура; 
З3 – ресурси; 
З4 – технології; 
З5 – інформація; 
З6 – навчання (освіта, професійна підготовка  

[23; 26]).
Діагностику результативності (РЕЗ), діагностику ве-

дення бізнесу (ВБ), діагностику ділових відносин (ДВ), діа-
гностику адміністративно-правових відносин (АПВ) і діа-
гностику менеджменту знань (МЗ) потрібно проводити із 
використанням факторного аналізу, який полягає у визна-
ченні взаємовпливу вищеперелічених параметрів у меж-
ах зазначених вище відповідно до діагностик (формули 
(35)–(39)). Оптимальними значення кожної з окреслених 
діагностик будуть тоді, коли за результатами розрахунку 
прямуватимуть до “1”. Натомість, якщо спостерігатиметь-
ся протилежна тенденція, то рівень результативності, 
рівень ведення бізнесу, рівень ділових відносин, рівень 
адміністративно-правових відносин та рівень менеджмен-
ту знань будуть знижуватись, що негативно вплине на ді-
яльність підприємства.

Що стосується діагностики капіталу підприєм-
ства, то лауреати Нобелівської премії з економіки (1985) 
Франко Модільяні (англ. Franco Modigliani) та (1990) Мер-
тон Говард Міллер (англ. Merton H. Miller) [20] у 1958 р. 
розробили теорію індиферентності структури капіталу 
підприємства, згідно з якою вартість капіталу підприєм-
ства та ринкова вартість підприємства з певних причин не 
залежать від структури капіталу підприємства, що, в свою 
чергу, дозволяє стверджувати таке: зміна структури капі-
талу підприємства не впливає на зростання його ринкової 
вартості [20].

Висновки. За результатами аналізу наукових праць 
[1–22; 24; 25] та діючої практики вітчизняних підпри-
ємств встановлено, що поелементна бізнес-діагностика 
діяльності підприємства спрямована на досягнення таких 
ключових елементних діагностичних цілей: діагностика 
рентабельності активів; діагностика рентабельності влас-
ного капіталу; діагностика рентабельності виробництва 
продукції; діагностика валової рентабельності реалізації 
продукції; діагностика операційної рентабельності реаліза-
ції продукції; діагностика чистої рентабельності реалізації 
продукції; діагностика абсолютної ліквідності; діагностика 
швидкої ліквідності; діагностика загальної ліквідності; діа-
гностика покриття; діагностика фінансової незалежності; 
діагностика маневреності власного капіталу; діагностика 
фінансового левериджу; діагностика структури довгостро-
кових вкладень; діагностика оборотності кредиторської 
заборгованості; діагностика періоду погашення кредитор-
ської заборгованості; діагностика оборотності дебітор-
ської заборгованості; діагностика періоду погашення дебі-
торської заборгованості; діагностика оборотності активів; 
діагностика оборотності виробничих запасів; діагностика 
періоду оборотності виробничих запасів; діагностика обо-
ротності власного капіталу; діагностика оборотності осно-
вних засобів (фондовіддача); діагностика фондомісткості; 
діагностика матеріаловіддачі; діагностика матеріаломіст-
кості; діагностика повної собівартості продукції; діагнос-
тика ринкової частки підприємства; діагностика зносу 
основних засобів; діагностика оновлення основних засобів; 

діагностика вибуття основних засобів; діагностика продук-
тивності; діагностика трудомісткості; діагностика фондо-
озброєності; діагностика результативності; діагностика 
ведення бізнесу; діагностика ділових відносин; діагностика 
адміністративно-правових відносин; діагностика менедж-
менту знань.

Перспективи подальших досліджень у заданому на-
прямі полягають у формуванні системи цілей діагностики 
функціонування підприємства з урахуванням поелементної 
бізнес-діагностики діяльності, спрямованої на досягнення 
елементних діагностичних цілей підприємства.
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fEatUrEs Of sOlving rEtrOspEctivE (sUccEssivE) tasks Of thE mOnitOring 
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UDC 332.146.2:[65.012.122:338.43]
Tkachenko S. A.

Features of Solving Retrospective (Successive) Tasks of the Monitoring Subsystem in Systems for Strategic Control  
of the Regional Structure and Territorial Organization in the Agri-Food Sphere

The given article highlights features of solving retrospective (successive) tasks of monitoring production and economic activity of the territorial-production system 
through a profound using of scientific principles in the developed and introduced enlarged block diagram of the control system for a functionally advanced solution of 
the task of monitoring labour force turnover at the entity in the agri-food sphere. Solving the task of monitoring the labour force turnover in the territorial-production 
system by means of electronic digital machines allows: to reduce the complexity of calculations performed by employees of Human Resources Department and make 
time for other research and control functions; to accelerate submission of necessary accounting and economic as well as analytical information on the labour force 
turnover at the entity in the agri-food sphere to consumers; increase the quality of accounting and economic as well as analytical information by eliminating errors, 
which occur at manual calculation; to build a real scientific basis for developing measures of technical, organizational and socio-economic nature aimed at reducing 
the labour force turnover. The given list of issues solved at development of the monitoring subsystem in strategic control systems of the regional structure and 
territorial organization of the agri-food sphere is not complete, the use of industrial methods for creating a monitoring subsystem, training specialists and a number 
of other issues, which are no less important, should be mentioned as well.
Keywords: task, monitoring, labour force, retrospective, labour force turnover, territorial-production system.
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Tkachenko Serhii A. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Acting Rector, International Technological University (11a Nіkolska Str., Mykolaiv,  
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УДК 332.146.2:[65.012.122:338.43]  
Ткаченко С. А. Особенности решения ретроспективных  

(последующих) задач подсистемы мониторинга в системах  
стратегического регулирования региональной структуры  

и территориальной организации субъектов  
агропродовольственной сферы

Освещены особенности решения ретроспективных задач мониторин-
га производственно-хозяйственной деятельности территориально-
производственной системы путём углублённого использования на-
учных основ спроектированной и внедрённой укрупнённой блок-схемы 
системы правил функционально развитого решения задачи монито-
ринга текучести рабочей силы на субъекте агропродовольственной 
сферы. Решение задачи мониторинга текучести рабочей силы на 
территориально-производственной системе с помощью машин элек-
тронных цифровых позволяет: сократить трудоёмкость расчётов, 
выполняемых работниками отдела кадров, и высвободить время для 
выполнения других научно-исследовательских и контрольных функ-
ций; ускорить представление потребителям необходимой учётно-
экономической и аналитической информации по текучести рабочих 
кадров на субъекте агропродовольственной сферы; повысить каче-
ство получаемой учётно-экономической и аналитической информации 
за счёт устранения ошибок, допускаемых при ручном счёте; получить 
реальную научную основу для разработки мероприятий технического, 
организационного и социально-экономического характера, направлен-
ных на сокращение текучести кадров. Приведенный перечень вопро-
сов, решаемых при проектировании в системах стратегического регу-
лирования региональной структуры и территориальной организации 
субъектов агропродовольственной сферы подсистемы мониторинга, 
далеко не полон, можно назвать применение индустриальных мето-
дов создания подсистемы, подготовку кадров специалистов и целый 
ряд других вопросов, решение которых не менее актуально.

УДК 332.146.2:[65.012.122:338.43]  
Ткаченко С. А. Особливості вирішення ретроспективних  

(наступних) завдань підсистеми моніторингу в системах страте-
гічного регулювання регіональної структури та територіальної 

організації суб’єктів агропродовольчої  
сфери

Висвітлено особливості вирішення ретроспективних завдань моніто-
рингу виробничо-господарської діяльності територіально-виробничої 
системи шляхом поглибленого використання наукових засад спро-
ектованої та впровадженої укрупненої блок-схеми системи правил 
функціонально розвинутого рішення задачі моніторингу плинності 
робочої сили на суб`єкті агропродовольчої сфери. Рішення завдання 
моніторингу плинності робочої сили на територіально-виробничій 
системі за допомогою машин електронних цифрових дозволяє: ско-
ротити трудомісткість розрахунків, виконуваних працівниками від-
ділу кадрів, і вивільнити час для виконання інших науково-дослідних 
і контрольних функцій; прискорити подання споживачам необхідної 
обліково-економічної та аналітичної інформації з плинності робочих 
кадрів на суб`єкті агропродовольчої сфери; підвищити якість одер-
жуваної обліково-економічної та аналітичної інформації за рахунок 
усунення помилок, що допускаються при ручному рахунку; отримати 
реальну наукову основу для розробки заходів технічного, організацій-
ного та соціально-економічного характеру, спрямованих на скорочен-
ня плинності кадрів. Наведений перелік питань, що вирішуються під 
час проектування в системах стратегічного регулювання регіональ-
ної структури та територіальної організації суб`єктів агропродо-
вольчої сфери підсистеми моніторингу, далеко не повний, можна на-
звати застосування індустріальних методів створення підсистеми, 
підготовку кадрів фахівців і цілий ряд інших питань, вирішення яких 
не менш актуально.
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Summary of the main results of the reserch with their 
substantiation. The initial information to solve the monitoring 
task of the labour force turnover in the territorial-production 
system is formed in Department of Functionally Advanced 
Strategic Control Systems of the Regional Structure and Ter-
ritorial Organization in the Agri-Food Sphere. In particular, the 
personnel management subsystem solves the problem of ad-
justing the personnel array and accumulation of its movement, 
within which there formed two concentrations: the conglomer-
ate of employees at the sphere entity and the set of movements 
of the personnel at the sphere entity. The sequences of the same 
elements are formed by means of modern digital media.

In addition, in the process of solving the monitoring task 
of the labour force turnover in the territorial-production sys-
tem in order to obtain information characterizing the change in 
the indicators and criteria of economic efficiency (profitability) 
of the labour force turnover compared with the previous peri-
ods there used part of the reference information formed in this 
task earlier – a named set of similar variables of the labour force 
turnover for the previous year. This informational abstract data 
type contains information about the labour force turnover in 
absolute and relative terms and criteria of economic efficiency 
(quality) by each unit and the sphere entity as a whole, for each 
month and each quarter of the past year as well as for the whole 
previous year. Depending on the step of the calculation, the 
specified interface to the data storage can be considered also as 
an output one. A magnetic disk is intended as a digital media 
for the vocabulary. The storage time is one year.

At solving the task the following key information docu-
ments are used for normative-reference information: the clas-
sifier of technoeconomic information on the personnel, classi-
fier of occupations, classifier of reasons for resignation. Thus, 
the following factors are considered the reasons for the labour 
force turnover: dissatisfaction with the organization and work-
ing conditions, dissatisfaction with the remuneration of labour, 
dissatisfaction with the administration relationship, lack of con-
ditions for career development, dissatisfaction with the work 
content, lack of prospects for improving living conditions, long 
distance between the housing and place of work, lack of places 
in child-care facilities, lack of conditions for training, different 
causes for voluntary resignations, absenteeism and other viola-
tions of the labor discipline.

The process of solving the task involves the formation 
of four intermediate tables of the accounting and economic as 
well as analytical information: the average number of employ-
ees in the given and covered period; distribution of resignations 
by units and reasons; distribution of resignations by occupa-
tions and reasons; distribution of resignations by occupations 
and level of labor mechanization and automation.

As a result of solving the task, there formed output docu-
ments in a tabular form describing the labour force turnover 
in the territorial-production system for the given and covered 
period. At the initial stage the following forms of tables are pro-
vided: the monitoring of the labour force turnover at the sphere 
entity as of the date; monitoring of resignations at the entity 
caused by the employee turnover for the given period; moni-
toring of the labour force turnover at the sphere entity in terms 
of occupation for the given period; monitoring of the distribu-
tion of employees, who resigned from the sphere entity due to 
the turnover, depending on the level of labor mechanization 
and automation as of the date, etc.

At the following stages of functional development of 
monitoring the personnel in the territorial-production system, 
the list of output informational forms on the given task can be 
extended.

All output informational forms are issued in one copy 
and then multiplied promptly in the quantity ultimately re-
quired for submission to Human Resources Department, La-
bour and Wages Department, Bureau of Economic Monitoring 
of Production Planning Department and other public organiza-
tions.

The task of monitoring the labour force turnover in the 
territorial-production system is part of another, more gen-
eral periodic monitoring task — monitoring the condition and 
movements of the personnel at the entity in the sphere. In the 
process of developing and introducing this task there should be 
considered its information links with other tasks of functionally 
advanced strategic control systems of the regional structure and 
territorial organization of the entities in the agri-food sphere.

The system of operations for solving the task of moni-
toring the labour force turnover in the territorial-production 
system consists of four stages: Stage 1. Forming the data struc-
tures of resignations for the given period by units, occupations, 
reasons as well as level of mechanization and automation of 
labor. Stage 2. Forming the series of number of employees for 
the given and covered period. Stage 3. Calculating indicators of 
the labour force turnover for the given and covered period by 
units, occupations and reasons for resignations. Step 4. Calcu-
lating indicators of the labour force turnover for the given and 
covered period by the level of labor mechanization and auto-
mation.

Fig. 1 presents the developed and implemented in prac-
tice enlarged block diagram of regulations for modern func-
tionally advanced solving of the single monitoring task of the 
labour force turnover by means of the territorial-production 
system.

In the task the determination of indicators of the labour 
force turnover is realized by finding the absolute number of 
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employees, who resigned from the entity of the sphere in the 
given and covered period (month, quarter, six months, year) by 
units, occupations, reasons for resignations and level of mecha-
nization and automation of labor with the following calculation 
of the ratio of the given absolute values and the average number 
of employees at the entity in the sphere, units and so on for the 
same period, as well as finding the value of changes in indica-
tors for the given and covered period compared with the level 
of appropriate indicators and criteria of economic efficiency 
(profitability) for the previous period.

Conclusions and prospects for further research. The 
solution of the monitoring task of the labour force turnover in 
the territorial-production system by means of electronic digital 

machines allows: to reduce the complexity of calculations per-
formed by employees of Human Resources Department and to 
make time for other research and control functions; to acceler-
ate the submission of necessary accounting and economic as 
well as analytical information on the labour force turnover at 
the entity of the agri-food sphere to consumers; to increase the 
quality of accounting and economic as well as analytical infor-
mation by eliminating errors, which occur at manual calcula-
tion; to build a real scientific basis for developing measures of 
technical, organizational and socio-economic nature aimed at 
reducing the labour force turnover. The given list of the issues 
solved at the development of the monitoring subsystem in sys-
tems of strategic control of the regional structure and territo-

Fig. 1. The enlarged block diagram of the program for the functionally advanced solution of the retrospective (successive) 
monitoring task of the labour force turnover in the territorial-production system (developed by the author)
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rial organization in the agri-food sphere is not complete. The 
use of industrial methods for creating a monitoring subsystem, 
training specialists and a number of other issues, which are no 
less important, should be mentioned as well.
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Изложены материалы исследования процессов проектирования 
функций и структур управления предприятиями сферы питания по 
критериям состава задач деятельности предприятий, их участия 
в интеграционном процессе производства, реализации и организации 
потребления продуктов и услуг питания. Определена квалиметри-
ческая оценка параметров предприятий разных форматов и типо-
вых задач – производство продукции, маркетинговая деятельность, 
обслуживание потребителей, управление персоналом и др. Разрабо-
таны балансовые схемы производственно-экономической системы 
предприятий по элементам затрат и выпуска продукции и услуг 
питания. Предложены интегральные подходы к проектированию 
систем управления предприятиями сферы питания на основе согла-
сования параметров целевой, линейной, функциональной и ресурсной 
подсистем.
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The article presents materials of studying the processes of designing func-
tions and structures of management of food service enterprises by criteria of 
composition of the enterprise objectives, their participation in the integra-
tion process of production, sales and organization of consumption of food 
products and services. There have been defined a qualimetric estimation of 
parameters for enterprises of different size by types of tasks — manufacture 
of products, marketing activities, customer service, personnel management, 
etc. Balance schemes of the production and economic system of enterprises 
regarding cost components and output of food products and services have 
been developed. The integrated approaches to designing management 
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eters of the target, linear, functional and resource subsystems have been 
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Вступ. Успішне формування управління господар-
ськими системами можливе за умови визначення концеп-
туальних засад діяльності самого підприємства, як базису 
й об’єкта управління, так і системи управління, як надбудо-
ви та суб’єкта управління з урахуванням галузевої специфі-
ки діяльності підприємств і сучасних реалій глобалізації та 
інтеграції бізнесу.

Підприємства сфери харчування є унікальними сто-
совно участі у відтворювальних процесах і виконують всі 
його функції – від виробництва, розподілу до реалізації та 
організації споживання продуктів і послуг харчування. В 
сучасних умовах агропродовольчий комплекс не забезпе-
чує виконання завдання організації харчування населення 
за моделлю «від лану – до столу» і має бути доповнений 
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підсистемами продовольчої торгівлі, ресторанного гос-
подарства, соціальними закладами харчування, домогос-
подарствами населення, які виконують важливі функції 
організації харчування, особливо в період соціально-
економічних трансформацій і криз. Тому сферу харчуван-
ня слід розглядати як міжгалузевий кластер природно-
соціально-економічного характеру, який інтегрує суб’єкти 
господарювання всіх організаційно-правових форм біз-
несу (підприємств, осіб-підприємців, корпорацій), що 
виконують функції вирощування продовольчої сировини 
агросектором, переробки та виробництва харчових про-
дуктів підприємствами харчової промисловості, реаліза-
ції продовольчих товарів у оптовій і роздрібній торгівлі й 
організації споживання готових страв, кулінарних і конди-
терських виробів у закладах ресторанного господарства 
[2; 3; 7].

Метою дослідження є питання проектування струк-
тур управління підприємствами сфери харчування як інте-
грованими системами, що виконують сукупність завдань із 
вирощування, переробки, реалізації та організації спожи-
вання продуктів і послуг харчування.

Аналіз попередніх досліджень. Проблеми проекту-
вання організаційних структур управління досліджували 
відомі вчені, які внесли вагомий вклад у вирішення цього 
важливого науково-практичного завдання, формуючи сві-
тові та національні методологічні підходи до організацій-
ного проектування. У той же час питання проектування 
структур управління підприємствами сфери харчування 
у зв’язку з їх специфікою, виконуваними функціями у про-
цесах відтворення, широким асортиментом продукції та 
послуг, малими розмірами, інтегрованими формами орга-
нізації діяльності та іншими чинниками висвітлені досить 
обмежено [2; 5; 7; 8].

Виклад основного матеріалу. Проведені досліджен-
ня за матеріалами 5 комбінатів харчування м. Харкова по-
казують, що в діяльності та управлінні підприємств сфери 
харчування з урахуванням виконуваних функцій доцільно 
виділити підсистеми лінійного, цільового, функціональ-
ного управління та ресурсну (забезпечення управління)  
(рис. 1). 

Обґрунтування мети та функціонального змісту про-
цесу управління підприємствами сфери харчування має 
спиратися на творче використання процесного підходу до 
управління, згідно з яким процес управління являє собою 
суму певних функцій щодо керованого об'єкта, зумовле-
них кооперацією і поділом праці всередині управлінського 
персоналу [1; 8; 9]. Традиційно виділяють загальні функції 
менеджменту (цілевизначення, планування, організацію, 
мотивацію, контроль) та поєднувальні процеси технології 
управління (прийняття рішень і комунікації), що об'єднують 
окремі функції в єдиний процес управління [7]. Склад і сут-
ність функцій процесу управління підприємствами сфери 
харчування, їх територіально-галузевими об’єднаннями є 
завданням організаційного проектування структур управ-
ління конкретного підприємства харчування із урахуван-
ням особливостей його виробничо-економічної діяльності. 

Визначення функціонального змісту управління під-
приємствами сфери харчування має здійснюватися на ви-
явленому економістами [4; 6] взаємозв'язку понять «функ-

ція» і «ціль», де ціль є функціональною, а функція – доціль-
ною, до того ж вони взаємозамінюються залежно від рівня 
та завдань дослідження.

Тобто управління сферою харчування уявляє систе-
му забезпечення ефективності секторів сфери харчуван-
ня, підприємств і корпорацій як суб'єктів конкуренції, яка 
складається з низки підсистем відповідно до функціональ-
них суб’єктів та їх оперування на релевантному ринку про-
дуктів і послуг харчування. До процесу управління сферою 
харчування мають бути залучені механізми й інструменти, 
що орієнтовані на: нейтралізацію та обмеження впливу не-
гативних чинників; зростання конкурентоспроможності 
підприємств; ефективну адаптацію підприємств і домогос-
подарств до вимог зовнішнього середовища, забезпечення 
їх гнучкості, синхронної й адекватної реакції на зміни умов 
і впливів на харчування населення. 

Теоретико-методологічною основою управління під-
приємствами сфери харчування є загальна теорія менедж-
менту та її творче використання з урахуванням: особли-
востей глобального простору та специфіки підприємств 
харчування; соціально-економічних та інституційних умов 
їх функціонування; специфічних завдань управління хар-
чуванням населення. Розвиток управління підприємства-
ми сфери харчування вимагає творчого поєднання кон-
цептуальних положень, розроблених у межах домінуючих 
сучасних підходів до управління: процесного, системного, 
стратегічного, ситуаційного, адаптивного, проектного та 
структурно-функціонального.

Оскільки підприємства сфери харчування викону-
ють всі функції відтворення (виробництво, розподіл, ре-
алізацію, організацію споживання) продуктів та послуг 
харчування, то вони охоплюють і широкий склад еконо-
мічних елементів, що слід враховувати у процесі проекту-
вання виробничо-економічних систем підприємств сфери 
харчування та організаційних структур управління ними 
(табл.  1).

Для проектування виробничо-економічної систе-
ми підприємств сфери харчування доцільно застосувати 
матричний підхід, що дозволить встановити певні струк-
турні пропорції між елементами системи, які можна роз-
глядати як орієнтовні для певної сукупності підприємств 
або конкурентів. Наприклад, за даними досліджень, для 
підприємств ресторанного господарства частка сировини 
(продуктів і напоїв) в обсязі товарообороту складає близь-
ко 20 %, оренди (амортизації, утримання) приміщень – до 
20 %, заробітної плати – до 23 %, виробничих витрат (пали-
во, електроенергія, вода) – до 9 %, податків – до 8 %, чистий 
прибуток – близько 20 %. Детально економічні елементи 
можуть бути нормовані за складовими (структурними еле-
ментами) товарообороту (продукція рослинного, тварин-
ного, природного походження, напої, кулінарні, кондитер-
ські вироби та напівфабрикати, обслуговування, додаткові 
та інші послуги) (рис. 2).

Передувати конструюванню економічної системи під-
приємства харчування повинно проектування виробничо-
технологічної (операційної) підсистеми підприємства, яка 
являє собою базис та скринінговий стандарт (сито) для 
проектування системи управління підприємством харчу-
вання.
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Таблиця 1 

Склад елементів економічної системи підприємств харчування

1. Дари природи (л)

1.1. дикоросла сировина

1.2. риба виловлена

1.3. Здобич впольована

1.4. вода питна

1.5. трави, спеції тощо

2. їжа рослинного походження (Р)

2.1. Хліб та борошняні вироби

2.2. овочі (сирі) та страви

2.3. Фрукти (сирі), страви, джеми

2.4. цукрові (цукор, кондвироби)

2.5. олія (маргарин, майонез)

3. їжа тваринного походження (Ж)

3.1. молочні (молоко, сири)

3.2. м’ясо (страви, ковбаси, кулінарія)

3.3. риба (жива, морожена, консерви)

3.4. яйця (свіжі, меланж, порошок)

3.5. жири тваринні (сало, смалець)

4. Напої (куповані та вироблені – Ч)

4.1. води мінеральні

4.2. Чай і кава

4.3. алкогольні напої

4.4. Безалкогольні напої

4.5. Пиво й інші напої

5. Послуги (О)

5.1. виробничі (приготування страв)

5.2. торговельні (купівлі-продажу)

5.3. обслуговування (сервісні)

5.4. Посередницькі (постачання)

5.5. анімаційні (розважальні)

6. Додаткові (І)

6.1. інформаційні (рекламні, довідкові)

6.2. транспортні (доставка, логістика)

6.3. консультаційні (навчальні)

6.4. виїзне обслуговування

6.5. інші (упаковка, прокат, сувеніри)

7. Кулінарія (Б)

7.1. готові страви (перші, другі)

7.2. напівфабрикати (овочеві, м’ясні)

1. Земля (природні ресурси - З)

1.1. індивідуальна (домогосподарства)

1.2. Підприємця (фермера, товариства)

1.3. Підприємства (аграрного, торгівлі)

1.4. державна (комунальна, державна)

1.5. глобальна (океани, атмосфера)

2. Капітал (К)

2.1. Будівлі (приміщення виробничі ін.)

2.2. обладнання (механічне, теплове)

2.3. транспорт (авто-, мото-, морський)

2.4. матеріально-технічні засоби

2.5. оргтехніка (засоби управління)

3. Труд (персонал - Т) 

3.1. виробничий персонал

3.2. торговельний персонал

3.3. обслуговуючий персонал

3.4. допоміжний персонал

3.5. управлінський персонал

4. Сировина (напівфабрикати – С)

4.1. рослинного походження 4.2. тваринного походження 

4.3. вода (питна, технічна)

4.4. напої (безалкогольні, алкогольні, чай, кава)

4.5. інша (тютюнові, супутні товари)

5. Витрати (В)

5.1. транспортні витрати (доставка)

5.2. Паливо, вода й електроенергія

5.3. оборотні кошти (кредити)

5.4. інші витрати виробництва

5.5. інші витрати обслуговування

6. Податки (прямі та непрямі – Н)

6.1. на додану вартість 

6.2. на прибуток і доходи

6.3. акцизний збір

6.4. Страхові та пенсійні відрахування

6.5. інші податки і збори (земля, майно)

7. Прибуток (П)

7.1. дивіденди власників

7.2. Премії персоналу

7.3. розвиток підприємства
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Як такі скринінгові стандарти пропонується оновле-
на система вимог до закладів ресторанного господарства 
за основними елементами споживчих цінностей, які мають 
надавати підприємства споживачу. Це відповідає відомому 
твердженню Станслера про дзеркальну симетрію (відобра-
ження) попиту та пропозиції, потреб споживача та про-
позиції виробника. Такі системи стандартизованих вимог 
широко застосовуються у світовій практиці. Наприклад, 
для підприємств готельного господарства діє міжнародна 
система категоризації готелів від 1 до 5 зірок, яку запрова-
джено і в Україні (ДСТУ 46732 Класифікація готелів) і яка 
сьогодні коригується Міжнародною професійною органі-
зацією (HOTREC). 

Для ресторанів і магазинів такої категоризації не 
існує. Національні стандарти передбачають поділ ресто-
ранів і барів на три класи (перший, вищий і люкс) (ДСТУ 
4281:2004 Заклади ресторанного господарства (класифіка-
ція)), а для магазинів та інших типів і закладів харчування 
подібні вимоги відсутні. Недоліком існуючих стандартних 
вимог до підприємств ресторанного господарства є лише 
їх описовий характер, що ускладнює проектування, ліцен-
зування, сертифікацію об’єктів та управління системою 
якості надаваних послуг.

Для вирішення цієї проблеми науково-практичного 
характеру автором запропоновано методику кваліме-
тричної (бальної) оцінки основних елементів обслугову-
вання (скринінговий стандарт) і розроблено стандартні 
вимоги до підприємств ресторанного господарства, що 
поділені на п’ять категорій, яких необхідно дотримува-
тись як обов’язкових вимог у проектуванні операційно-
технологічної та виробничо-економічної систем підпри-
ємств харчування. Рекомендовані вимоги враховують такі 
основні складові характеристики підприємств харчування, 
як територія і місцезнаходження закладу, характеристику 
будівлі, інтер’єр і дизайн, матеріальну оснащеність, управ-
ління якістю, вимоги до персоналу, широту та глибину асор-
тименту, процес обслуговування та інші системоутворюючі 
характеристики підприємства. Така система бальних оці-
нок категоризованих об’єктів ресторанного господарства 
буде орієнтувати споживача на певний рівень і якість про-
понованих підприємствами послуг, а від менеджерів ви-
магатиме впровадження відповідної системи управління 
якістю продукції і послуг харчування. Кількість набраних 
балів приблизно відповідає рівню націнки на сировину в за-
кладах ресторанного господарства та відображує вартість 
харчування і рівень цін. Сучасна практика діяльності під-
приємств ресторанного господарства свідчить, що рівень 
націнки становить у низькому ціновому сегменті (кафе та 
закусочні швидкого харчування) – 150–250 %, середньому 
(ресторани першого класу) – 250–300 %, високому (класу 
люкс) – 350–500 %. Приблизно аналогічну кількість балів 
(що відповідає рівню націнки) набирають підприємства 
харчування першої групи, або категорії (підприємства 
харчування соціальних закладів) – 100 балів, другої (їдаль-
ні за місцем роботи та навчання) – 200 балів, третьої (за-
гальнодоступні кафе та закусочні) – 300 балів, четвертої 
(стандартні ресторани) – 400 балів, п’ятої (ресторани класу 
люкс) – більше 500 балів (табл. 2).

Кількісна оцінка в балах конкретних характеристик 
і видів діяльності підприємства характеризує вагомість ви-

конання конкретних типових завдань і здійснення функцій 
управління підприємством харчування порівняно з інши-
ми, а також їх значущість (цінність) як для споживача, так 
і для досягнення місії та цілей підприємства.

Висновок. Проектування організаційних структур 
управління підприємствами сфери харчування є важливим 
завданням менеджменту і має враховувати систему вироб-
ничих та економічних елементів підприємства як інтегро-
ваної системи, формування взаємодії між елементами та 
підсистемами, розробку скринінгових стандартів і вимог 
до продукції і послуг харчування, які підприємства нада-
ють споживачам.

Пріоритет інтеграційного розвитку базується на 
основі принципів стратегічної взаємодії з орієнтацією на 
зовнішні перспективи і внутрішні можливості підпри-
ємств сфери харчування, які виконують функції вироб-
ництва продуктів харчування, їх реалізації та організації 
харчування, що об’єктивно потребує їх узгодженого інте-
грованого розвитку. Засади інтеграційного розвитку фор-
муються на основі консолідованої реалізації стратегічних 
цільових орієнтирів, проектування продуктів і послуг хар-
чування, використання інновацій та управління взаємо-
дією суб’єктів.

Запропоновані методологічні підходи до проекту-
вання організаційних структур і систем управління під-
приємствами сфери харчування сприятимуть вирішенню 
важливого завдання підвищення ефективності управління 
суб’єктами господарювання з урахуванням їх галузевих 
особливостей, відтворювальних функцій, спеціалізації та 
особливостей діяльності, типу, величини, формату закладу 
й інших чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ, 
на що і мають бути спрямовані подальші розвідки та на-
укові дослідження проблем управління підприємствами 
сфери харчування.
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Таблиця 2

Рекомендовані вимоги (скринінговий стандарт) до підприємств ресторанного господарства різних категорій та їх 
кваліметрична оцінка експертами в балах

№ з / п Вимоги
Категорія об’єкта

бюджет-
ні*

соціаль-
ні**

пер-
ша*** вища**** люкс 

*****

1 2 3 4 5 6 7

1 Місцезнаходження, територія, благоустрій 5 10 20 30 40

1.1 місце об’єкта (центр, район, зона) 1 1 4 5 5

1.2 Панорама (краєвид, пейзаж, вид) 1 3 4 7 10

1.3 Під’їзд (пасажиропотоки, транспорт) 1 2 4 5 5

1.4 Паркування (% кількості місць, автомобілі, автобуси) 1 3 4 5 10

1.5 територія (озеленена, благоустроєна) 1 1 4 8 10

2 Будівля (самостійна, унікальна) 5 10 15 20 30

2.1 Зовнішній вигляд будівлі, реклама, вітрина 1 3 5 10

2.2 капітальність споруди (клас будівлі) 2 3 3 5 5

2.3 архітектурна виразність (історична, модерн) 1 4 5 5 10

2.4 термін експлуатації (років, знос, ремонт) 3 2 4 5 5

2.5 Склад приміщень ресторану (кафе, бару)

3 Безпека (приміщень і процесів)

3.1 технологічний процес

3.2 Санітарний стан та гігієна

3.3 Психофізіологічні умови

3.4 охорона території, приміщень, цінностей

3.5 Безпека сервісу (для життя, здоров’я, майна) 14 25 25 30 50

4 Комфортність (екстер’єру та інтер’єру) 10 20 30 40 50

4.1 вивіска, вітрина, вхід, реклама 1 1 5 5 5

4.2 Зони прийому та відпочинку, холи (кв. м) 1 3 5 5 5

4.3 клімат-контроль, освітлення, опалення 
Зали, склад і зв'язок приміщень 2 3 5 8 10

4.4 інтер’єр, дизайн приміщень, стиль, декор  
атмосфера для відпочинку (сприятливість) 2 5 5 10 15

4.5 Зони відпочинку, туалети, дитячий майданчик 1 1 3 4 5

4.6 Функціональність елементів комфорту 
раціональність планувальних рішень 2 5 5 5 5

4.7 матеріали підлоги, стін, оздоблення 1 2 2 3 5

5 Оснащеність ресторанного закладу 10 10 20 40 50

5.1 аСу (інформація, тв, еом, дисплеї, 1С) 2 2 5 8 10

5.2 технічна оснащеність обладнанням (механічним, тепловим, 
холодильним, торговельним) 3 2 5 8 10

5.3 освітлення (10 вт/м2), шумоізоляція, водо-, електро- та те-, електро- та те-електро- та те-- та те- та те-
плопостачання, каналізація

5.4 оснащеність меблями (крісла, дивани, стільці, столи, серван-
ти, шафи) 2 2 5 8 20

5.5 оснащеність столовим посудом, приборами, склом і столо-
вою білизною 3 2 5 8 10

6 Процес обслуговування 13 15 30 40 50

6.1 інноваційність форм обслуговування 2 3 4 5 5
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1 2 3 4 5 6 7

6.2 режим роботи закладу (зручність) 3 3 5 5 5

6.3 майстерність і техніка обслуговування 1 2 5 9 10

6.4 дотримання правил торгівлі та сервісу 3 3 5 6 10

6.5 методи обслуговування (офіціантами, самообслуговування; 
індивідуальне,

6.6 Система розрахунків (зручність, прогрес) 2 2 5 7 10

6.7 якість, вихід, оформлення страв та напоїв 2 3 5 7 10

7 Система управління якістю 13 19 25 40 50

7.1 Повнота основних і додаткових послуг 1 2 3 4 10

7.2 відповідність ціни, виходу та якості страв 3 3 5 10

7.3 органолептичні властивості продукції 5 6 7 15 20

7.4 лабораторна оцінка якості продукції 2 2 2 2 5

7.5 Система контролю та бракеражу продукції 3 3 4 5 7

7.6 очікування та швидкість обслуговування 1 4 5 5

7.7 комплексність виробництва та сервісу

7.8 Санітарний стан залів, посуду, приборів 2 2 2 4 5

8 асортимент продукції та меню 12 26 45 60 70

8.1 Широта та глибина асортименту страв, напоїв і послуг 1 5 7 9 10

8.2 комплексні раціони харчування 3 5 2 2

8.3 Фірмові та замовні страви 1 2 7 15 20

8.4 Послуги основні (харчування, приготування, реалізація, спо-
живання) 2 5 10 15 20

8.5 Послуги додаткові (прокат посуду, оренда залів, доставка, 
продаж сувенірів тощо) 2 3 5 6 9

8.6 меню-оформлення, повнота, переклад 1 2 3 8 10

8.7 дієтичне та спеціальне харчування 5 5 3 10 10

8.8 магазин кулінарії (дотримання вимог)

8.9 відпуск страв на винос, кейтеринг 1 3 5 7 9

9 Персонал (знання, вміння, навички) 18 60 90 100 110

9.1 Посадові інструкції та правила роботи  
(повнота, зміст, чіткість, функції, зв’язки) 4 5 7 8 10

9.2 кваліфікація: керівників та персоналу 
(роботи; безпека, корпоративні стандарти) 4 5 10 20 25

9.3 Знання (володіння) іноземних мов 
вміння надати консультацію за профілем 5 7 8 10

9.4 Знання і дотримання правил обслуговування (технологія, 
майстерність, етика, законність) 2 6 8 12 20

9.5 Здатність персоналу створювати атмосферу гостинності, ви-
являти доброзичливість 2 5 7 9 10

9.6 Персонал підготовлений і ввічливий 2 5 7 9 10

9.7 медичний стан персоналу (періодичний огляд) 3 5 5 5 5

9.8 Зовнішній вигляд персоналу (формений одяг, службові озна-
ки; охайність) 3 5 7

9.9 мотивація персоналу (матеріальна, моральна) 3 10 15 17 20

Загальна сума балів 100 200 300 400 500

Закінчення табл. 2
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Вступ. Від ефективності держави значною мірою 
залежать життя людей, функціонування суб’єктів госпо-
дарювання та усієї економіки в цілому. Держава є особли-
вою формою організації суспільства й одночасно одним із 
головних інститутів, а точніше – системою інститутів вла-

ди й управління, що забезпечують добробут суспільства, 
підтримують стабільність і здійснюють економічні пере-
творення. Тому звернення до інституціональних аспектів 
ефективності держави в сучасних умовах є невідкладним і 
дуже актуальним. 

ЕкОнОмІЧнА ТЕОРІя
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Економічна природа держави, її роль, функції та на-
прями діяльності в економіці достатньо прописані в еко-
номічній теорії. Фундаментальні положення теорії держа-
ви були закладені ще у працях стародавніх мислителів і 
класиків економічної науки: Платона, Цицерона, Конфуція,  
А. Сміта, Ж.-Б. Сея, Д. Рікардо, Т. Мальтуса, А. Сен-
Симона, С. Сісмонді, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, М. Фрід-
мана та багатьох інших. Серед сучасних дослідників дер-
жави як зарубіжні: Дж. Бьюкенен, Т. Веблен, О. Вільямсон, 
Дж. Гелбрейт, Дж. Коммонс, Р. Коуз, М. Мак-Гір, К. Менар, 
Г. Мюрдаль, Д. Норт, М. Олсон, Д. Рей, Л. Тевено, Т. Ег-
гертссон, Ф. Алескеров, А. Аузан, Р. Капелюшников, В. Там-
бовцев, О. Шастітко; так і вітчизняні вчені: В. Базилевич, 
В. Дементьєв, В. Геєць, Я. Жаліло, О. Прутська, А. Чухно, 
В. Якубенко та багато ін. 

Питанням підвищення якості держави та оці-
нюванню її «дієвості» при-свячені праці А. Кочеткова, 
Д. Бітема, Дж. Садлера, М. Хольцера, Л. Якобсона, дослі-
дження у сфері державного управління стосовно оціню-
вання результативності діяльності держави та її установ 
(Performance Measurement), а також ефективності управ-
ління (Performance Management). До представників цієї 
швидко зростаючої групи належать: Г. Букерт, К. Полит, 
В. Ван Доорен, Д. Хілгер, Х. Волльман та ін. 

Але, незважаючи на кількість і різноманіття публіка-
цій, гострота дискусій навколо інституту держави та його 
ефективності не спадає. І це не випадково. По-перше, це ви-
кликано нездатністю традиційної економічної теорії дер-
жави вирішувати проблеми останньої в умовах глобалізо-
ваної економіки; по-друге, загостренням проблем «фіаско» 
або «провалів» держави, які вже отримали певне наукове 
обґрунтування, а також проблемами «кризи» (низької діє-
здатності та слабкої функціональності) основних інститу-
тів держави, які ще вимагають свого наукового досліджен-
ня; по-третє, новими інструментальними можливостями, 
які відкриваються перед дослідниками держави завдяки 
сучасній інституціональній теорії, але поки що не достат-
ньо задіяні; по-четверте, складний і суперечливий перебіг 
процесу становлення нової теорії ефективності держави, 
в межах якого відбувається поглиблення спеціалізації до-
сліджень і уточнення й уніфікація категоріального апарату; 
по-п’яте, величезний попит на таку теорію з боку спожива-
чів суспільних благ і самої держави. 

Мета дослідження. На думку автора, ми є свідками 
формування економічної теорії, яка має визначити, що 
таке «сильна» (за термінологією Ф. Фукуями), «добра» (за 
термінологією В. Дементьєва) або «дієздатна» (за термі-
нологією Ч. Тіллі) держава, точніше, якою вона має бути, 
щоб вважатися ефективною за сучасних умов. У цьому кон-
тексті особливої актуальності набувають інституціональні 
аспекти проблеми: здійснення інституціональних перетво-
рень, нейтралізація інституціональних пасток і подолан-
ня «провалів» держави, з’ясування гальмуючих чинників 
і визначення майбутніх драйверів економічного розвитку 
для відновлення ефективності останньої. Саме цим зумов-
лена мета дослідження – узагальнити та проаналізувати 
інституціональні аспекти формування економічної теорії 
ефективності держави. Як відомо, будь-яка економічна те-
орія має свої предметно-методологічні та еволюційні осо-

бливості, характеризується спадковістю концепцій, здо-
бутками представників та головне – здатністю вирішувати 
проблеми. Тому, виходячи з того, що в дослідженні йдеть-
ся про генезис та становлення нової теорії ефективності 
держави, для досягнення зазначеної мети були поставлені 
та вирішувались такі завдання: проаналізувати еволюцію 
теорій держави, перш за все – економічних; уточнити сут-
ність поняття «ефективної держави» як провідної кате-
горії нової економічної теорії; проаналізувати теоретико-
методологічну складову формування економічної теорії 
ефективності держави з інституціональних позицій. 

Виклад основного матеріалу. За всіх часів свого 
існування економічна теорія формувалась під впливом 
об’єктивних соціально-економічних умов. Вона тією чи 
іншою мірою відштовхувалась від навколишньої дійсності 
і її суб’єктивного сприйняття засновниками та прихильни-
ками, а головне – «обслуговувала» господарську практику. 
Тому майже у всіх економічних теоріях як їх невід’ємна та 
дієва частина завжди була присутня держава. 

Як показують аналітичний огляд історичного мате-
ріалу [1; 2] та результати попередніх досліджень автора [3], 
перші держави виникли ще в епоху стародавніх цивіліза-
цій і багато тисячоліть слугували соціально-економічному 
прогресу людства. Природно, що тривалість періоду існу-
вання сприяла появі численних теорій держави (у тому 
числі і неекономічних, наприклад, органічна та космічна 
теорії), багато з яких намагались пояснити її походжен-
ня, але так і не стали «остаточною істиною». Як свідчить 
аналіз, деякі з перелічених теорій відображали тимчасові 
риси й особливості феномена держави, тому не витри-
мали випробування часом. Але були серед них і такі, що 
визначали її найбільш сутнісні риси, функції і місце в сус-
пільстві, закономірності і перспективи розвитку, а тому 
не втратили своєї актуальності й до наших днів. Йдеться 
про договірну (контрактну) теорію походження держави, 
яка стала складовою інституціональної теорії держави 
у  ХХ ст. 

Результати дослідження еволюції економічних те-
орій держави, що мали визнання у ХХ – початку ХХІ ст., 
дозволили зробити важливі проміжні висновки: сутність 
держави можна усвідомити через внутрішній зміст її ді-
яльності, який виражає єдність загальносоціальних та 
соціально-групових інтересів, незважаючи на відсутність 
єдиного універсального визначення «держави» [3, с. 9]; усі 
теорії останньої еволюціонували, намагаючись адаптува-
лись до потреб і викликів соціально-економічної дійсно-
сті; всі значущі економічні теорії держави (за виключенням 
неокласичних і кейнсіанських) або мали інституціональне 
підґрунтя, або певним чином кореспондувались з інститу-
ціональними теоріями, або, нарешті, були по суті інститу-
ціональними.

Під час аналізу теоретико-методологічних характе-
ристик економічних теорій держави ХХ – початку ХХІ ст. 
було встановлено, що на сучасному етапі дослідникам дер-
жави вдалося, по-перше, остаточно подолати крайні кон-
цепції «держави – нічного сторожа» (сьогодні необхідність 
державного регулювання економіки не викликає сумніву, 
дискутуються лише інструменти державної політики та 
межі втручання) та «абсолютного етатизму» (теорії, завдя-
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ки якій існувала та зруйнувалася планово-командна цен-
тралізована система СРСР). 

По-друге, усвідомити ідеалістичність поглядів на 
державу як регулюючу «надекономічну макроструктуру» 
та визнати кризу теорії держави загального суспільного 
добробуту, представники якої вважали, що державна ді-
яльність завжди спрямована на підвищення суспільного 
добробуту, її рішення – раціональні й ефективні, а наслідки 
економічної політики – контролюються. 

По-третє, признати обмеженість теорії «провалів» 
(фіаско) держави, представники якої обґрунтовували не-
обхідність державного втручання в економіку виключно: 
нездатністю ринку забезпечувати алокативну ефектив-
ність і виробництво суспільних благ, розв’язувати зовніш-
ні ефекти, виправляти наслідки існування природних мо-
нополій тощо. Вони вважали, що держава виправить про-
вали ринку одразу ж, як тільки їх виявить. Реалізація ре-
комендацій теорії «провалів» держави під час кризи 70-х 
рр. ХХ ст. не показала вагомих практичних результатів, 
але привернула увагу до проблеми зниження економічної 
ефективності.

Як наслідок, і це – по-четверте, в 90-х рр. ХХ ст. від-
булася заміна нормативного методологічного підходу щодо 
вивчення держави, який домінував завдяки теорії загаль-
ного суспільного добробуту, позитивним. Заміна методо-
логічних підходів мала на увазі відмову від нормативного 
порівняння держави з ідеальними моделями та вимагала 
застосування реальних механізмів вирішення соціально-
економічних проблем. Ця вимога була реалізована завдяки 
виникненню нових економічних теорій: позитивної теорії 
держави та теорії політичного ринку. Виникнення першої 
теорії, на думку вчених, стало результатом концептуально-
го синтезу неоліберальної теорії порядку та неоінституціо-
нальної теорії суспільного вибору, а другої – внаслідок ево-
люції теорії суспільного вибору. Згідно з позитивною теорі-
єю держава – це «особлива форма організації суспільства, 
його внутрішня організація, структура соціальних відно-
син, засіб їх упорядкування і забезпечення безперешкод-
ного існування» [4]. Вона сама встановлює фундаментальні 
правила для всіх ринкових суб’єктів і одночасно гарантує 
їх дотримання. Метою другої теорії було покращення ме-
ханізму прийняття рішень у державному секторі еконо-
міки. Для досягнення цієї мети неоліберали В. Енгельс та 
Х. Рехтенвальд навіть ввели поняття «від’ємної ефектив-
ності» регулювання, а витрати, які були викликані існуван-
ням останньої, отримали назву «витрат уряду». До складу 
останніх неоінституціоналісти віднесли: адміністративні 
витрати по організації і здійсненню регулювання та побічні 
ефекти державного регулювання.

По-п’яте, виникла й отримала широке визнання 
управлінська за характером і інституціональна по суті 
теорія New Public Management (теорія нового державно-
го управління, НДУ), яка стала революцією у поглядах 
на державу (від всеохватного Левіафана до організації-
постачальника послуг громадянам). Вона проголосила 
новий принцип відповідальності: сучасна держава не по-
винна виконувати усі задачі, що постають перед нею, вона 
зобов’язана забезпечувати виконання цих задач. Цей прин-
цип став підґрунтям для широкомасштабних реформ у де-
сятках країн світу наприкінці ХХ ст. 

По-шосте, сучасні уявлення про державу виходять із 
розмаїтості повноважень і функцій держави. У цьому кон-
тексті ключова роль належить поділу функцій держави на 
традиційні й сучасні, який відбувся на рубежі ХХ–XXI ст., 
причому на користь останніх. До числа традиційних функ-
цій дослідники відносять забезпечення внутрішньої й зо-
внішньої безпеки, адміністративне й загальне політичне 
управління. До сучасних – політику держави у сферах осві-
ти, охорони здоров’я, соціального забезпечення й фунда-
ментальної науки. Поділ функцій був обумовлений аж ніяк 
не гуманітарними міркуваннями, а головним чином моти-
вами економічної доцільності – прагненням забезпечити 
конкурентоспроможність національних економік.

По-сьоме, з часом застосування нових реалістичних 
підходів привело не тільки до суттєвого переосмислення 
ролі та функцій держави в сучасній економіці, але й викли-
кало необхідність дослідження її ефективності. Розпоча-
лось, згідно з висловлюванням Т. Соколинської, формуван-
ня концепції «сильної, дієвої, стимулюючої та ефективної 
держави», яка підтримує природні процеси саморегулю-
вання і саморозвитку та корегує недоліки стихійного рин-
кового механізму [5, с. 10–15]. 

По-восьме, головною інструментальною одиницею 
нової теорії є категорія «ефективність держави», а не дер-
жавні інститути як такі [6]. 

По-дев’яте, процес становлення нової економічної 
теорії, предметом дослідження якої є ефективність дер-
жави, згідно з [3, c. 8–12] носить складний і суперечливий 
характер. Поки що в його межах відбувається поглиблен-
ня спеціалізації досліджень та уточнення й уніфікація 
понятійно-категоріального апарату. Але теоретики мають 
пришвидшити свої дослідження, оскільки попит на цю тео-
рію з боку економістів-практиків тільки зростає.

Аналіз передумов генезису та становлення економіч-
ної теорії ефективності держави, перш за все, виявив сут-
тєві розбіжності у підходах представників традиційної нео-
класичної та інституціональної теорій, а також між інсти-
туціональними підходами, що еволюціонували. Наведемо 
аргументи на користь останнього положення. У більшості 
випадків традиційні неокласичні моделі держави базува-
лись на уявленнях про ідеальну державу. Тобто про держа-
ву, яка майже не втручається в економічні процеси і не має 
іншої мети, окрім турботи про суспільні інтереси. Тоді як 
представники традиційного інституціоналізму, на відміну 
від неокласиків, прихильно ставилися до державного втру-
чання в економіку, сприймаючи владні структури як ме-
ханізм розміщення ресурсів. Причому, хоча представники 
обох підходів так чи інакше торкалися питань державного 
втручання в економіку, об’єктом їх дослідження був не сам 
процес прийняття державних рішень, а тільки результат, 
тобто кінцевий вплив на економічну систему без урахуван-
ня аспекту ефективності. 

Представники неоінституціонального напряму, до-
лаючи недоліки попередників, з’ясували, що траєкторія 
розвитку суспільства визначається співвідношенням між 
ефективними та неефективними інститутами. Конкуренція 
між ними призводить до усунення «слабких» і сприяє ви-
живанню таких, що забезпечують найбільшу ефективність 
при координації дій економічних суб’єктів. Тому створення 
нових ефективних інститутів і нівелювання дії неефектив-
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них старих є функцією держави та сприймається як один із 
інституціональних чинників економічного розвитку. Реалі-
зація цієї функції, на думку неоінституціоналістів, полягає 
у комбінуванні економічної теорії трансакційних витрат, 
теорії агентських відносин та теорії суспільного вибору [8, 
c. 52І–534].

Представники соціального інституціоналізму вба-
чають можливість підвищення ефективності держави за-
вдяки розвитку громадянського суспільства та створенню 
системи соціального контролю над економікою. Вони на-
голошують, що держава повинна посилити свою роль ар-
бітражного органу для стимулювання приватної ініціативи 
та забезпечення дотримання загальних суспільних інте-
ресів. Формами соціального контролю, на їх думку, є регу-
люючий вплив держави на великі корпорації, конкуренція, 
ціни, зайнятість, грошовий обіг, фінанси. 

Представники нової інституціональної економічної 
теорії (НІЕТ) вважають, що стійкий економічно ефектив-
ний розвиток можливий на основі внутрішніх стимулів 
суспільства. Вони обстоюють позицію, що в цілому дер-
жавне втручання має позитивний вплив на економіку. Але 
вказують на необхідність його ослаблення (якщо це втру-
чання дуже сильне) для встановлення в суспільстві правил 
гри і контролю їх дотримання. 

Під час дослідження було також з’ясовано, що спіль-
ною рисою усіх сучасних інституціональних теорій держа-
ви є сприйняття цілей державної економічної політики як 
внутрішніх щодо соціально-економічної системи, а еконо-
міка і політика, на їх думку, виступають передмовами, що 
визначають якість (ефективність – І. К.) дій держави.

Отже, маємо визнати, що представники сучасної ін-
ституціональної теорії під державою розуміють особливу 
форму організації суспільства й одночасно систему інсти-
тутів влади й управління, які встановлюють «правила гри», 
підтримують стабільність суспільства й економічної сис-
теми, захищають власність, приймають закони та гаранту-
ють їх виконання, забезпечують трансформаційні перетво-
рення тощо [9, с. 209]. Тоді (за логікою розміркувань) під 
ефективною державою вони розуміють систему державних 
інститутів, функціонування якої є якнайкращим, тобто 
систему, що з оптимальними витратами надає населенню 
й суспільству в цілому блага в області функцій, покладених 
на неї. 

Як відомо, поняття «ефективність» походить від ла-
тинського слова «effictions», що означає дійсний, творчий. 
Природно, що в міру розвитку науки зміст цього терміна 
змінювався, і сьогодні дослідники під ефективністю ро-
зуміють якість, економічність та / або результативність, 
представлену як співвідношення отриманого результату 
і витрат, пов’язаних із його одержанням [10]. І хоча «ефек-
тивність», «результативність» і «економічність» часто 
сприймаються поняттями тотожними, знак рівності між 
ними ставити не можна. 

По-перше, складові ефективності діяльності держави 
взаємопов’язані й характеризують різні (але далеко не всі – 
І. К.) аспекти діяльності держави. 

По-друге, майже всі теоретико-методологічні підходи 
до вирішення проблеми ефективності держави мають ін-
ституціональне підґрунтя, але вирізняються саме за крите-
ріальними ознаками. По-третє, ускладнення оцінювання 

викликане відсутністю в державному секторі єдиного уні-
версального показника, аналогічного поняттю «прибуток» 
у комерційному секторі, а також тим, що «продукція орга-
нізацій державного сектора, як правило, важко піддається 
виміру й не призначена для конкуренції». По-четверте, 
така ситуація з провідною категорією нової економічної 
теорії ефективності держави змушує дослідників застосо-
вувати різні наукові підходи та критерії, а також вишукува-
ти нові [7, с. 329–330]. Наприклад, як критерії ефективності 
держави можуть виступати: ефективність рішень владних 
інститутів; ефективність рішень управлінських інститутів; 
доступність інформації про діяльність державних органів 
(впровадження системи e-government); гласність держав-
ної кадрової політики; професіоналізм і висока правова 
культура державних службовців; збалансована зовнішня 
політика тощо. 

Розглянемо деякі з них. На думку М. Баранова, ефек-
тивність держави можна розглядати як із технологічних, 
так і з економічних позицій. Технологічна ефективність 
держави визначається ступенем її бюрократичної раціо-
нальності, адекватністю структур і інститутів влади цілям 
перетворень, характером їхньої реакції на ситуацію, що 
змінюється. А в економічній області – здатністю відповід-
них інститутів влади впливати на довгострокове еконо-
мічне зростання з метою стійкого поліпшення добробуту. 
Економічна ефективність багато в чому залежить від того, 
наскільки цілі, кошти й результати управлінського впливу 
відповідають очікуванням і інтересам керованих [10]. Тоді, 
враховуючи попередні розміркування, інституціональну 
характеристику якісного стану держави можна представи-
ти співвідношенням між цілями та фактичним корисним 
результатом, що відображає об’єктивні потреби розвитку 
економіки і суспільства за мінімальних витрат і з мінімаль-
ними негативними наслідками для суспільства. 

Серед множини існуючих проаналізованих, на нашу 
думку, найбільш визнаним є перший підхід із позицій ефек-
тивності рішень владних інститутів, відповідно до якого рі-
шення останніх є ефективними, якщо отримані результати 
відповідають цілям, що були поставлені, та якщо результат 
досягається при найнижчих витратах вибору. Критеріями 
ефективності інституту влади виступають: достатність 
підстав влади й ефективне використання її ресурсів; ра-
ціональність «вертикальної» і «горизонтальної» структур 
влади; ефективний, діючий, своєчасний контроль за ви-
конанням розпоряджень владних структур; організаційно-
технічне й кадрове забезпечення обліку й аналізу владних 
розпоряджень; наявність діючої системи санкцій, застосо-
вуваних до об’єкта влади у випадку невиконання їм влад-
ного наказу; ефективна система самоконтролю влади, од-
ним із показників якої є її авторитет; легітимність влади 
тощо [11].

Другий підхід визначає ефективність держави, ви-
ходячи з різноманіття завдань, пов’язаних із управлінням 
усередині країни, а також залежно від об’єкта та рівня 
управління. Критеріями ефективності інституту управлін-
ня виступають: ефективність державної економічної по-
літики (економічне зростання, зайнятість, ефективність 
приватизації, інвестицій, державного сектора економіки); 
ефективність соціальної політики держави (справедли-
вість у перерозподілі доходів, вирішення соціальних про-
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блем життєдіяльності суспільства, його різних груп і кла-
сів); ефективність зовнішньоекономічної політики (вза-
ємовигідне економічне співробітництво з державами на 
міжнародній арені, у міжнародному поділі праці, в області 
кредитно-грошових відносин, при обміні новітніми техно-
логіями тощо); ефективність державної екологічної політи-
ки (ефективне використання навколишнього середовища, 
реалізація природо-охоронних заходів тощо). За рівнем 
управління виділяють також ефективність галузевого, ре-
гіонального й місцевого управління й самоврядування.

Цей перелік критеріїв можна продовжити іншими 
видами ефективності, але, на нашу думку, вони всі, так чи 
інакше, пов’язані з функціями держави, відображають сут-
ність і призначення державного управління. Це дає нам 
підстави визнати: саме якість реалізації функцій держави 
визначає ефективність інституту управління. Отже, як по-
казують результати дослідження, проведення оцінювання 
якості виконання функцій держави ускладнюється відсут-
ністю методик вартісної оцінки надаваних державою по-
слуг та неможливістю достовірного статистичного визна-
чення видатків на державне управління. 

Існує і дещо інший (третій) підхід, який враховує 
критерії ефективності держави за принципом групування 
економічних інтересів. Він певним чином кореспондується 
із попередніми, наприклад, ефективність держави з позиції 
платників податків; з позиції бізнесу; з позиції монополій; 
з позиції суспільства в цілому та з позиції самої держави. 
Але реалізація цього підходу теж сполучається з певними 
методичними проблемами «вимірювання економічних ін-
тересів».

Проте четвертий підхід виявляється більш реаліс-
тичним у методичному плані. Відповідно до нього рівень 
ефективності держави має визначатись за допомогою низ-
ки часткових індикаторів, які можуть поєднуватися в єди-
ний інтегрований показник. До числа перших зазвичай 
відносять кількісні параметри, а саме: розвиток соціальної 
інфраструктури, обсяги отриманих громадянами освітніх, 
медичних, культурних та інших послуг, фінансованих дер-
жавою, у зіставленні з витратами на утримання влади. 

П’ятий підхід, на відміну від попереднього, має комп-
лексний характер і визначає ефективність держави з ураху-
ванням: досягнутих економічних результатів або наслідків 
її економічної політики; ефективності владної вертикалі 
(тобто можливостей виконання прийнятих державою рі-
шень та її здатністю реалізувати поставлені цілі); і нарешті, 
від того, наскільки та якою мірою суспільство здатне під-
корити діяльність держави власним інтересам [7, с. 50]. 

Узагальнюючи проаналізовані теоретико-методичні 
підходи, маємо зробити деякі остаточні висновки: по-
перше, ідеальних теоретико-методичних підходів до визна-
чення ефективності держави не існує; по-друге, загальною 
для всіх підходів проблемою є конвенціональний характер 
критеріїв оцінки ефективності – відсутність загальноприй-
нятих і однозначних підстав оцінки, а також застосування 
як безпосередніх, так і опосередкованих результатів при 
значній кількості вимірювань; по-третє, під час оцінюван-
ня застосовуються різні методи; по-четверте, вибір типу 
оцінки та методів оцінювання не завжди об’єктивний. Він 
залежить від множини чинників: цілей, інтересів інсти-
туцій або зацікавленої групи осіб, соціально-політичних 

умов, наявності необхідних ресурсів і багато чого іншо-
го; по-п’яте, дослідники, зіставляючи «планов громадье» 
з якістю їх виконання, мають орієнтуватись на одержання 
об’єктивних даних, придатних для узагальнення та аналі-
зу змін у динаміці. Тому вони повинні обирати як відносні 
(наприклад, частка національного доходу, що йде на дер-
жавне управління; питома вага таких видатків у сукупних 
видатках бюджету), так і універсальні критерії (наприклад, 
еквівалент величин середньої заробітної плати або офі-
ційних прожиткових мінімумів, що йдуть на утримання 
чиновників різного рангу й забезпечення їх діяльності); 
використовувати результати опитувань користувачів дер-
жавних послуг та експертів, а також враховувати динаміку 
щорічних міжнародних індексів і рейтингів. 

До складу останніх належать: індекс недієздатних 
(крихких) держав (Failed States Index); індекс ефективності 
органів державного управління (Government Effectiveness); 
індекс якості регулюючих інститутів (Rule of Law); індекс 
якості правових інститутів (Rule of Law); індекс антико-
рупційного контролю (Control of Corruption); індекс гро-
мадянських прав і підзвітності державних органів (Control 
of Corruption); індекс політичної стабільності (Political 
Stability) та ін. Крім того, доречним у будь-якому дослі-
дженні держави вважається міжнародний індекс GRICS 
(Governance Research Indicator Country Snapshot), який 
оцінює якість держави за шістьма інституціональними 
вимірами, а саме: право голосу й підзвітність, політична 
стабільність і відсутність насильства, якість нормативно-
го регулювання економіки, дотримання принципу верхо-
венства закону, сприйняття корупції в суспільстві й власно 
ефективність управління (якість державних послуг і бю-
рократії, компетенція державних службовців, рівень неза-
лежності державної служби від політичного тиску й дові-
ри суспільства до інститутів виконавчої влади). Ці та інші 
подібні індекси базуються на експертних оцінках і дають 
порівняльну характеристику різних боків функціонуван-
ня державних систем. Вони не призначені для прийняття 
управлінських рішень, але сигналізують про наявність про-
блем у тій або іншій сфері. 

У завершення доречно сформулювати основні ви-
моги щодо проведення процесу оцінювання ефективності 
держави з інституціональних позицій: він має здійснюва-
тися з урахуванням характеру, рівня (ієрархії) інституцій 
і результатів функціонування систем державної влади та 
державного управління; показники оцінювання ефектив-
ності повинні бути чітко визначені за критеріями часу, 
форм, процедур і наслідків; мати систематичний й авто-
ритетний характер, щоб стати природною й необхідною 
частиною державного управління, а головне – слугувати 
підґрунтям владних рішень і державних програм. 

Оцінювання ефективності інститутів держави має 
проводитись відносно: цілей, практично здійснюваних 
у державі, в ув’язуванні із цілями, які об’єктивно детермі-
новані суспільними запитами; цілей, реалізованих в управ-
лінських процесах і результатах, отриманих при здійсненні 
державного управління (рішень і дій); об’єктивних резуль-
татів управління і їх відповідності суспільним потребам 
і інтересам; суспільних витрат, що пішли на утримання 
органів влади та державного управління порівняно з отри-
маними об’єктивними результатами; можливостей, закла-
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дених у «потенціалі держави», і ступенем його реального 
використання. 

Висновки. Отже, підсумовуючи, маємо визнати: по-
перше, попит на здобутки нової економічної теорії ефек-
тивності держави зростає; по-друге, різноманіття інститу-
ціональних підходів до оцінювання ефективності держави 
не забезпечує вичерпної результуючої характеристики 
останньої, а навіть ускладнює її; по-третє, нестабільність 
політичної ситуації, специфічність умов здійснення еконо-
мічної діяльності в Україні та криза інститутів держави не 
дозволяють повною мірою запроваджувати світовий досвід 
оцінювання ефективності останніх; по-четверте, на часі 
прискорення переходу від теоретичної до методологічної 
складової теорії ефективності держави. Для цього дослід-
никам необхідно запроваджувати як нові інструментальні 
можливості, що відкриваються завдяки сучасній інституці-
ональній теорії (напр., визначення інституціональних чин-
ників економічного розвитку, конгруентності інститутів 
держави та меж ефективності останньої), так і традиційні 
підходи (напр., сполучення позитивного та нормативного 
підходів, аналіз динаміки кількісних, якісних, відносних 
показників і щорічних міжнародних рейтингів тощо). А го-
ловне, і це – по-п’яте, продовжити удосконалення методик 
оцінювання ефективності держави як наукового підґрунтя 
ефективної економічної стратегії, владних рішень і держав-
них програм..
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Мета статті полягає у вивченні поняття системної банківської кризи у науково-практичній літературі, а також дослідженні причин і наслідків 
системних банківських криз на прикладі системної кризи української банківської системи протягом двох останніх років. Досліджено визначення «бан-
ківська криза», «системна банківська криза» та запропоновано власне бачення теоретичного аспекту системної банківської кризи. Вивчено осо-
бливості системних банківських криз, зокрема кризи 2014–2015 рр. через призму соціальних, політичних, економічних, мікро- та макроекономічних 
причин. Проаналізовано наслідки, до яких вона призвела українську банківську систему, та її вплив на рівень життя населення. Проведено аналіз 
динаміки основних показників банківської діяльності в Україні протягом останніх п’яти років, а також запропоновано декілька основних моментів, на 
які потрібно звернути увагу вкладникам при виборі банку. 
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Системный банковский кризис Украины 2014–2015 гг.:  

причинно-следственная связь
Цель статьи заключается в изучении понятия системного банков-
ского кризиса в научно-практической литературе, а также исследо-
вании причин и последствий системных банковских кризисов на при-
мере системного кризиса украинской банковской системы в течение 
двух последних лет. Исследованы определения «банковский кризис», 
«системный банковский кризис» и предложено собственное видение 
теоретического аспекта системного банковского кризиса. Изучены 
особенности системных банковских кризисов, в частности кризиса 
2014–2015  гг. через призму социальных, политических, экономических, 
микро- и макроэкономических причин. Проанализированы последствия, 
к которым она привела украинскую банковскую систему, и ее влияние 
на уровень жизни населения. Проведен анализ динамики основных по-
казателей банковской деятельности в Украине в течение последних 
пяти лет, а также предложено несколько основных моментов, на ко-
торые нужно обратить внимание вкладчикам при выборе банка.
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The Systemic Banking Crisis of 2014-2015 in Ukraine:  
Causal Relationship

The aim of the article is to study the concept of systemic banking crisis in 
scientific and practical literature as well as determine the causes and conse-
quences of systemic banking crises on the example of the Ukrainian banking 
system for the last two years. The definitions of “banking crisis”, “systemic 
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Вступ. У сучасних умовах ринкової економіки бан-
ківська система вважається одним із головних секторів 
економіки країни, оскільки від результатів її діяльності 
залежить функціонування майже всіх інших галузей еко-
номіки. Проте невід'ємною рисою ринкової економіки вва-
жаються кризи, які виникають у банківській сфері та «при-
зводять до паралічу платіжної системи, коливань курсу 
національної валюти, викликають загострення політич-
ної ситуації» [6]. Протягом останніх чотирьох десятиліть 
банківські кризи охоплювали економічні системи більше 
70 країн. З метою подолання та виходу з кризи у США, кра-
їнах ЄС і країнах СНД, банківські системи яких пережили 
кризові періоди, були застосовані найрізноманітніші ін-
струменти: підтримка ліквідності «кредитором останньої 
інстанції», зниження обов’язкових резервних вимог, ди-
версифікований підхід до встановлення економічних нор-
мативів, перехід проблемної кредитної організації (банку) 
під управління спеціалізованого інституту з реструктури-
зації, рекапіталізація і  націоналізація соціально значущих 
банків для країни [4]. 

На жаль, останнім часом банківська криза є до-
сить частим явищем і в Україні. Так, 2014–2015 рр. 
запам’яталися тим, що «банківський ринок перебуває у 
трансі від курсового стрибка, втрати активів у Криму та 
зоні АТО (втрата більше 15 % активів та пасивів банків), 
падіння кредитоспроможності клієнтів, масового скоро-
чення персоналу і  продовження серії дефолтів фінансо-
вих установ» [8].  

З огляду на це, у всіх країнах, які пізнали таке еко-
номічне явище, чималі зусилля завжди спрямовуються на 
пошук шляхів щодо врегулювання та протистояння бан-
ківським кризам, забезпечення стійкості та надійності 
фінансових установ, а також підвищення ступеня довіри 
клієнтів, активи яких знаходяться на банківських рахунках. 
Звідси виникає необхідність розуміння, що ж являє собою 
системна банківська криза, якими ознаками вона харак-
теризується, а також виявлення причин її виникнення та 
знаходження ефективних методів та способів виходу з неї. 
Тому на сьогодні ця тема є надзвичайно актуальною та по-
требує детального вивчення.

Теоретичним аспектам поняття системної банків-
ської кризи приділено чимало уваги у науково-практичній 
літературі економічного напрямку. Серед науковців, які 
розглядали та вивчали сутність системних банківських 
криз, необхідно виокремити Барановського О., Береслав-
ську О., Буряк О., Васильєва Т., Версаль Н., Гриценко Р., 
Джулай В., Ковалюк А., Коптюх О., Манжос С., Марти-

ненко В., Петик Л., Реверчук С., Руденко З., Федорова С. 
та ін.

Поняття «криза» походить від грецького слова «kri-
sis», що в перекладі означає рішення, поворотний пункт, ре-
зультат, важкий перехідний стан. Криза як економічна кате-
горія, є фактичним станом нестійкого функціонування сис-
теми,  в якому може опинитися будь-яка з її підсистем [3]. 

У науковій літературі зустрічається інтерпретація 
банківської кризи як такої та банківської кризи як сис-
темної. Різниця між цими двома поняттями полягає лише 
в тому, що банківська криза як така охоплює окремий банк, 
тобто виникає на мікрорівні, а системна банківська кри-
за – на макрорівні. Розглянемо більш детально трактуван-
ня системної банківської кризи у вітчизняній і зарубіжній 
економічній літературі.

Науковець В. Джулай під системною банківською 
кризою розуміє кризу, за якої «виникають значні порушен-
ня в роботі банків, що здійснюють найбільші обсяги осно-
вних банківських операцій, тобто виникає загроза існуван-
ню всієї банківської системи» [7]. 

Науковці С. Реверчук та А. Ковалюк системну банків-
ську кризу трактують як «стрімке і масштабне погіршення 
якості активів значної кількості комерційних банків під 
впливом несприятливих макроекономічних, інституційних 
і регулятивних чинників, що унеможливлює виконання 
банківською системою своїх функцій» [12]. с. 14

У науковій статті Л. Петик та С. Федорової під кри-
зою банківської системи розглядається «такий її стан, за 
якого вона не здатна забезпечити як надійності та стабіль-
ності функціонування окремих банків і банківської систе-
ми загалом, так і стабільності грошей та безперебійного 
обслуговування економіки» [11]. , с. 229

Руденко З. у своїй науковій праці розглядає системну 
кризу як «кризу базових відносин у політико-правовій та 
соціально-економічних сферах, на яких будувалася чинна 
модель розвитку країни» [13]. с. 216

Береславська О. під банківською кризою розглядає 
«нездатність банківської системи виконувати свої основні 
функції акумуляції та мобілізації тимчасово вільних ко-
штів, надання кредитів, проведення розрахункових і пла-
тіжних операцій у економіці країни» [4]. 

Міщенко В. характеризує банківські кризи такими 
ознаками: 

різке зниження ліквідності та платоспроможності  
банків;
невиконання банками своїх зобов’язань перед  
кредиторами та вкладниками;
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погіршення якості активі  в; збільшення частки 
проблемних кредитів; зниження дохідності бан-
ківських операцій;
банкрутство значної кількості банків [10]. 

На офіційному сайті Національного банку України 
банківська криза трактується як «різка зміна зовнішніх 
і внутрішніх умов діяльності банківської системи, внаслі-
док чого вона стає неспроможною стабільно функціонува-
ти та виконувати свої основні функції» [1]. 

Отже, за проведеними дослідженнями під систем-
ною банківською кризою необхідно розуміти явище чи 
процес, що виникає на макроекономічному рівні та охо-
плює банківську систему країни в цілому, унеможливлюю-
чи нормальне функціонування усіх банків, навіть тих, які є 
фінансово стійкими. 

Що ж стає причиною виникнення системних бан-
ківських криз? Це питання хоч і є дискусійним у широких 
колах теоретиків і практиків, проте має неоднозначний 
характер. Так, Білай О. у свої статті зазначає, що систем-
ні банківські кризи «спричинені зовнішніми щодо банків-
ського сектора макроекономічними проблемами», а саме 
кризою фіскальної політики та нарощуванням державного 
боргу; неспроможністю обраного режиму валютного кур-
су; раціонування кредиту тощо [5]. Проте, ми вважаємо, що 
недоречним є «звинувачувати» тільки проблеми на макро-
рівні як передумову виникнення макроекономічної кризи 
банківської системи, адже насамперед потрібно навести 
лад у внутрішній поведінці окремо взятих банків, які, як ві-
домо, не завжди можуть похвалитися ідеальною системою 
внутрішнього менеджменту. Ряд порушень та недоліків 
у  діяльності фінансових установ, виявлених наглядовою 
радою, ослаблюють банківську систему в цілому та роблять 
її «більш уразливою до макроекономічних шоків» [15]. 

Шпачук В. поділяє причини виникнення системної 
банківської кризи на макроекономічні (фінансова глобалі-
зація, неефективна макроекономічна політика уряду, суттє-
вий рівень доларизації України), регулятивні (недосконала 
нормативно-правова база, неадекватні та / або невчасні за-
ходи впливу) та управлінські (недоліки та прорахунки у ви-
значенні стратегії банку, відсутність якісного внутрішнього 
контролю) [15]. 

Науковець Береславська О. поділяє причини, які зу-
мовлюють появу кризових явищ у банківській системі, на 
зовнішні (процеси дерегуляції і лібералізації міжнародного 
руху капіталу в умовах глобалізації; швидкі темпи зростан-
ня обсягів фінансових операцій у світовому масштабі) та 
внутрішні (макроекономічна нестабільність у країні) [4]. Як 
зазначає автор, найпоширенішою причиною виникнення 
системних криз залишається «нездатність менеджменту 
банку визначити ступінь кредитного ризику і встановити 
йому відповідну ціну» [4]. с. 79, с. 80

За даними рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» 
основними причинами, які супроводжують виникнення 
системних банківських криз, є: 

низькі темпи нарощування капіталу та недостат- 
ній рівень капіталізації;
низька якість активів; 
продовження роботи банківських установ із низь- 
кою фінансовою стійкістю;

висока вартість клієнтських коштів; 
високий рівень доларизації економіки; 
низький рівень захисту прав кредиторів [2]. 

Розглядаючи причини системних банківських криз, 
необхідно згадати, що останній рік для України був не з лег-
ких, адже характеризується він як найважчий період в істо-
рії українських банків. Понад тридцять банків збанкрутіли 
або знаходяться на стадії ліквідації. Серед них такі фінан-
сові установи, як Брокбізнесбанк, Дельта Банк, Златобанк, 
Імексбанк, банк «Київська Русь», Кредитпромбанк, Надра 
Банк тощо (інформація станом на 22.01.2016 р.) [14]. 

Згідно з українським інтернет-виданням «Фокус» 
банкрутство банків у 2014–2015 рр. частково викликане 
очисткою ринку від рудиментів режиму екс-президента 
України Віктора Януковича. За підрахунками «Фокуса» 
близько половини банків безпосередньо пов’язані з пере-
довими в минулому регіоналами [14]. За даними офіційно-
го сайту НБУ станом на кінець 2015 р. в Україні залишилося 
120 діючих банків, що на 26,38 % менше порівняно з 2014 р. 
(163 банки), на 33,3 % менше відносно 2013 р (180 банків) та 
на 56 % менше порівняно з 2011 та 2012 рр. (176 банків)

Банківська криза 2014–2015 рр., за словами керівни-
ка фінансового сектора відділу аудиторських послуг KPMG 
в Україні, спровокована штучними воєнно-політичними 
факторами і, на відміну від попередніх криз, які обвалю-
валися на банківську систему нашої країни, відрізняється 
хаотичним розвитком. 

Науковець Руденко З., розглядаючи особливості бан-
ківської кризи в Україні протягом 2014–2015 рр., поділяє 
причини на [14]:с. 2

1. Політичні: 
неузгодженість та непоступливість між політич- 
ними силами, які займають різні гілки влади, під 
час розроблення важливих загальнонаціональ-
них законодавчих актів та економічних докумен-
тів;
формування керівництва органів виконавчої вла- 
ди, державних установ та організацій на всіх рів-
нях виключно за участю правлячих політичних 
сил;
анексія Автономної Республіки Крим та розгор- 
тання воєнних дій на Сході держави;
надмірна централізація фінансових ресурсів і влади; 
невизначеність із міжнародним вектором; 
незахищена законодавча база від втручання та вне- 
сення змін із метою пристосування її норм до окре-
мих, вигідних провладній більшості, ситуацій.

2. Економічні:
нестабільність на валютному ринку та його спеку- 
лятивний характер;
зростання дефіциту бюджету та державного боргу;  
девальвація гривні; 
невпинна тенденція до скорочення міжнародних  
резервів НБУ; 
хронічно від’ємне сальдо торговельного балансу.  

3. Соціальні:
соціальна несправедливість, зменшення серед- 
нього класу в суспільстві, значне розшарування 
населення;
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надмірне зрощенн  я бізнесу та влади, спільна ді-
яльність яких спрямована на задоволення насам-
перед своїх інтересів; 
втрата населенням старих орієнтирів і відсутність  
нових, внаслідок чого – зростання рівня психое-
моційної напруги в суспільстві.

Слід зауважити, що серед запропонованих автором 
політичних причин, необхідно звернути увагу на анексію 
АР Крим та розгортання воєнних дій на Сході держави, 
адже після того, як територія півострова перейшла до скла-
ду Російської Федерації, місцева влада витиснула звідти всі 
банки українського походження, проте, так як на «кримські 
активи українських банків приходилося всього 1,7 % або 
22 млрд грн від загального об’єму по Україні, анексію Кри-
му фінансовим установам вдалося пережити з невеликими 
втратами» [14]. Значнішого впливу на стан банківської си-
стеми завдала війна на Донбасі, де було зосереджено чима-
ло банківських відділень та клієнтів – юридичних осіб.

Політична нестабільність, анексія Криму, загроза по-
вномасштабного військового вторгнення російських військ 
у вересні 2014 року після подій в Іловайську та девальвація 
гривні у кінці 2015 р. зумовили відтік депозитних вкладів. 
Ми вважаємо, що війна на Сході України стала тільки пере-
думовою виникнення системної банківської кризи в Украї-
ні, а це, у свою чергу, зумовило падіння рівня життя насе-
лення, і люди почали активно знімати депозитні вкладення 
з банківських рахунків. Особливо таку активність відчули 
на собі саме російські банки, так як більшість українців 
вважають Росію своїм противником. Так, Сбербанк Росії 
втратив близько 30 % вкладень, ВТБ Банк та банк «Русский 
Стандарт» – понад 40 %). Безумовно, головними причина-
ми кризи сьогодення є нестабільність у політичній сфері, 
війна на Сході крани, різка девальвація гривні та спричи-
нена нею банківська паніка. Набіги на банки призвели до 
зниження ліквідності та погіршення фінансового стану, зу-
мовивши ланцюжок банкрутств найслабших банків. В умо-
вах системного стресу зниження довіри поширювалося і на 
відносно здорові банки за принципом доміно. Втримати 
вкладників стало можливо лише поєднанням аргументів 
високої надійності з високими відсотковими ставками. Як 
наслідок, підвищення цін на банківські ресурси паралізува-
ло і без того проблемний кредитний ринок.

Тиск макрофінансових шоків, пов'язаних зі знеці-
ненням гривні, спадом промвиробництва і рівня життя 
населення, помножений на численні військові загрози, 
тектонічні політичні зрушення та обмежувальні заходи ре-
гуляторів, створив атмосферу страху – ідеальні умови для 
набігів на банки», – пише видання Forbes [9] 

Зауважимо, що попри те, що депозитні портфелі 
більшості банків зменшувалися з неймовірною швидкіс-
тю, були й такі банки, що спромоглися за період паніки на-
ростити ресурсну базу. Серед них: банк «Михайлівський», 
Укр газбанк, ПроКредит Банк, ОТП Банк. Збільшувати де-
позити банкам вдавалося за рахунок штучних перешкод 
для зняття депозитних вкладів.

Також банківська криза негативно позначилась на 
результатах фінансової діяльності банків (табл. 1).

Як показують дані табл. 1, активи банків у 2015 р. 
знизилися на 41493 млн грн (або 3,15 %) порівняно з по-

переднім 2014 р. (1316852 млн грн) та на 221079 млн грн 
(або 20,97 %) підвищилися порівняно з 2011 р., де загальний 
показник дорівнював 1054280 млн грн.

У 2015 р. було надано на 52314 млн грн менше кре-
дитів, ніж у попередньому 2014 р. (1006358 млн грн), та 
на 128724 млн грн більше порівняно з 2011 р. (825320 млн 
грн). З них кредити, що надані суб’єктам господарювання 
у 2015  р., становили 786696 млн грн, у 2011 р. – 580907  млн 
грн та кредити, надані фізичним особам, розмір яких 
у 2015 р. становив 143772 млн грн та 174650 млн грн 
у  2011  р.

Частка простроченої заборгованості за кредитами 
у загальній сумі кредитів у 2015 р. мала найбільше значення 
та становила 21,2 %, що на 7,7 % більше порівняно з 2014 р. 
(13,5 %) та на 11,6 % більше порівняно з 2011 р. (9,6 %).

Пасиви, так як і активи українських банків, у 2015 р. 
знизилися на 41493 млн грн (або 3,15 %) порівняно з попе-
реднім 2014 р. (1316852 млн грн) та на 221079 млн грн (або 
20,97 %) підвищилися порівняно з 2011 р., де загальний по-
казник дорівнював 1054280 млн грн. З них капітал у 2015 р. 
становив 123970 млн грн. 

Доходи банків України у 2015 р. знизилися на 8,98 % 
порівняно з попереднім 2014 р. (210201 млн грн) та скла-
ли 191318 млн грн. Щодо витратної частини, то у 2015 р. 
спостерігається також зменшення на 5,53 % порівняно 
з попереднім роком, коли витрати становили 263167 грн 
(у 2015 р. – 248601 млн грн).

Результат діяльності у 2015 р. мав від’ємне значення 
і становив (-57283 млн грн), а це на 8,15 % більше відносно 
попереднього 2014 р. (-52966 млн грн) 

Як відомо, рівень ефективності використання ресур-
сів і капіталу банку виражається через відносний показник 
прибутку – рентабельність. Головні показники, які харак-
теризують діяльність фінансової установи – рентабельність 
активів банку (ROA) та рентабельність статутного капіталу 
(ROE). Розрахунок цих показників наведено у табл. 1. Так, 
рентабельність активів у 2015 р. мала від’ємне значен-
ня і дорівнювала (-5.12 %), що на 1,05 % менше порівняно 
з 2014 р. (4,07 %) та на 0,76 % менше порівняно з 2011 р. 
(-0,76 %).

Рентабельність капіталу у 2015 р. становила (-47,78 %), 
що на 17,32 % менше порівняно з 2014 р. (-30,46) та на 
42,51 % менше порівняно з 2011 р. (-5,27 %). Це означає, що 
діяльність українських банків була збитковою.

З огляду на проведені нами дослідження, можна ви-
окремити певні застереження чи уроки, для того щоб у по-
дальшому не помилитися з вибором банку для відкриття 
депозитного рахунку та планувань власних заощаджень 
на майбутнє в цілому. Слід пам’ятати, що не завжди висо-
кі ставки депозитів свідчать про те, що вкладник не буде 
мати проблем і може не хвилюватися за власні кошти, адже 
як показала практика 2014–2015 рр. більшість таких банків 
збанкрутували у кризовий період. Високі депозитні ставки 
можуть свідчити про те, що банк є неліквідним.

Масове зняття вкладниками коштів із депозит-
них рахунків може розглядатися з двох сторін: як з нега-
тивної, так і позитивної. Як показали дослідження, різні 
банки реагують по-різному на паніку вкладників. У фі-
нансово нестійких банках це може призвести до дефолту, 
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у фінансово-стійких банках такий ажіотаж може призвести 
до погіршення показників діяльності фінансової установи, 
а деякі банки можуть навіть виграти з цього, адже можуть 
одержати приплив депозитів за рахунок втрат конкурентів. 
Як свідчить видання Forbes, «зниження депозитного порт-
феля свідчить про те, що банк навіть у найважчі часи зумів 
повернути кошти вкладникам» [9].

Надзвичайно важливу роль для підтримки банків 
у кризовий період відіграє фінансова допомога як із боку 
власників, так і з боку головного банку країни. Само со-
бою, завжди потрібно пам’ятати кризи попередніх періодів 
і шляхи виходу з них, щоб не повторити тих самих помилок 
і не створити нових. 

Висновок. Отже, під час проведеного нами дослі-
дження уточнено поняття системної банківської кризи та 
запропоновано власну інтерпретацію цього визначення. 
Виявлено причини системних банківських криз, зокрема 
української кризи банківської системи 2014–2015 рр. – це 
політична нестабільність у країні, невизнана більшістю 
українцями анексія Криму, війна на Сході України, різка 
девальвація гривні тощо. Все це призвело до падіння рівня 
життя українського населення, підвищення валютного кур-
су та знецінення національної валюти, а також викликало 
найбільшу кризу банківської системи порівняно з кризами, 
які пережила Україна до цього часу.
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же анализ качества сформированной системы основных показателей 
торговли деривативами в Украине. В работе определены проблемы, 
которые можно было бы нивелировать с помощью использования 
производных финансовых инструментов. Проанализирован объем 
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ка производных финансовых инструментов, а также статистическо-
го анализа его объема и структуры были обоснованы причины низкой 
активности на рассматриваемом рынке и предложены рекомендации 
по улучшению текущей ситуации.
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В умовах підвищеної невизначеності джерел інвести-
ційних ресурсів і кризового стану економіки країни, зна-
чної волатильності валютних курсів і процентних ставок 
постає необхідність вирішення проблем розвитку ринку 
похідних фінансових інструментів як платформи для змен-
шення та страхування ризиків інвестування. 

Інструменти ринку деривативів активно викорис-
товуються за кордоном для хеджування та управління фі-
нансовими ризиками. Проте в Україні в умовах сьогодення 
відсутня стабільна та ґрунтовна законодавча база регулю-
вання ринку похідних фінансових інструментів, що є одні-
єю з найбільших проблем у цій галузі. Так, певні позитивні 
зрушення, а саме поступове зростання обсягу торгівлі де-
ривативами, кількості учасників та інструментів, вже свід-
чать про наявні позитивні тенденції у вітчизняному фінан-
совому секторі економіки.

Питаннями становлення та розвитку ринку дери-
вативів в аспекті цієї проблематики займалися провід-
ні вітчизняні та закордонні науковці та практики, такі як: 
Азаренкова Г., Абасова К., Андросович Т., Примостка Л., 
Шишков С., Яворська В., Колл К., Мертон Р., Шоулс М. та 
ін. Проте умови розвитку ринкової економіки та кризові 
процеси, які відбуваються в Україні, потребують детальні-
шого аналізу чинної законодавчої бази та світового досвіду 
функціонування ринку деривативів.

Метою статті є аналіз розвиненості нормативно-
правового поля торгівлі на ринку похідних фінансових ін-
струментів, аналіз якості сформованої системи основних по-
казників торгівлі деривативами в Україні, а також визначення 
основних проблем функціонування ринку деривативів.

Найбільш нестабільним і схильним до високої во-
латильності є валютний ринок України. Під впливом двох 
фінансово-економічних криз національна валюта – грив-
ня  – девальвувала більш ніж на 500 %. Наслідком цих подій 
стали масовий відтік депозитів із банківської системи та 
стрімке зростання обсягу проблемних кредитів. За січень-
березень 2009 р. негативні кредити зросли на 6,9 млрд грн, 
тоді як за весь 2008 р. – на 12,6 млрд грн. Ситуація у 2015  р. 
є катастрофічною: зростання обсягу кредитів із простро-
ченою заборгованістю становить 5,5 млрд грн  станом 
на 01.01.2015 р. за весь минулий рік, а протягом періоду 
січень-березень 2015 р. – майже на 10 млрд грн. Фактично 
це означає, що значна частина позичальників припинила 
сплачувати по кредитах. І це є зрозумілим, оскільки курс 
гривні у січні-лютому 2015 р. сягав 39 UAH / USD. 

Така невтішна ситуація на валютному ринку зна-
чною мірою відобразилася на фінансових результатах 
компаній-імпортерів і спричинила падіння обсягу імпорту 
на 30,5 млрд дол. США з жовтня 2013 р. до жовтня 2015 р. 
А такий факт, що з 2014 р. сальдо торгового балансу є по-
зитивним, пояснюється лише девальвацією гривні та змен-
шенням обсягу імпорту товарів і послуг.

У 2008 р. відбулося чотирикратне падіння індексу 
ПФТС, що призвело до масштабної втечі з фондового рин-
ку інвесторів та професійних учасників ринку. У 2015 р. си-
туація на фондовому ринку не була настільки критичною – 
падіння майже у 1,5 рази. Насамперед це не можна трак-
тувати як позитивну тенденцію. Фондовий ринок має бути 
найголовнішим індикатором ситуації у країні. В Україні він 
є безперечно нерозвинутим, тому навіть макроекономічні 
кризи не впливають на нього значною мірою.

Усі проблеми щодо врахування вищезазначених ре-
алій можуть бути вирішені за допомогою активного вико-
ристання похідних фінансових інструментів (деривативів). 
Дериватив – похідний фінансовий інструмент, що стано-
вить собою контракти, які укладаються з метою перероз-
поділу фінансових ризиків і передбачають попередню фік-
сацію умов проведення у майбутньому певних операцій із 
предметами угод. При цьому основним мотивом будь-яких 
строкових угод є страхування ціни або курсу на визначений 
строк чи дату у майбутньому. Це дозволяє покупцеві і  про-
давцеві протягом визначеного терміну застрахуватись від 
ризику зміни курсу базового активу [10, c. 38].

Деривативи дозволяють торгувати базовими акти-
вами навіть за високого рівня ринкових ризиків. Корпора-
тивні та фінансові інвестори використовують похідні ін-
струменти для захисту від змін на ціни комплектуючих, ма-
теріалів, валютних курсів, процентних ставок тощо. Згідно 
з даними Міжнародної Асоціації свопів та деривативів 92 % 
з числа 500 найбільших компаній у світі використовують 
похідні фінансові інструменти у системі фінансового ме-
неджменту [19].

Як специфічні фінансові інструменти, деривативи 
можна використовувати як альтернативу прямому інвесту-
ванню в активи без реальної їх купівлі / продажу. Напри-
клад, кредитні деривативи або погодні деривативи (прибу-
ток отримується у тому випадку, коли температура зросла 
або впала нижче прогнозованого рівня). 

На рис. 1 наведено динаміку обсягів торгів дерива-
тивами у світі. Як свідчить статистика, спостерігається по-
ступове спадання попиту на похідні фінансові інструменти, 
проте обсяг торгів є досі значним – 552,909 млрд дол. США 
станом на 01.12.2015 р. [18, c. 225–226]. У 2013 р. сума не-
погашених зобов'язань по позабіржовим похідним фінан-
совим інструментам перевищувала 700 трлн дол. США. Ця 
сума була значно більшою, ніж обсяг сукупного ВВП країн 
світу [12, c. 77]. Причиною значного попиту на специфічні 
інструменти фінансового ринку у світі став той факт, що 
значна кількість фінансових посередників у певний мо-
мент часу усвідомила той факт, що за допомогою наявних 
традиційних фінансових інструментів не спроможні здій-
снювати мобілізацію коштів. Саме розуміння необхідності 
виживання в новому економічному середовищі спонукало 
індивідів і фінансові установи до розробки і пропонування 
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нових, високоприбуткових фінансових продуктів. Отже, 
виникнення потреби та необхідність її задоволення у по-
дальшому в умовах нового економічного середовища при-
зводить до народження фінансової інновації.

За результатами статистичних даних можемо ствер-
джувати, що найбільшу питому вагу протягом досліджу-
ваного періоду у загальній вартості контрактів займають 
контракти на процентні ставки, проте її значення спадає  – 
від 82,29 % у 2013 р. до 78,62 % у 2015 р. Значний попит на 

цей вид деривативів пояснюється тим, що в умовах ринко-
вої економіки процентні ставки кредитів та інвестиційних 
проектів постійно змінюються. Це призводить до того, що 
компанії не мають можливості швидко та впевнено проти-
стояти змінам, а отже, кредитні ресурси стають їм недо-
ступні. У цьому випадку саме похідні контракти на про-
центні ставки дають змогу розподілити інтереси учасників 
із високою та низькою кредитоспроможністю.

Рис. 1. Вартість контрактів на похідні фінансові інструменти з різними базовими активами загалом  
у світі за 2013–2015 рр.

Джерело: [18]

 

2013 2014 2015
Інші контракти 25,496 22,573 19,837
Кредитні контракти 21,02 16,399 14,596
Товарні контракти 2,204 1,869 1,671
Фондові контракти 6,56 6,986 7,545
Контракти на процентні 
ставки 584,799 505,454 434,74

Валютні контракти 70,533 75,879 74,519
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Наряду зі спадаючою тенденцією частки контрактів 
на процентні ставки спостерігається підвищення питомої 
ваги валютних контрактів – зростання з 9,93 % у 2013 р. до 
13,48 % у 2015 р. Контракти за іншими базовими актива-
ми майже не змінювали своєї питомої ваги протягом до-
сліджуваного періоду. На рис. 2 та 3 наведено структуру 
валютних і відсоткових деривативів за інструментами та 
строком у 2015 р.

За результатами аналізу структури валютних контр-
актів і контрактів на процентні ставки можемо стверджу-
вати, що існують значні відмінності. Так, форвардні контр-
акти є найпопулярнішим інструментом під час торгівлі ва-
лютними деривативами. Свопи займають 73,60 % у струк-
турі контрактів на процентні ставки.

Той факт, що процентні ставки своп є популярніші за 
форвардні процентні ставки, пояснюється тим, що згідно 
з процентним своп-контрактом компанії з нижчим кре-
дитним рейтингом мають змогу залучати кредитні ресурси 
на умовах фіксованої валютної ставки, що значною мірою 
знижує кредитний ризик, який би виникав під час звичай-

ного банківського кредитування. Форвардні контракти на 
процентні ставки передбачають лише фіксацію розміру 
процентної ставки на дату у майбутньому. З огляду на те, 
що компанії з низькими кредитними рейтингами взагалі 
можуть не мати можливості залучати кредитні ресурси або 
відсоткові ставки, які пропонуються банками, форвардні 
контракти їм будуть також недоступні. 

Надання переваги учасниками світового ринку дери-
вативів простим форвардним валютним контрактам може 
пояснюватися кращою мірою захищеності операцій від 
валютних ризиків. Свопові контракти, які, до речі, є різно-
видом форвардних контрактів, полягають в обміні номіна-
лу суми та процентних платежів в одній валюті на номінал 
і проценті платежі – в іншій. Розрізняють простий, процент-
ний і базовий валютний своп залежно від того, які процентні 
ставки використовуються: фіксовані чи плаваючі. Якщо банк 
є посередником у своповій операції, він найбільше стражда-
тиме від валютних ризиків, оскільки крос-курси валют по-
стійно змінюються, а валютні свопи більше спрямовані на 
мінімізацію процентного ризику для контрагентів.
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Валютні опціони є одним із найскладніших похідних 
фінансових інструментів, тому їх обіг передбачений лише 
на біржовому ринку. Нижчий попит на ций фінансовий 
інструмент зумовлений також тим, що за своєю суттю він 
надає право виконати своє зобов'язання, що часто є вигід-
ним лише для одного учасника опціонного контракту. До 
того ж валютні опціони можна отримати лише для вільно 
конвертованих валют.

З огляду на проведений аналіз стану світового ринку 
похідних фінансових інструментів, можемо стверджувати, 
що ринок деривативів є досить розвинутим і поєднує ба-
гато інструментів для хеджування валютних, процентних, 
кредитних та інших видів ризиків. 

Результати аналізу стану ринку похідних фінансо-
вих інструментів в Україні. Необхідність функціонування 
ринку деривативів у нашій державі є очевидною через ви-
сокий рівень ризиків, зокрема валютного та процентного. 
Світовий досвід динаміки розвитку деривативів свідчить, 
що їх обіг проходить у більшості випадків на позабіржово-
му ринку. Це забезпечує поєднання високого рівня стандар-
тизації позабіржових інструментів із низьким рівнем ризи-
ку біржових інструментів. В Україні лише 0,11 % контрактів 
здійснюються на позабіржовому ринку. Необхідно зазна-
чити, що з 226 шт. контрактів у 2015 р. 204 шт. було здійсне-
но на ПАТ «Українська біржа». 17.11.2015 р. Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку було при-
йнято рішення про анулювання ліцензії зазначеній біржі. 
Це рішення набуває чинності через 30 календарних днів, 
якщо не буде подано апеляцію до Експертно-апеляційної 
ради з питань ліцензування при Державній регуляторній 
службі України. Зрозуміло, що за умови виконання рішення 
про анулювання ліцензії ринок деривативів в Україні май-
же припинить своє існування.

На рис. 4 наведено динаміку вартості контрактів за 
похідними фінансовими інструментами в Україні. Як видно 
з діаграми, обсяг ринку деривативів тільки спадає протя-
гом 2013–2015 рр. значними темпами: зменшення вартості 
контрактів на 27,70 % у 2014 р. та на 48,31 % у 2015 р. Це 
свідчить про непопулярність похідних фінансових інстру-
ментів, а також про нерозвинуту інфраструктуру фондо-
вого ринку України для проведення операцій підвищеної 
складності. 

На жаль, офіційних повних даних про структуру рин-
ку деривативів в Україні немає. За окремими публікаціями 
результатів торгів на торгових майданчиках можемо ствер-
джувати, що у 2012 р. досить високим попитом користу-

валися валютні опціони (єдиний вид опціонних контрактів 
в Україні): вартість контрактів становила 22,89 млрд грн. 
У 2013 р. не було проведено жодного опціонного валют-
ного контракту. У 2014 р. ситуація покращилася: вартість 
опціонних контрактів становить 1,28 млрд грн. 

Рис. 4. Динаміка вартості похідних контрактів в Україні  
за 2012–2014 рр. 

Джерело: [17]

В Україні є більш популярними ф'ючерсні контрак-
ти, на відміну від світової тенденції до використання фор-
вардних контрактів. Це пояснюється тим, що ф'ючерсні 
контракти є менш ризикованими та більш гнучкими, аніж 
форвардні контракти. До того ж ф'ючерсні контракти не 
передбачають обов'язкової поставки базового активу. За 
умовами форвардного контракту виникає зобов'язання 
лише між покупцем та продавцем базового активу, в той 
час як ф'ючерсний контракт передбачає страхування ін-
тересів учасників кліринговими палатами. Обсяг вартості 
ф'ючерсних контрактів у 2012 р. становив 11,941 млрд грн, 
проте станом на 31.12.2014 р. в обігу знаходилося контр-
актів на суму лише 1,185 млрд грн. За даними ПАТ «Україн-
ська біржа», зараз в обігу знаходяться ф'ючерсні контракти 
на валютні пари долар США – гривня, долар США – євро, 
на золото й Індекс українських акцій на 6 місяців із датами 
виконання 15.12.2015 р. та 15.03.2016 р. На рис. 5 наведе-
но обсяг торгів вищезазначеними інструментами станом 
на 15.12.2015 р. Найбільший обсяг торгів має контракт на 
валютну пару євро – долар США. Це можна пояснити тим, 
що курси цих валют відносно одна одної можна спрогно-
зувати з більшим рівнем ймовірності, аніж для пари долар 
США – українська гривня.  

Законодавче регулювання випуску й обігу дерива-
тивів в Україні схоже на пазл, який можна зібрати зі ста-
тей Податкового кодексу України, Закону України «Про 

Рис. 2. Структура валютних контрактів  
за інструментами

Джерело: [18]

Рис. 3. Структура контрактів на процентні ставки  
за інструментами
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фондовий ринок та ринок цінних паперів» від 23.02.2006  
№ 3480-ІV, Постанови Кабінету Міністрів «Про затвер-
дження Положення про вимоги до стандартної (типової) 
форми деривативів» від 19.04.1999 № 632, Рішення Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Порядку реєстрації та випуску опціонних 
сертифікатів та проспекту їх емісії» від 16.06.2009 № 572, 
Постанови Правління Національного банку України «По-
ложення про порядок погодження Національним бан-
ком України типових (зразкових) форм деривативів» від 
04.12.2014 № 793 та ін. У Законах України «Про недержавне 
пенсійне забезпечення» [5] від 04.12.1014 № 1057- ІV, «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)» від 05.07.2012 № 5080-VІ [4] та інших 
також згадуються нюанси використання похідних інстру-
ментів. 

Так, у ст. 14.1.45 Податкового кодексу надано визна-
чення поняття «дериватив», а також зазначено його види 
(ф‘ючерсний контракт, форвардний контракт та опціони). 
До того ж Кодекс визначає певні нюанси оподаткування 
інвестиційних доходів від операцій із деривативами подат-
ком на прибуток підприємств і податком на доходи фізич-
них осіб [1].

Закон України «Про фондовий ринок та ринок цін-
них паперів» визначає загальні положення функціонуван-
ня фондового ринку України, не виокремлюючи специфіки 
обігу деривативів [6].

Постанова Кабінету Міністрів України та Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
визначає лише основні характеристики типової форми де-
ривативів і порядок їх допуску НКЦПФР до торгів [7; 9].

Постанова Національного банку України регулює 
процедуру видачі фондовим біржам дозволу на торги ва-
лютними деривативами [8]. Проте справа в тому, що По-
датковий кодекс допускає регулювання обігу деривати-
вів лише на законодавчому рівні. Оскільки в юридичній 
практиці рівень законодавства передбачає використання 
нормативно-правових актів не нижче постанов Кабінету 
Міністрів України, використання постанови НБУ підпадає 
під сумнів [11, c. 230]. 

Законом України «Про державне регулювання рин-
ку цінних паперів в Україні» ст. 11 та 12 визначено відпо-
відальність юридичних осіб за правопорушення на ринку 
цінних паперів, а особливо в частині порушення прав на 
інсайдерську інформацію, яка стосується випуску дерива-
тивів [2].

Законом України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» у ст. 15 визначено, 
що операції з похідними фінансовими інструментами на-
лежать до операцій, які підлягають обов'язковому фінансо-
вому моніторингу [3].

Як бачимо, через те, що вищезазначені документи 
були затверджені у різні роки, пропонувалися різними осо-
бами, в Україні не існує чітко прописаного єдиного нор-
мативного підходу до регулювання ринку деривативів. До 
того ж через те, що базовими активами деривативів мо-
жуть виступати як цінні папери, так і товари або кошти, де-
юро мають бути окремі органи, уповноважені щодо регу-
лювання правил випуску та обігу різних видів деривативів: 
НКЦПФР, НБУ та орган, що здійснює регулювання обігу 
товарних деривативів. Проте де-факто функції згаданих 
трьох суб'єктів комплексно виконує НКЦПФР. 

Багато вітчизняних учених-економістів і практиків 
вважають, що відсутність розвинутого ринку деривативів 
в Україні зумовлена саме недосконалістю, а точніше від-
сутністю спеціального нормативно-правового підґрунтя.  
У чинному вітчизняному податковому законодавстві зазна-
чено важливі ази функціонування ринку деривативів, проте 
відсутність спеціального закону стримує потенційний роз-
виток основних учасників ринку похідних – банків і між-
народних інвесторів. Проект Закону «Про похідні (дерива-
тиви)» був відкликаний та знятий з розгляду 24.04.2012 р. 
Проте у Проекті Програми розвитку фондового ринку на 
2015–2017 рр. «Європейський вибір – нові можливості для 
прогресу та зростання» задекларовано прийняття закону, 
що регулюватиме ринок деривативів [16].

На нашу думку, відсутність ґрунтовної законодавчої 
бази не є єдиною та основною проблемою ринку дерива-

Рис. 5. Обсяг торгівлі ф'ючерсними контрактами на торговому майданчику ПАТ «Українська біржа» станом на 15.12.2015 р.

Джерело: [14]
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тивів в Україні. Проте має місце замкнуте коло: з одного 
боку – низька активність на ринку, зумовлена відсутністю 
інфраструктури, а з іншого – необхідність інвестування ко-
штів у побудову інфраструктури є необґрунтованою через 
низький попит на похідні інструменти [13].

Незрозумілим є механізм обороту похідних фінан-
сових інструментів через низький рівень захисту прав та 
інтересів кредиторів і боржників у випадку форвардних, 
ф'ючерсних та свопових контрактів. Оскільки як покупець, 
так і продавець мають власні зобов'язання та мають право 
вимагати виконання зобов'язань іншою стороною. Коли 
у визначений час кредитор і боржник відчужили контракт 
і з'явилася варіаційна маржа, боржник не зацікавлений її 
виплачувати, адже кожен із суб'єктів залишається невідо-
мим. Ця проблема не стосується опціонних контрактів, 
оскільки вони передбачають, що тільки одна сторона є кре-
дитором, а інша – боржником.

Найпопулярнішим рішенням серед вітчизняних на-
уковців є розробка Бєлова В. А. Він пропонує оформляти 
ф'ючерсний контракт 2 документами: один видавати по-
купцю, інший – продавцю. Так, покупець матиме право 
в строк, визначений ф'ючерсом покупця, вимагати виплати 
варіаційної маржі у разі її утворення. Проте ця модель є не-
досконалою, оскільки дуже схожа на механізм обігу опціо-
нів і не вирішує вихідної проблеми: можливість несплати 
варіаційної маржі у разі зміни ролей.

Єдиним виходом із цієї складної ситуації може бути 
жорстке регулювання й облік суб'єктів відносин, які скла-
даються у процесі заключення похідних контрактів, із боку 
клірингових установ. У жовтні 2013 р. законодавчо було 
врегульовано виконання обов'язків клірингових органі-
зацій банком «Розрахунковий центр» [13]. Фондові біржі 
мають право самостійно проводити клірингову діяльність, 
проте, з огляду на розд. 7 «Правил ПАТ «Фондова біржа 
«Перспектива» від 11.07.2011 р., похідні фінансові інстру-
менти прирівнюються до інших цінних паперів, а отже, 
якість регулювання є невисокою [15]. 

Висновки. Проблема нерозвиненості ринку дерива-
тивів в Україні є актуальною та потребує нагального рішен-
ня в умовах зростаючого інтересу до ризик-менеджменту 
серед суб'єктів господарювання світової спільноти. До того 
ж похідні фінансові інструменти виконують також інфор-
маційну функцію, завдяки якій інвестор отримує актуальну 
інформації про майбутній стан ринку; стимулюючу функ-
цію, адже валютні деривативи характеризуються високим 
рівнем дохідності. Активізація ринку деривативів приско-
рила би розвиток економіки та фондового ринку, а також 
посилила би гарантії та захист інвесторів. 

Аналіз чинного вітчизняного законодавства дає 
змогу стверджувати про його фрагментарний характер та 
відсутність єдиних чітко прописаних норм і правил функ-
ціонування та державного регулювання ринку похідних 
фінансових інструментів. У той же час законодавство не 
створює перешкод для обігу деривативів на цей час. Проте 
відсутність належної інфраструктури, зокрема ефективно-
го клірингу, гальмує масовий вихід інвесторів на фондо-
вий ринок та на ринок похідних фінансових інструментів 
зокрема. Отже, найпершим етапом на шляху до розвитку 
ринку деривативів є створення спеціалізованих кліринго-

вих установ, які б забезпечували гарантії інвесторам щодо 
виконання зобов'язань їх контрагентами. 
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Оцінка ефективності можливого впровадження фіскального правила витрат у ретроспективі в Україні

Досліджено можливий вплив впровадження фіскального правила витрат у бюджетний механізм у разі його застосування до фінансової кризи 2008–
2009 рр. або після неї. Ефектом від впровадження взято накопичення дисбалансу державних фінансів у вигляді дефіциту Державного бюджету та 
боргу. Серед варіантів правила витрат обрано два підходи – обмеження витрат залежно від зростання державних доходів, а також від зростання 
номінального ВВП. Згідно із динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє модель, що визначається динамікою ВВП, але вона здебільшого коре-
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в Украине

Исследовано возможное влияние внедрения фискального правила рас-
ходов в бюджетный механизм в случае его использования до финан-
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в большей степени коррелирует с динамикой деловой активности 
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Відсутність своєчасних консолідаційних заходів 
у  сфері державних фінансів і структурних реформ в Украї-
ні після фінансово-економічної кризи призвели до накопи-
чення суттєвих фінансових дисбалансів. Відповідно до Ме-
морандуму про економічну і фінансову політику, який було 
підписано на початку 2015 р. між Україною і МВФ, урядом 
взято зобов’язання із відновлення надійності державних 
фінансів і забезпечення сталої динаміки державного бор-

гу на основі середньострокового фіскального корегування 
та консолідації. Передбачено до 2020 рр. знизити рівень 
державного боргу до 71 %, об’єднаного дефіциту сектора 
загальнодержавного управління та НАК «Нафтогаз» – до 
2,6 %, первинного сальдо балансу бюджету – до 1,6 % про-
фіциту [1].

У подальшому впровадження механізму фіскальних 
правил, які є інструментом обмеження дискреційних дій 
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уряду публічних фінансів, дозволить подолати тенденцію 
проциклічності та ручного управління державними фінан-
сами. 

Збалансування публічних фінансів після фінансової 
кризи в розвинутих країнах внаслідок виникнення суттєвих 
проблем із дефіцитом державних бюджетів і відповідного 
надзвичайного зростання рівня державного боргу, а також 
обмеженості задіяння тільки інструментів монетарної по-
літики зумовило у сфері досліджень неабиякий інтерес до 
ефективності застосування фіскальних правил. Серед уче-
них, які на сучасному етапі провели такі дослідження, слід 
зазначити експертів Європейської комісії, які підготували 
розгорнутий звіт про перспективи застосування правила 
витрат у каїнах ЄС [2]. Група вчених на чолі із Хауптмейє-
ром С. проаналізували структуру та детермінанти публіч-
них витрат у країнах ЄС [3]. Виявлено експансивну фіскаль-
ну політику протягом 1999–2009 рр. у Франції, Ірландії, Іта-
лії, Греції, Іспанії і Португалії, що було спричинено, в першу 
чергу, розширенням державного споживання. Трансферти 
та субсидії було розширено на основі антикризової політи-
ки, а бум державних інвестицій спостерігався тільки напе-
редодні кризи. Порівняння фактичних витрат у цих країнах 
із правилом можливого обмеження витрат вказало на те, 
що кумулятивне перевищення перших над другими склало 
від 2 в.п. у Франції до 8 в.п. від ВВП у Греції [4]. Доречно та-
кож зазначити підтверджену закономірність позитивного 
впливу зростання боргу на розмір державних витрат, який 
суттєво зменшує можливості бюджетного маневру. В Укра-
їні нереформованість фіскальної сфери, несформованість 
необхідного інституційного забезпечення та відсутність 
політичної волі визначили фактичну неможливість упрова-
дження фіскальних правил. Водночас зараз намітилася не 
тільки надзвичайна актуальність упровадження, а й деякі 
перспективи формування інституційної основи.

Метою статті є визначення ступеня можливого впли-
ву фіскальних обмежень державних витрат на накопичення 
дисбалансу державних фінансів згідно із підходами, що ви-
користовуються протягом останнього десятиріччя в ряді 
країн.

Правило витрат набуло суттєвої популярності у роз-
винутих країнах – майже 30 % країн, які застосовують фіс-
кальні правила, ввели фіскальні обмеження на зростання 
витрат. При цьому необхідність уведення такого регулю-
вання в розвинутих країнах визначалося суттєвим зрос-
танням їх розміру в останньому десятиріччі. На противагу 
цьому застосування правила витрат має певні обмеження 
та складність упровадження у бідних країнах і країнах, що 
розвиваються, внаслідок суттєвого незадоволеного попи-
ту у забезпеченні соціальних послуг і покращення інфра-
структури. 

Серед переваг використання державних витрат як 
фіскального показника, що застосовується як агрегат лімі-
тування у фіскальному правилі, такі:

застосування правила витрат у період економіч- 
ного підйому дозволяє сформувати своєрідний 
фіскальний буфер за рахунок обмеження темпів 
нарощування державних витрат і, відповідно, зни-
ження рівня державного боргу відносно ВВП; 
безпосередньо контролює бюджетні ресурси, що  
збільшує ефективність їх обліку;

саме витрати є основним джерелом виникнення  
дефіциту;
є прозорим із точки зору моніторингу порівняно  
з балансовим правилом (або правилом балансу) із 
урахуванням циклічності;
можливість використання субправил до окремих  
статей витрат, що підвищує ефективність фіскаль-
ної політики відповідно до різних пріоритетів.

У той же час використання правила витрат має і  не-
доліки:

залежно від моделі застосування та відсутності  
гнучких механізмів переходу на послаблення об-
межень в період економічної кризи воно може 
підтримувати проциклічність;
складно впровадити у країнах із значним незадо- 
воленим соціальним попитом.

В Україні спостерігалася вкрай висока динаміка зрос-
тання державних витрат за умови неефективного їх вико-
ристання. Зокрема, із 2003 до 2014 р. витрати, пов’язані 
із соціальною функцією держави (витрати на соціальний 
захист і соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров’я 
і духовний розвиток) виросли майже у 15 разів, витрати 
на загальнодержавні функції – у 8 разів (рис. 1). У той же 
час це значно менше дефлятора ВВП, збільшення якого за 
той же період склало 5 разів, зростання реального ВВП – 
1,1  разу. 

Отже, питання впровадження у перспективі фіс-
кального правила витрат, визначення яких буде пов’язано 
із певним макроекономічним або фінансовим агрегатом, 
є досить актуальним у вирішенні завдання формування 
контрциклічного потенціалу фіскальної політики в Украї-
ні. При цьому для формування механізму обмеження ви-
трат необхідно вирішити таке: база застосування (масштаб 
охвату державних витрат або публічних витрат, що підля-
гають цьому правилу); варіант застосування стелі витрат 
(обмеження відносного зростання, встановлення стелі 
в  абсолютному вимірі); встановлення правил відхилення 
від обмежень; вибір механізму відповідальності за пору-
шення правила.

У світовій практиці існує декілька підходів до вста-
новлення стель державних витрат:

1) встановлення номінальних стель для витрат (Ав-
стрія – на 4 роки; Швеція – на 3 роки; Фінляндія, 
Швеція, Словенія, Нідерланди, США – від 2 до 
3 років), в тому числі у зв’язці із величиною де-
фіциту балансу (Чехія – на 2 роки), залежно від 
величини доходів від інвестицій та монетарних 
і інвестиційних резервів держави (Сінгапур – не 
більше 50 %);

2) встановлення відносних стель на зростання відпо-
відних витрат (Німеччина, Мексика – не більше 
2 %, Бельгія – 1,5 % зростання витрат на охоро-
ну здоров’я, у Японії основні витрати не повинні 
бути більшими за аналогічні у попередньому році), 
в тому числі відносне зростання у реальному ви-
мірі (Данія – для державних споживчих витрат; 
Ісландія – не більше 2 % для споживчих витрат, 
2,5 % – для трансфертів; Косово – зростання не 
більше 0,5 %; Польща – не більше 1 % у  реальному 
вимірі); залежно від ставки зростання економі-
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ки у перспективі після виходу економіки з кризи 
(Люксембург, Австралія – реальне зростання не 
більше 2 %, поки не буде досягнуто позитивного 
сальдо балансу 1 % від ВВП), залежно від величи-
ни дефіциту бюджету та середньої ставки зрос-
тання доходів бюджету за кілька попередніх років 
(Литва);

3) встановлення стелі зростання витрат залежно від 
відсотка темпу зростання ВВП (ЄС, Аргентина, 
Монголія, Румунія, Іспанія – не може перевищу-
вати темп зростання ВВП, Хорватія – не вище від-
сотка зростання потенціального ВВП, Ізраїль  – 
не більше 1,7 % від реального зростання ВВП, 
з  2010  р. – за формулою суми відсотка зростання 
населення та частки від ділення 50 на показник 
боргу до ВВП);

4) встановлення стелі на частку витрат у ВВП (Болга-
рія – 40 % витрат публічного сектора до ВВП, Гру-
зія – 30 % від ВВП, Данія – зобов’язання знизить 
витрати відносно циклічно відкоригованого ВВП 
до 25,6 %) [6].

Таким чином, у світовій практиці є певні тенденції та 
переваги у застосуванні тієї чи іншої моделі застосування 
фіскального правила. Зокрема, потенціальними статтями, 
які не підпадають під регулювання правила витрат, є такі, 
що не підпадають під дискреційну політику влади (такі, що 
покриваються цільовими іноземними грандами), фінансо-
ві витрати держави (відсотки за боргом), пенсійні витра-
ти та фінансування інвестиційних програм. Найкращий 
досвід свідчить також про пріоритетність використання 
відносних показників під час таргетування, більш рідкою 
є практика застосування частки від ВВП або номінальних 
стель. Бажаним є також застосування номінальних витрат, 
що сприяє прозорості та легкості проведення моніторин-
гу. Крім того, це дає можливість контролювати зростання 
витрат внаслідок зростання інфляції, а також превентивно 
запобігти можливості маніпулювання номінальними ви-
тратами шляхом встановлення завищеного дефлятора. Ви-
ключенням для більш ефективного застосування реальних 
витрат може бути тільки застосування мультиперіодного 
підходу до фіскального правила.

Базуючись на цьому, дослідимо гіпотетичне впрова-
дження фіскального правила витрат в Україні у період із 
2003–2014 рр. з метою визначення можливостей створення 
фіскального простору у передкризовий період до 2009  р., 
або у посткризовий – після 2010 р. із точки зору його впли-
ву на державний дефіцит і рівень державного боргу. Як 
методологію аналізу застосуємо аналогічне дослідження, 
проведене Хауптмайєром С. та ін. [3].

Аналіз побудуємо на таких припущеннях:
базою для розрахунків виступають планові та фак- 
тичні витрати Державного бюджету України за пе-
ріод 2003–2014 рр., за якими є повна і співставна ін-
формація. Базою застосування правила використо-
вуються первинні державні витрати як різниця між 
загальними витратами та сплаченими відсотками 
за державним боргом. Відповідно, як гіпотетичний 
результат застосування правила використовується 
первинний дефіцит Державного бюджету;
як варіанти правила витрат беруться два підхо- 
ди – обмеження витрат залежно від зростання 
державних доходів і залежно від зростання номі-
нального ВВП;
відсоток зростання витрат – ланцюговий, що за- 
стосовується до фактичних витрат у період (t –1). 
Розрахунок здійснюється впродовж всього періо-
ду починаючи з 2003 по 2014 рр. із послідовним 
урахуванням сценаріїв можливого початку засто-
сування правил у кожному періоді;
якщо відповідно до правила розраховані витрати  
більше, ніж витрати фактичні, за основу береться 
фактична величина;
результатом упровадження фіскального правила  
є оцінка перерахованого дефіциту Державного 
бюджету із відповідним корегуванням величини 
державного боргу;
оцінку проведено без урахування зворотного  
зв’язку – впливу зменшення витрат на зміну ВВП 
із урахуванням фіскального мультиплікатора ви-
трат внаслідок суттєвого коливання останнього 
та складності передбачення фіскального мульти-
плікатора доходів, що буде з’ясовано нижче.

Рис. 1. Динаміка витрат Державного бюджету України за період 2003–2014 рр. 
Розраховано на основі [5]
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Співставлення динаміки планових показників Дер-
жавного бюджету та його дефіциту впродовж досліджено-
го періоду дозволяє стверджувати про суттєву процикліч-
ність фіскальної політиці, що було закладено в показники 
вже на етапі бюджетного планування. Такий підхід визна-
чив формування значних бюджетних дисбалансів. Звертає 
на себе увагу суттєве перевищення динаміки як доходів, 
так і витрат над зростанням номінального ВВП протягом 
всього періоду, за виключенням 2010 р. (рис. 2). Мінімаль-
ний розрив між запланованим зростанням витрат і ВВП 
спостерігається тільки у 2014 р. – 10 в.п., максималь-
ний  – у 2004 р. і 2011 р. (38 в.п.). Середній розрив до кризи 
2009  р. складає 20 в.п., після – 12 в.п., що підтверджує факт 

налаштування на нарощення розміру держави у період 
економічного зростання без урахування закономірностей 
економічного циклу. Доречно також зазначити в цілому 
надзвичайно високий середньорічній темп зростання, як 
витрат – 30 %, так і доходів – 23 %. Отже, витрати держа-
ви зростали в 1,3 разу швидше, ніж доходи. Така динаміка 
визначила розбалансованість фонду державних коштів –  
у 2007 р. дефіцит склав 2,61 %, 2008 – 1,27, 2009 р. –  
2,84 із подовженням цієї тенденції у 2012–2014 рр. Із ди-
наміки граничної величини боргу, що встановлювалась 
як плановий показник, бачимо, що цей ліміт не виконував 
якоїсь обмежувальної ролі та підтягувався до планових 
показників балансу та його дефіциту.

Рис. 2. Динаміка відносного зростання планових ВВП, доходів і витрат Державного бюджету України 
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Треба зазначити, що, незважаючи на вказані зако-
номірності динаміки бюджетних показників і ВВП, частка 
первинних витрат Державного бюджету у ВВП майже не 
виросла за останні 12 років та коливалася від 20 до 26  %. 
Основною причиною цього явища є досить низький рі-
вень прогнозування, як макроекономічних показників, так 
і бюджетних показників у частині співставлення плану та 
виконання бюджету. Так, протягом 2003–2014 рр. в абсо-
лютної більшості випадків фактична величина ВВП пере-
вищувала планову. При цьому середнє перевищення факту 
над планом – 5 в.п., найбільші розриви – у 2004 р. (23 в.п., 
2007 р.  – 23 %, 2010 р. – 15 %, 2013 р. – 9 %). Відповідно, 
можливості завищення показників витрат були у 2003 р., 
2008–2009  рр, 2014 р. Звертає на себе увагу також наяв-
ність суттєвих розривів у періоди саме високого рівня ін-
фляції і навпаки (рис. 3), що підтверджує пріоритетність 
використання фіскального правила витрат саме на основі 
номінальних показників. 

Розглянемо варіанти застосування правила витрат, 
що обираються для подальшого аналізу:

темп зростання витрат визначається на основі  
темпу зростання доходів та не повинен перевищу-
вати їх середнє значення за останні 5 років;

темп зростання витрат визначається на основі  
темпу зростання доходів та не повинен перевищу-
вати темпу зростання запланованих доходів;
темп зростання витрат визначається на основі  
темпу зростання дефлятора ВВП із додаванням 1 
% темпу зростання реального ВВП;
темп зростання витрат визначається на основі  
темпу зростання планового ВВП.

Динаміку бази для розрахунку державних витрат від-
повідно до зазначених моделей показано на рис. 4. Згідно 
з цією динамікою більш жорсткими обмеженнями володіє 
модель, що визначається динамікою ВВП. З іншого боку, 
вона більшою мірою корелює із динамікою ділової актив-
ності та, відповідно, є більш проциклічною.

В результаті розрахунку всіх сценаріїв отримано ва-
ріанти витрат, кумулятивна величина яких дозволяє визна-
чити такі, які не відповідають умові ефективності застосу-
вання правилу (якщо використання фіскального правила 
відповідно до конкретної моделі не дозволяє отримати 
кращий кумулятивний результат, ніж фактичний). До та-
ких відноситься сценарій впровадження правила витрат 
у  2012 р. із використанням правила «не вище темпів зрос-
тання доходів Державного бюджету або їх середньої ве-
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Рис. 3. Відхилення планових значень ВВП та дефлятора ВВП від фактичних в Україні (помилка прогнозу), в.п. 
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Рис. 4. Динаміка бази для застосування різних моделей правила витрат

личини). Усі інші сценарії вказують на найкращій варіант 
у  разі впровадження правил у 2003 р. Кумулятивне зрос-
тання витрат за ними показано на рис. 5.  

Отже, до фінансово-економічної кризи витрати за 
першим варіантом (E_GDPg) склали б 45 % від факту та 
зросли б тільки у 1,92 разу, за другим варіантом (E_Eаg)  – 
86 % від фактичних та зросли б у 4,7 разу; за третім (E_Eg)  – 
аналогічно другому; за четвертим (E_GDPg) – 56 % та 2,52 
відповідно.

Відзначаючи загальне логічне погіршення ефекту від 
впровадження фіскального обмеження у більш відтерміно-
ваній від початку досліджуваного періоду ретроспективі, 
доречно зіставити варіанти впровадження правила. Так, 
90 % від фактичних витрати державного бюджету дося-
гають за першого варіанта в разі їх впровадження пізні-
ше 2008 р., за другого – після 2004 р., четвертого – після 
2011  року. Найбільш неефективний та наближений до фак-

ту третій варіант, коли експансія розміру держави обмеж-
ується темпом зростання її доходів.

Треба зазначити, що в цьому дослідженні не розгля-
даються шляхи зниження державних витрат, що є достат-
ньо спрощеним підходом. Отже, реалістичність або до-
пустимість такого скорочення витрат за умови збереження 
бюджетного механізму, що існував, доречно перевірити на 
основі порівняння варіантів розрахованих витрат із вели-
чиною захищених їх статей. Отже, покриття таких витрат 
за умови використання першого варіанта відбувається 
в разі впровадження фіскального обмеження тільки після 
2006 р., для другого та третього варіанта – за будь-яким 
сценарієм виконується умова покриття захищених витрат; 
для четвертого – після 2005 р.

Зазначимо, що майже всі варіанти застосування пра-
вила в середньому забезпечують покриття захищених ста-
тей, окрім правил, динаміка витрат за якими пов’язана із 
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динамікою ВВП. Цікавим є визначення частки первинних 
витрат Державного бюджету до ВВП. Їх фактична величи-
на на кінець 2014 р. дорівнювала 26 % від ВВП, напередод-
ні кризи 2009 р. – 25 %. Поряд із цим впровадження фіс-
кального правила витрат до зазначеної кризи дозволило б 
сформувати певний фіскальний простір у вигляді потен-
ціалу збільшення державних витрат під час кризи. Так, за 
умови застосування першої моделі рівень витрат на поча-
ток фінансової кризи склав би від 9 до 18 %, другої – від 20 
до 24  %, третьої – від 23 до 25 %, четвертої – від 12 до 21 % 
(рис. 6). Отже, запас фіскального простору за цим показни-
ком склав би від 1 до 16 в.п.

Основним ефектом від обмеження зростання витрат 
держави є зниження дефіциту бюджету і, відповідно, рівня 
державного боргу. При цьому, якщо зміна первинних ви-
трат визначає рівень первинного дефіциту, то зростання 
рівня державного боргу відповідним чином нарощує фі-
нансові витрати, рівень дефіциту та, відповідно, рівень са-
мого державного боргу. Діалектику цієї залежності в Украї-
ні протягом 2003–2013 рр. показано на рис. 7.

Так, поступово розрив між первинним дефіцитом 
Державного бюджету і загальним має тенденцію до зрос-
тання та склав на кінець 2014 р. 3,3 в.п., порівняно із цією 

величиною на кінець 2008 р. – 0,5 в.п. При цьому із 2009  р. 
не виконується і квазіправило неперевищення граничної 
величини боргу, яку, хоч і встановлено у номінальному 
вимірі, але у відносному вимірі внаслідок фактичного па-
діння показника ВВП та неякісного прогнозування вона є 
суттєво меншою за фактичний рівень. Збільшення дефіци-
ту Пенсійного фонду України і НАК «Нафтогаз» збільшили 
дефіцит «розширеної» влади, який на кінець 2013 р., за да-
ними Світового банку, склав майже 5 %. Відповідно, рівень 
державного боргу на кінець 2014 р. склав 70 %.

Визначення впливу впровадження фіскального пра-
вила обмеження зростання витрат на величину первинного 
дефіциту та, відповідно, рівень державного боргу здійсни-
мо за такою методологією:

,( )t t factt EsttDefP DefP EP EP∆ = − −

1_ ( ),_ t t t t tDebt Est Debt Est DefP DefG DefP−= − ∆ + −

де    DefP∆  – зміна рівня первинного дефіциту Державно-
го бюджету відносно його фактичної величини внаслідок 
упровадження правила витрат, частка від ВВП;

tDefP  – фактичний первинний дефіцит до ВВП;

facttEP  – первинні фактичні витрати Державного бю-
джету до ВВП;

Рис. 5. Динаміка розрахованих первинних витрат Державного бюджету за умови впровадження правила витрат у 2003 р. 
(базове зростання до 2003 р.)
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EsttEP  – первинні витрати Державного бюджету, роз-
раховані за умови використання правила витрат до ВВП;

_ tDebt Est  – розрахований рівень із урахуванням 
впливу застосування фіскального правила витрат до ВВП;

 – рівень фактичного дефіциту «розшире-
ної» влади і первинного дефіциту до ВВП.

Отже, розрахунок вказує на те, що, в разі впрова-
дження фіскального правила в найбільш ранній ретроспек-
тиві до фінансово-економічної кризи 2009 р., дефіцит (–) 
(профіцит (+)) за першим варіантом правила склав би від 
5,8 до 15,9 %, в середньому за період 2003–2014 рр. – від 1, 
86 до 11,39 % (рис. 1, 2). Навіть із упровадженням правил 
після кризи було б отримано на кінець 2014 р. профіцит 

розміром 1,54 %. Фактичний же рівень первинного дефіци-
ту склав –1,8 %. За другим варіантом у разі впровадження 
обмежень на витрати до кризи середній дефіцит за аналізо-
ваний період склав би від –0,22 до 1,68, в разі впроваджен-
ня після кризи – від -1,37 до 0,28. За умови впроваджен-
ня обмеження витрат відповідно до зростання доходів 
до кризи рівень дефіциту дорівнював би від -0,68 до 0,65 
(майже у  2  рази менше за фактичний), після кризи його 
рівень збільшився би до -1,38. Обмеження витрат держави 
на рівні не вище за номінальне зростання ВВП дозволило 
б досягти за будь-якого сценарію впровадження до 2011 р. 
включно середнього позитивного балансу державного бю-
джету. В останньому випадку він би склав 0,53 %, а рівень 
боргу – 20 % (рис. 8).

Рис. 7. Динаміка рівня первинного та загального дефіциту Державного бюджету України,  
«розширеного» дефіциту та відповідного рівня державного боргу
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Рис. 8. Рівень дефіциту Державного бюджету і рівень боргу за умови впровадження фіскального правила витрат
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У той же час вплив на дефіцит та борг вказають на 
слабку ефективність певних моделей застосування правила 
витрат після кризи 2009 р. Здебільшого це відноситься до 
правила обмеження залежно від динаміки доходів Держав-
ного бюджету, які в разі їх впровадження пізніше 2011 р. 
дадуть ефект у вигляді зниження боргу від 4 до 9 %. 

Доречним є також визначення ступеня чутливос-
ті зниження боргу залежно від відтермінування впрова-
дження фіскального правила у досліджуваному періоді. 
Закономірно, що зазнавши більших коливань, номіналь-
ний ВВП та його дефлятор здебільшого позначаться на 
зміні ефекту впродовж періоду дослідження. Так, за пер-
шим варіантом обмеження його відтермінування на 1 рік 
в середньому дає 15 в.п. нарощення боргів, за варіантом 
обмеження витрат відповідно до зростання номіналу ВВП 
відтермінування – 12 в.п. Натомість відтермінування впро-

вадження правила витрат відповідно до темпів зростання 
доходів збільшує борг тільки на 4 в.п. щорічно. Найбільша 
чутливість зазнається у період до кризи 2008–2009 рр., 
менше – після кризи. У той же час найбільш привабливим 
для реформи та впровадження фіскального правила після 
кризи був 2011 рік.

Як вже було зазначено вище, обраний підхід до тако-
го аналізу є дещо спрощеним. Він не передбачає наявності 
оберненого ефекту з боку зниження державних витрат на 
динаміку ВВП. Проте такий вплив визначається мульти-
плікатором державних витрат, який залежить від величини 
імпортозалежності країни (граничної схильності до ім-
портування), граничної схильності до споживання, рівня 
оподаткування доходів [7]. Для України мультиплікатор 
державних витрат протягом досліджуваного періоду мав 
вкрай нестійку динаміку (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінка мультиплікатора витрат в Україні та його впливу на динаміку ВВП внаслідок обмеження витрат 

Роки
Показник 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

гранична схильність 
до споживання 0,65 0,70 0,79 0,87 0,82 0,84 0,28 0,62 1,16 0,86 0,88 -90,0

гранична схильність 
до імпортування 0,82 0,51 0,40 0,40 0,53 0,71 2,39 0,86 0,96 0,35 -0,74 2,50

гранична ставка опо-
даткування 0,14 0,13 0,17 0,18 0,17 0,18 0,16 0,16 0,19 0,18 0,18 0,16

мультиплікатор  
видатків держави 0,79 1,11 1,34 1,45 1,18 0,98 0,32 0,75 0,99 1,54 -1,62 0,01

дефлятор ввП план 0,07 0,02 0,16 0,08 0,03 0,25 0,10 0,04 0,14 0,11 0,08 0,12

Зростання фактич. 
ввП 1,09 1,31 1,28 1,23 1,32 1,32 0,96 1,19 1,20 1,08 1,03 1,08

Перерахований темп 
зростання ввП 1,08 1,22 1,12 1,05 1,15 1,16 0,91 1,11 1,05 0,82 1,29 1,08

Частка дефіциту  
у ввП 0,01 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,01 0,01 0,01 -0,07 -0,03 -0,05

Перерахований борг 
держави  0,28 0,25 0,19 0,13 0,07 0,01 0,00 -0,01 -0,03 0,04 0,07

Динаміка мультиплікатора вказує на його суттєве 
погіршення в періоди економічної кризи, що пов’язане як 
зі зменшенням споживання товару населенням, так і збіль-
шенням імпорту, в першу чергу, за рахунок збільшення 
курсу іноземної валюти. Із 2014 р. ці два драйвери суттєво 
погіршили перспективи можливостей фіскального стиму-
лювання на основі збільшення державних витрат. Поворот-
ною точкою напередодні фінансово-економічної кризи був 
2007 р., коли відбулося суттєве зниження мультиплікатора. 
Цей період був найбільш прийнятним для впровадження 
фіскальних обмежень, коли економічне піднесення пере-
росло у фінансово-економічний бум. Із точки зору впливу 
на ВВП цей момент був найменш витратним в разі змен-
шення державного фінансування. З іншого боку, для ефек-
тивного впровадження фіскальних обмежень необхідним 
є формування відповідного  інституційного забезпечення 
бюджетного процесу.

Для визначення оберненого звя’зку між ВВП та де-
фіцитом перерахуємо темп зростання ВВП із урахуванням 
обмежених витрат і мультиплікатора. Далі на основі при-
пущення про величину мультиплікатора доходів на рівні 
одиниці та частки доходів до ВВП відкоригуємо зростання 
ВВП (табл. 1). За першим варіантом використання фіскаль-
них правил (де ліміт визначається на основі 1 % зростання 
реального ВВП та дефлятора ВВП) за сценарієм впрова-
дження правила у 2003 р. перерахуємо величину дефіциту 
і рівня боргу держави. Отримали значення, які суттєво по-
гіршено порівняно із розрахунком без оберненого зв’язку – 
в період економічного підйому різниця склала 2  рази, піс-
ля кризи – майже у 3 рази рівень дефіциту і боргу вище за 
базовий варіант.

Таким чином, можемо дійти таких висновків:
із варіантів упровадження фіскального правила  
витрат найкращим є відносний у номінальному 
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вимірі. Із позиції пригнічення проциклічності 
більш прийнятними альтернативами базою по-
рівняння є середній темп зростання державних 
доходів або темп зростання номінального ВВП із 
правилом виключення в разі кризи;
впровадження правила витрат дозволяє сформу- 
вати фіскальний простір завдяки зниженню де-
фіциту державного бюджету і відповідного змен-
шення боргу. Бажаним є його застосування до 
всієї системи публічних фінансів;
для ефективного застосування фіскальних об- 
межень необхідною є висока якість бюджетних 
інститутів із механізмами незалежного прогнозу-
вання і відповідальності за невиконання правил.
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Целью статьи является исследование процедур, технологий, пруденционного регулирования депозитарного учета ценных бумаг в системе инфра-
структуры фондового рынка Украины и определение направлений их усовершенствования. В статье проанализирована динамика количества вы-
данных лицензий по видам профессиональной деятельности на фондовом рынке. Обоснована необходимость дальнейшей отработки механизмов 
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клиринговых учреждений и повышения уровня конкуренции между депозитариями; расширять корреспондентские отношения Центрального депози-
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УДК 336.7  
Веріга Г. В. Депозитарний облік цінних паперів у системі  

регулювання фондового ринку України
Метою статті є дослідження процедур, технологій, пруденційно-
го регулювання депозитарного обліку цінних паперів у системі інф-
раструктури фондового ринку України та визначення напрямів їх 
удосконалення. У статті проаналізовано динаміку кількості вида-
них ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку. 
Обґрунтовано необхідність подальшого відпрацювання механізмів 
функціонування оновленої системи депозитарного обліку цінних па-
перів в України. Розроблено такі рекомендації: удосконалювати уніфі-
ковані правила обліку і регламентного забезпечення системи управ-
ління ризиками депозитарної діяльності; розвивати інструменти 
пруденційного регулювання депозитарної діяльності та посилювати 
контроль за дотриманням Центральним депозитарієм і депозитар-
ними установами пруденційних нормативів; створювати необхідні 
умови для реалізації на практиці правових норм щодо утворення клі-
рингових установ і підвищення рівня конкуренції між депозитаріями; 
розширяти кореспондентські відносини Центрального депозитарію 
щодо встановлення міжнародних депозитарних зв’язків для лібералі-
зації міжнародного руху цінних паперів; використовувати сегреговані 
рахунки, які забезпечують можливості зберігання коштів клієнтів 
окремо від коштів розрахункового банку для захисту капіталу емі-
тента та інвестора від ризиків будь-яких форс-мажорних ситуацій; 
опосередковувати рух коштів при здійсненні дивідендних виплат че-
рез учасників облікової системи: емітент – Центральний депозита-
рій – депозитарна установа – депонент.
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Veriha H. V. Depository Accounting of Securities  

in the Ukrainian Stock Market Regulation System
The aim of the article is to study the procedures, technologies, prudential 
regulation of depository accounting of securities in the system of the Ukrai-
nian stock market infrastructure and identify directions of its improvement. 
The article analyzes the dynamics of the number of licenses issued by types 
of professional activity in the stock market. The necessity for further im-
provement of mechanisms of the updated system of depository accounting 
of securities in Ukraine has been proved. There have been developed the 
following recommendations: to improve the unified rules of accounting and 
regulation support of the system of risk management of depository activity; 
develop tools for prudential regulation of depository activity and strengthen 
the control over fulfillment of prudential standards by the Central Depository 
and depository institutions; create the necessary conditions for the practical 
implementation of legal norms concerning establishment of clearing institu-
tions and increase in the level of competition between depositaries; expand 
the correspondent relations of the Central Depository in relation to the es-
tablishment of international depositary relations for the liberalization of the 
international movement of securities; use segregated accounts providing the 
possibility of storage of client funds separately from the funds of the trans-
fer bank to protect the capital of the issuer and investor from risks of any 
force majeure situations; mediate the movement of funds at implementing 
dividend payments through participants of the accounting system: issuer-the 
Central Depository-depository institution-depositor.
Keywords: depository accounting securities, system, regulation, stock mar-
ket.

ЕкОнОмІЧнА СТАТИСТИкА. 
БухгАлТЕРСькИй ОБлІк ТА АуДИТ



259Проблеми економіки № 1, 2016

Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

Введение. Одной из функций регулирования фон-
дового рынка, которую реализует депозитарная система, 
является учет ценных бумаг [1, c. 91]. За годы становле-
ния и развития фондового рынка и его инфраструктуры 
в Украине сложилась определенная модель депозитарной 
системы, несмотря на непоследовательность действий со 
стороны государства и острые противоречия между участ-
никами фондового рынка [2, c. 13]. Невзирая на наличие 
существенных недостатков в течение переходного перио-
да, депозитарная система не стала фактором уменьшения 
объемов торгов на отечественном рынке ценных бумаг, 
а ее пропускная способность обрабатывать операции с до-
кументарными, недвижимыми и бездокументарными цен-
ными бумагами полностью отвечала потребностям рынка 
[3, c. 195]. Подписание Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС ставит на повестку дня вопрос дальнейшего 
реформирования депозитарной системы согласно между-
народным стандартам и принципам. Это обусловливает 
повышенное внимание к нему со стороны многих отече-
ственных ученых, среди которых Кологойда О., Яворська 
О., Костюк В., Сьомка И., Стасиневич С., Пшик Б., Сивчен-
ко Г. [4–9], Марченко Н., Бодров В., Рудалева Л. [12; 13].

Высоко оценивая научные наработки указанных ав-
торов, следует признать недостаточную разработанность 
вопросов регулирования фондового рынка Украины, важ-
ность усовершенствования депозитарного учета ценных 
бумаг, который должен обеспечивать защиту права соб-
ственности на них, надежное хранение, оперативный до-
ступ и перерегистрацию прав собственности с минималь-
ным риском. 

Целью статьи является исследование процедур, тех-
нологий, пруденциального регулирования депозитарного 
учета ценных бумаг в системе инфраструктуры фондового 
рынка Украины и определение направлений их усовершен-
ствования. 

Под депозитарной системой понимают определен-
ную учетную и расчетно-клиринговую составляющую ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг, которая обслуживает 
выполнение договоров (соглашений) относительно ценных 
бумаг [7, c. 269]. Основными институтами депозитарного 
обеспечения в мировом сообществе являются: депозита-
рии, кастодианы (хранители), клиринговые организации, 
регистраторы.

Несмотря на многообразие систем депозитарного 
учета ценных бумаг в мире, их можно свести к двум мо-
делям: американской и европейской [8, c. 353]. Фондовый 
рынок по американской модели является монополизиро-
ванным на уровне профессиональных участников, евро-
пейский – централизованным. Возможности совмещения 

профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг 
по американской модели являются ограниченными, по-
скольку коммерческим банкам запрещается заниматься 
инвестиционной деятельностью, а инвестиционным бан-
кам – классическими банковскими операциями. Европей-
ская модель – либеральнее: банкам разрешено совмещать 
банковские операции с большинством операций на рынках 
ценных бумаг, а участники рынков ценных бумаг могут со-
четать разнообразные виды профессиональной деятельно-
сти. Общим признаком указанных моделей является предо-
ставление возможности банкам осуществлять кастодиаль-
ную деятельность, однако американская предусматривает 
наличие института регистраторов, которые осуществляют 
ведение реестров и находятся на первом уровне системы 
учета прав на ценные бумаги. В европейской модели таких 
инфраструктурных участников нет. Американская модель 
допускает разделение права собственности на ценные бу-
маги между двумя лицами – реальным и номинальным 
владельцами, в европейской – владелец единственный, но-
минальных владельцев не существует. 

Современные тенденции на мировых рынках капита-
лов побуждают участников локальных рынков корректиро-
вать подходы к построению систем учета прав собственно-
сти и выполнению соглашений по ценным бумагам в соот-
ветствии с международными стандартами [9, c. 42]. Разра-
боткой этих стандартов в сфере организации системы де-
позитарной деятельности занимаются такие международ-
ные организации, как: Группа тридцати (англ. – Group 30,  
G – 30), Ассоциация европейских центральных депози-
тариев (англ. – Association of European Central Securities 
Depositories, ECSDA), Международная организация комис-
сий по ценным бумагам (англ. – International Organization 
of Securities Commissions, IOSCO), Международная ас-
социация по вопросам обслуживания ценных бумаг 
(англ. – International Securities Services Association, ISSA), 
Ассоциация национальных агентств из нумерации (англ. – 
Association of National Numbering Agencies, ANNA), Банк 
международных расчетов (англ. – Bank for International 
Settlements, BIS), Комитет европейских регуляторов рын-
ков ценных бумаг (англ. – Committee of European Securities 
Regulators, CESR), Центр европейских реформ (англ. – 
Centre of Europe Reforms, CER), Европейский централь-
ный банк (англ. – European Central Bank, ECB), азиатско-
тихоокеанская группа центральных депозитариев (англ. – 
Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG), Группа 
Джиованнини (англ. – the Giovannini Group, GG), Ассоциа-
ция центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). Главной 
целью разработки рекомендаций и стандартов является: 
совершенствование процесса взаимодействия между всеми 

Ключові слова: депозитарний облік, цінні папери, система, регулю-
вання, фондовий ринок.
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участниками расчетов по операциям с ценными бумагами 
и клиринга, снижение рисков, а также усовершенствование 
управления системой депозитарной деятельности.

Современная система депозитарного учета ценных 
бумаг в Украине определяется Законом «О депозитарной 

системе Украины» [10] и имеет такой вид: высший уро-
вень – Центральный депозитарий Украины и Националь-
ный банк Украины (относительно государственных ценных 
бумаг); средний уровень – депозитарные учреждения; ниж-
ний уровень – депоненты (табл. 1).

Таблица 1

Динамика количества выданных лицензий по видам профессиональной деятельности на фондовом рынке

Профессиональные участники
По состоянию на конец года

2010 2011 2012 2013 2014

торговцы ценными бумагами 763 733 647 554 462

Хранители 372 384 369 - -

регистраторы 297 188  134  -  -

депозитарные учреждения - - - 316  306

компании по управлению активами 361 360 358 349 345

депозитарий  2 2  2  1  1

клиринговые депозитарии  2 2 2 - -

лица, осуществляющие клиринговую деятельность - - - 1 1

Фондовые биржи 10 10 10 10 10

всего 1807 1679 1522 1231 1125

Сформировано по данным [11]

В процессе реформирования системы депозитарного 
учета в Украине была проведена трансформация участни-
ков депозитарной системы (хранителей и регистраторов) 
в новый вид участников рынка – депозитарные учреждения, 
а все реестры были переданы на обслуживание в единый 
депозитарий. Централизация ведения учета позволила: из-
бежать ситуаций с двойными реестрами акционеров; лик-
видировать проблемы с подтверждением прав собствен-
ности; урегулировать другие спорные вопросы, связанные 
с оборотом ценных бумаг. По состоянию на конец 2014 г. 
в Украине насчитывается 306 депозитарных учреждений, 
один депозитарий – ПАО «Национальный депозитарий 
Украины» (Центральный депозитарий) и одна структура, 
которая осуществляет клиринговую деятельность – ПАО 
«Расчетный центр по обслуживанию договоров на финан-
совых рынках».

Большим шагом вперед стало установление законо-
дателем механизма защиты от раскрытия и разглашения 
информации из системы депозитарного учета эмиссионных 
ценных бумаг, ввода усовершенствованного электронного 
документооборота и использования электронной цифро-
вой подписи между профессиональными участниками де-
позитарной системы Украины, в том числе относительно 
учета прав собственности на ценные бумаги.

Современная система депозитарного учета ценных 
бумаг в Украине трансформируется от документарной 
к бездокументарной. Высокий уровень централизации по-
зволяет выполнять возложенные на нее функции путем ма-
териализации системной учетной информации о бездоку-
ментарных (дематериализованных) ценных бумагах, кото-
рые являются абстрактным свидетельством наличия у их 
владельца определенных имущественных и других прав. 
Система депозитарного учета ценных бумаг – это совокуп-

ность информации, записей об эмиссионных ценных бу-
магах с указанием типа, номинальной стоимости, количе-
ства, эмитентов, владельцев ценных бумаг. Приобретение, 
ограничение и прекращение прав на ценные бумаги и прав 
по ценным бумагам осуществляются путем фиксации соот-
ветствующего факта в системе депозитарного учета. 

Депозитарный учет ценных бумаг (учет ценных бу-
маг, прав на ценные бумаги и их ограничений на счетах 
в ценных бумагах) ведется в количественном выражении. 
При этом учет прав на ценные бумаги конкретного вла-
дельца ведется исключительно депозитарными учрежде-
ниями, Национальным банком Украины и депозитариями–
корреспондентами или их клиентами, а учет ценных бумаг 
и прав за ценными бумагами – исключительно Централь-
ным депозитарием или Национальным банком Украины. 
Счет в ценных бумагах депонента открывается депозитар-
ным учреждением на основании договора об обслуживании 
счета в ценных бумагах владельцу ценных бумаг, совладель-
цам ценных бумаг или нотариусу, на депозит которых вне-
сены ценные бумаги. Депозитарное учреждение в процессе 
открытия счета в ценных бумагах депонента присваивает 
их владельцу соответствующий код. Центральный депо-
зитарий открывает счет в ценных бумагах депозитарному 
учреждению, на котором хранятся и учитываются ценные 
бумаги, права на которые и права по которым принадле-
жат его депонентам и кредиторам. На сайте ПАО «Нацио-
нальный депозитарий Украины» приведен перечень кодов 
междепозитарного учета, которые назначены хранителям, 
депозитариям и иностранным депозитарным учреждени-
ям для формирования депозитарного кода счета в ценных 
бумагах.

Центральный депозитарий или Национальный банк 
Украины имеют право устанавливать корреспондентские 
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отношения с другими депозитариями. Депозитарий–
корреспондент – депозитарий иностранного государства 
или международное депозитарно-клиринговое учрежде-
ние, которое является клиентом Центрального депози-
тария на основании установленных корреспондентских 
отношений относительно ценных бумаг. При участии ино-
странных депозитариев-корреспондентов (с применением 
сети S.W.I.F.T.) Центральный депозитарий обеспечивает на-
дежный учет прав на ценные бумаги украинских эмитен-
тов за рубежом и возможность размещения ценных бумаг 
в бездокументарной форме за пределами Украины.

В 2013 году Центральный депозитарий Украины от-
крыл счет в Центральном депозитарии Российской Феде-
рации – Небанковской кредитной организации «Закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депо-
зитарий»» (НКО ЗАО НРД), который входит в Группу «Мо-
сковская Биржа». Благодаря сотрудничеству Центрального 
депозитария с НКО ЗАО НРД украинские участники рынка 
ценных бумаг имеют доступ к ценным бумагам эмитентов 
Российской Федерации. 

Результатом реформирования стало приближение 
отечественной системы депозитарного учета ценных бу-
маг к европейской модели в части ее унификации, стандар-
тизации, объединения. В соответствии с международной 
практикой функции учета ценных бумаг и клиринга раз-
делены отныне между двумя соответствующими учрежде-
ниями: Центральным депозитарием (ПАО «Национальный 
депозитарий Украины»), который имеет исключительные 
полномочия относительно установления единых унифи-
цированных правил (стандартов) отражения и передачи 
информации относительно учета и оборота ценных бумаг, 
и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на 
финансовых рынках», который имеет право проводить де-
нежные расчеты по правовым сделкам относительно цен-
ных бумаг, заключенным на фондовых биржах и внефон-
довых торговых системах, по принципу «поставка ценных 
бумаг против оплаты».

Центральный депозитарий оказывает услуги по 
обслуживанию биржевого размещения ценных бумаг на 
организаторе торговли. Он заключил договоры об обме-
не информацией со следующими фондовыми биржами: 
ПАО «Восточно-европейская фондовая биржа», ПАО 
«Фондовая биржа «Перспектива»», ПАО «Фондовая бир-
жа ПФТС», ПрАО «Украинская фондовая биржа», ПрАО 
«Приднепровская фондовая биржа», ПАО «Киевская 
Международная Фондовая Биржа», ПрАО «Фондовая 
биржа «ИННЭКС»», ПАО «Украинская биржа», ПрАО 
«Украинская Международная Фондовая Биржа». Обмен 
информацией проводится в рамках услуги «Система элек-
тронного документооборота», которая предоставляется 
Центральным депозитарием. Для ее активации клиент 
(эмитент или депозитарное учреждение, которое является 
лицом, определенным на предоставление эмитенту реестра 
владельцев именных ценных бумаг) посылает в адрес Цен-
трального депозитария Заявление относительно использо-
вания средств для защищенного обмена данными. Благода-
ря привлечению фондовых бирж, с которыми установлены 
договорные отношения, Центральный депозитарий обе-
спечивает биржевое размещение выпуска ценных бумаг, за 

которыми эмитент депонировал глобальный / временный 
глобальный сертификат в Центральном депозитарии. Бир-
жевое размещение выпуска является одним из факторов 
повышения инвестиционной привлекательности ценных 
бумаг, развития акционерной истории компании, станов-
ления правильной корпоративной структуры.

Обращение и размещение выпущенных эмитентом 
ценных бумаг на биржевом рынке позволит: пройти про-
цедуры листинга, что само по себе является признаком 
класса эмитента и его ценных бумаг; обеспечить ликвид-
ность компании, установить ее справедливую цену; по-
высить уровень ликвидности ценных бумаг на вторичном 
рынке; сформировать рыночную стоимость ценных бумаг; 
привлечь дополнительные средства благодаря проведению 
публичного размещения ценных бумаг.

Успешное проведение публичного размещения цен-
ных бумаг на бирже – это важный шаг для любого украин-
ского эмитента, позволяющий аккумулировать необходи-
мые для осуществления определенных инвестиционных 
программ средства путем использования современных 
механизмов биржевой инфраструктуры рынка. Кроме того, 
это цивилизованный способ предложить выпущенные цен-
ные бумаги более широкому кругу инвесторов и создать 
предпосылки для динамического продвижения эмитента, 
как на отечественном, так и на мировых фондовых рынках.

ПАО «Национальный депозитарий Украины» как 
Центральный депозитарий осуществляет расчеты по пра-
вовым сделкам относительно ценных бумаг, совершенным 
при размещении ценных бумаг эмитентов на фондовых 
биржах, если проводятся расчеты без соблюдения принци-
па «поставка ценных бумаг против оплаты», по следующей 
схеме. Эмитент предоставляет распоряжение Центрально-
му депозитарию перевести ценные бумаги на блокировоч-
ный счет. После проведения блокирования Центральный 
депозитарий формирует и предоставляет фондовой бирже 
ведомость зарезервированных ценных бумаг, которая яв-
ляется основанием для заключения правовых сделок. По 
получении информации о них Центральный депозитарий 
посылает депозитарным учреждениям электронные со-
общения о совершенных правовых сделках относительно 
ценных бумаг на фондовой бирже. После их автоматиче-
ской проверки депозитарными учреждениями Централь-
ный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, 
заблокированных на счете эмитента, на счета в ценных 
бумагах депозитарных учреждений для дальнейшего их 
зачисления на счета в ценных бумагах новых владельцев. 
По завершению переводов Центральный депозитарий по-
сылает фондовой бирже информацию относительно вы-
полнения / невыполнения каждой правовой сделки отно-
сительно ценных бумаг.

Положительно оценивая изменения в правовом 
поле, которое регламентирует депозитарную деятель-
ность в Украине, следует остановиться на его изъянах. 
В странах с развитым фондовым рынком клиринг осу-
ществляет сама фондовая биржа, в Украине – Расчетный 
центр, который выполняет функции расчетного банка для 
всех участников торгов на фондовом рынке и хранит их 
средства на открытых в нем счетах [12, c. 141]. Это про-
тиворечит мировой практике, в соответствии с которой 
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денежными расчетами по операциям с ценными бумагами 
и выполнением соглашений должен заниматься Централь-
ный депозитарий. Функциями клиринговых организаций 
является принятие рисков участников торгов с целью 
их минимизации [13, c. 12]. Действующим законодатель-
ством определена возможность получения лицензии на 
осуществление клиринговой деятельности. Им также ре-
гламентируется: порядок осуществления такого вида дея-
тельности на фондовом рынке; требования к клиринговым 
учреждениям; правила клиринга и механизмы снижения 
рисков невыполнения или несвоевременного выполнения 
обязательств, которые возникли по договорам, заключен-
ным на фондовой бирже.

К рискам, которые могут возникать при осущест-
влении профессиональной деятельности на фондовом 
рынке, относятся такие их виды: общий финансовый 
риск (риск банкротства) – риск невозможности про-
должения деятельности; операционный риск – риск 
возникновения убытков, которые являются следствием 
несовершенной работы внутренних процессов и систем 
учреждения, его персонала либо результатом внешнего 
влияния [14]. Для профессиональных участников фондо-
вого рынка, которые осуществляют депозитарную дея-
тельность, ключевым является операционный риск. Для 
измерения и оценки рисков деятельности Центрального 
депозитария и депозитарных учреждений используются 
пруденциальные нормативы: норматив достаточности 
собственных средств, коэффициент покрытия операци-
онного риска.

Вывод. В течение последних лет реформирование 
украинского законодательства в сфере регулирования 
фондового рынка происходило в соответствии с междуна-
родными стандартами. Однако механизмы функциониро-
вания обновленной системы депозитарного учета ценных 
бумаг у Украины требуют дальнейшей разработки, а имен-
но необходимо:

совершенствовать унифицированные прави- 
ла учета и регламентного обеспечения системы 
управления рисками депозитарной деятельно-
сти;
развивать инструменты пруденциального регули- 
рования депозитарной деятельности и усиливать 
контроль над соблюдением Центральным депози-
тарием и депозитарными учреждениями пруден-
циальных нормативов;
создавать необходимые условия для реализации  
на практике правовых норм относительно обра-
зования клиринговых учреждений и повышения 
уровня конкуренции между депозитариями; 
развивать корреспондентские отношения Цен- 
трального депозитария относительно установле-
ния и расширения международных депозитарных 
связей для либерализации размещения / оборота 
ценных бумаг иностранных эмитентов в Украи-
не и снятия любых ограничений на размещение 
/ оборот ценных бумаг украинских эмитентов за 
пределами Украины;
использовать сегрегированные счета, которые  
обеспечивают возможность хранения средств 
клиентов отдельно от средств расчетного банка 

для защиты капитала эмитента и инвестора от ри-
сков любых форс-мажорных ситуаций;
опосредствовать движение средств при осущест- 
влении дивидендных выплат через участников 
учетной системы: эмитент – Центральный депо-
зитарий – депозитарное учреждение – депонент.

Перспективами дальнейших исследований является 
разработка рекомендаций из развития форм взаимодей-
ствия депозитарных учреждений и фондовых бирж.
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моніторинг мАкроекономічних покАзників нА основі дослідження  
їх нестАціонАрної динАміки в контексті реАлізАції стрАтегії стАлого  

соціАльно-економічного розвитку держАви
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Моніторинг макроекономічних показників на основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в контексті  
реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави

Пропоновано застосування сучасного інструментарію моніторингу макроекономічних показників та дослідження їх нестаціонарної динаміки 
в контексті реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави на основі інструментарію фазового та коінтеграційного 
аналізу, що дозволяє отримати комплексну інтегративну оцінку та провести аналіз стійкості макроекономічної динаміки України в умовах по-
силення глобалізаційних трансформацій у динаміці територіального розвитку, які відбуваються в умовах світових кризових процесів і посилення 
нелінійних взаємозв'язків ы процесів, що в них протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструментарію управління на всіх рівнях ієрархії та 
якісної оцінки макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та причинно-наслідкових зв'язків. Впровадження інструментарію дослідження 
динаміки взаємодії основних макроекономічних індикаторів на основі пропонованої методики моніторингу нестаціонарних динамічних процесів до-
зволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток економіки держави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним асинхронним 
взаємозв'язком основних макроекономічних індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-економічної системи в поточний період та 
отримати адекватні прогнози розвитку ситуацій у майбутньому.
Ключові слова: індикатори, моніторинг, макроекономічні показники, коінтеграційний аналіз, фазовий аналіз, динаміка.
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УДК 330.55  
Бриль М. С. Мониторинг макроэкономических показателей  

на основе исследования их нестационарной динамики в контексте 
реализации стратегии устойчивого социально-экономического 

 развития государства
Предложено применение современного инструментария монито-
ринга макроэкономических показателей и исследование их нестацио-
нарной динамики в контексте реализации стратегии устойчивого 
социально-экономического развития государства на основе инстру-
ментария фазового и коинтеграционного анализа, что позволяет 
получить комплексную интегративную оценку и провести анализ 
устойчивости макроэкономической динамики Украины в условиях 
усиления глобализационных трансформаций в динамике территори-
ального развития в условиях мировых кризисных процессов и усиления 
характерных нелинейных взаимосвязей. Следовательно, это требу-
ет совершенствования инструментария управления на всех уровнях 
иерархии и качественной оценки макроэкономических индикаторов, 
динамики их поведения и причинно-следственных связей. Внедрение 
инструментария исследования динамики взаимопричинности основ-
ных макроэкономических индикаторов на основе предлагаемой мето-
дики мониторинга нестационарных динамических процессов позво-
лит определить стратегию стабилизации и дальнейшее развитие 
экономики государства, качественное состояние которых определя-
ется тесной нелинейной асинхронной взаимосвязью основных макро-
экономических индикаторов, характеризующих реальное состояние 
социально экономической системы в настоящий период и получить 
адекватные прогнозы развития ситуации в будущем.

UDC 330.55
Bril M. S. The Monitoring of Macroeconomic Indicators Based  

on Studying their Non-Stationary Dynamics in the Context  
of Implementing the Strategy of Sustainable Socio-Economic  

Development of the State
The article suggests the application of modern tools for monitoring mac-
roeconomic indicators and studying their non-stationary dynamics in the 
context of implementing the strategy of sustainable socio-economic devel-
opment of the state on the basis of tools of the phase and cointegration 
analysis. This allows providing a comprehensive integrative assessment 
and conducting a sustainability analysis of the macroeconomic dynamics 
of Ukraine at the increasing globalization transformations in dynamics of 
territorial development under conditions of the global crisis processes and 
strengthening of nonlinear relationships and processes proceeding in them. 
Therefore, it requires improvement of management tools at all levels of 
the hierarchy and a qualitative assessment of macroeconomic indicators, 
dynamics of their behavior and causal relationships. The introduction of 
tools for studying the dynamics of interrelations of basic macroeconomic 
indicators on the basis of the proposed methodology for monitoring non-
stationary dynamic processes will allow defining the strategy of stabilization 
and further development of the national economy, the qualitative state of 
which is determined by non-linear asynchronous close relationship of basic 
macroeconomic indicators characterizing the real current state of social and 
economic system, and receiving adequate forecasts of the situation develop-
ment in the future.
Keywords: indicators, monitoring, macroeconomic indicators, cointegration 
analysis, phase analysis, dynamics.

мАТЕмАТИЧнІ мЕТОДИ ТА мОДЕлІ  
В ЕкОнОмІцІ



265Проблеми економіки № 1, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

Ключевые слова: индикаторы, мониторинг, макроэкономические по-
казатели, коинтеграционный анализ, фазовый анализ, динамика.
Рис.: 5. Табл.: 3. Библ.: 10. 
Бриль Михаил Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра политической экономии, Харьковский национальный эконо-
мический университет им. С. Кузнеца (пр. Науки, 9а, Харьков, 61166, 
Украина)
E-mail: sup100.69@mail.ru

Вступ. Розробка та реалізація дієвої стратегії дина-
мічного та стійкого соціально-економічного зростання по-
сідає важливе місце серед головних чинників ефективного 
управління економікою держави [1]. Тому виникає потреба 
у розробці та реалізації стратегії соціально-економічного 
розвитку за умов належного контролю та оцінки, яка у  пер-
спективі підвищить ефективність стратегічного управлін-
ня економікою держави та приведе до економічного зрос-
тання на основі сучасних інструментаріїв моделювання та 
управління. Стратегія сталого розвитку – це процес, який 
полягає у забезпеченні економічної та соціальної стабіль-
ності та спрямований на досягнення такого стану сис-
теми, який може зберігатися тривалий час за допомогою 
властивих і регулюючих засобів [1]. Процес розробки та 
реалізації стратегії сталого соціально-економічного роз-
витку держави можна показати у вигляді взаємопов’язаних 
етапів, кожен із яких реалізує свої цілі і комплекс задач із 
урахуванням усієї сукупності соціально-економічних від-
носин на державному та регіональному рівнях управління 
(рис. 1). Таким чином, в основу механізму формування та 
реалізації стратегії соціально-економічного розвитку дер-
жави має бути покладений принцип системної інтеграції, 
оскільки в його основі – циклічний процес планування на 
принципах управління заходами в напрямі досягнення ці-
лей за допомогою моніторингу; повторювані цикли аналізу 
прийняття рішень, планування та впровадження завдань 
із конкретними цілями та визначеним терміном їх вирі-
шення; постійний моніторинг та оцінка досягнення цілей 
за змістом стратегії та обраними заходами; сприяння ко-
ординації дій виконавців стратегії із застосуванням моні-
торингу, аналізу та наявністю джерел фінансування певних 
заходів [3; 5].

Сукупність принципів поведінки, тобто вимог до 
стратегічного аналізу, визначається довгостроковими ці-
лями розвитку економіки держави. В умовах високої тур-
булентності («вихрового» характеру змін), все більш жор-
сткої мегаконкуренції та транзитивного характеру розви-
тку економіки України пріоритетним є верхній ієрархічний 
рівень стратегічного моніторингу [4]. Сукупність вимог до 
стратегічного моніторингу макроекономічних показників 
соціально-економічного розвитку подано на рис. 2.

Оскільки моніторинг значущих макроекономічних 
показників, динаміка яких є ключовою при розробці та 
реалізації стратегії сталого соціально-економічного роз-
витку держави в контексті стратегічного управління, є 
складним багатогранним процесом, то для оцінки, ана-
лізу та прогнозування їх стану в літературі викорис-
товується широкий інструментарій формалізованих 
і неформалізованих методів, в основі яких: визначення 

інтегральних показників рівня безпеки у просторово-
часовому розрізі на основі використання сукупності 
різних індикаторів із їх пороговими й оптимальни-
ми значеннями [5]. Однак посилення глобалізаційних 
трансформацій у динаміці територіального розвитку 
відбувається в умовах світових кризових процесів і по-
силення нелінійних взаємозв’язків та процесів, що в них 
протікають. Отже, це вимагає вдосконалення інструмен-
тарію управління на всіх рівнях ієрархії та якісної оцінки 
макроекономічних індикаторів, динаміки їх поведінки та 
причинно-наслідкових зв’язків.

Для удосконалення процедури моніторингу макро-
економічних показників у контексті реалізації страте-
гії сталого соціально-економічного розвитку держави на 
основі дослідження їх нестаціонарної динаміки в ро-
боті пропонується використання сучасного інструмента-
рію динамічних методів аналізу – теорії коінтеграційного 
та фазового аналізу [2; 6; 8].

Методологія пропонованого інструментарію до-
зволяє будувати доступні для огляду моделі процесів із 
урахуванням передкризових і кризових явищ. При цьому 
з передкризовими явищами зв’язується ускладнення ха-
рактеру динамічного процесу (наприклад, наближення па-
раметра системи до точки біфуркації, поява складних по-
лігармонічних рішень – осциляцій), а з кризовими – якісні 
зміни у характері руху (втрата стійкості, біфуркації, перехід 
до динамічного хаосу). Ці підходи доводять свою застосов-
ність, з їх допомогою досліджуються динамічні режими і, 
можливо, не тільки якісне, а й кількісне визначення пара-
метрів системи, за яких можуть відбуватися передкризові 
і кризові явища [9]. Вибір цього математичного інструмен-
тарію для дослідження динаміки часових рядів і оцінки 
взаємозв’язку макроекономічних індикаторів обумовлений 
такими особливостями цього інструментарію:

1) коінтеграційний аналіз [6] заснований на відобра-
женні концепції довгострокового взаємозв’язку 
між нестаціонарними змінними. Пропонована 
методологія дозволяє: виявити довгостроковий 
взаємозв’язок у нестаціонарних часових рядах; є 
зручним інструментом коротко- та середньостро-
кового прогнозування окремих часових рядів; 
дозволяє включати і досліджувати взаємодопов-
нюючі зв’язки між показниками та їх лаговими 
значеннями; дозволяє досконало описати і про-
інтерпретувати взаємозв’язки між змінними та 
їх відхиленням від рівноважного стану; оцінити 
ступінь стабільності розвитку системи;

2) методологія фазового аналізу [8; 9] дозволяє ви-
значити стани рівноваги, яких може бути декілька, 

Fig.: 5. Tabl.: 3. Bibl.: 10. 
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Комплексна оцінка й аналіз стану держави

1.  Етап діагностики та формування цілей

Формування місії орієнтації держави

Формування мети й дерева цілей соціально-економічного розвитку держави

Аналіз внутрішнього середовища й оцінка економічного потенціалу

2. Етап стратегічного аналізу

Визначення соціально-економічної позиції держави

Інтеграція у міжнародний економічний простір

Визначення базової стратегії розвитку та її соціально-економічних складових

3. Етап вибору стратегії соціально-економічного розвитку

Розробка й оцінка альтернативної стратегії соціально-економічного розвитку

Обґрунтування стратегій і відбір найкращої

Розробка та перелік стратегічних змін і заходів для їх здійснення та програми реалізації

4. Етап реалізації стратегії соціально-економічного розвитку

Організація контролю результатів виконання стратегії

Оцінка ефективності процесу реалізації та проведення коригування програм, проектів і цілей

Рис. 1. Етапи розробки та реалізації стратегії сталого соціально-економічного розвитку держави  
в контексті стратегічного управління

і оцінити стійкість або нестійкість відповідного 
в цій точці стану рівноваги і його тип, та полягає 
у побудові фазового портрета системи як методу 
зображення динамічного процесу та подальшого 
аналізу цього портрета, що дає можливість за ви-
глядом фазових траєкторій наочно уявити всю су-
купність рухів, які виникають у системі за різних 
початкових умов.

У роботі комплексний моніторинг дослідження ди-
наміки макроекономічних індикаторів проведений за таки-
ми показниками: динаміка ВВП (VVP), динаміка інвестицій 
(INVEST), динаміка обсягів промислового виробництва 
(VPROD), динаміка обсягів імпорту (IMPORT), агрегат M3 
(M3), динаміка обсягів будівельних робіт (VBUD), заробітна 
плата (ZARPLATA), динаміка коефіцієнта міграції (KOEF_
MIGR) та природного приросту населення (EST_PRIROST) 
за офіційними даними державної статистики України [10].

Моніторинг дослідження рівня довгострокового 
взаємозв’язку макроекономічних індикаторів економіки 
України на основі коінтеграційного аналізу здійснено в ро-
боті за такою схемою, яку наведено на рис. 3. Загальний 
вид моделі коінтеграції для двох змінних можна навести 
в  такому вигляді [6]:

λ ε−
= =

∆ = + ∆ + ∆ − +∑ ∑1 10 11 1, - 12 2, - 1 1, 1 1
1 0

ˆ( ) ( ) ,
k k

t t i t i t t
i i

Y a a i Y a i Y u

λ ε−
= =

∆ = + ∆ + ∆ − +∑ ∑2 20 21 1, - 22 2, - 2 2, 1 2
0 1

ˆ( ) ( ) ,
k k

t t i t i t t
i i

Y a a i Y a i Y u

де    γ γ− −= − −1, 1 1, -1 0 1 2, 1ˆ t t tu Y Y  – рівняння довгострокової 
рівноваги (коінтеграційне рівняння), нормоване за першою 
змінною;
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Рис. 2. Вимоги до стратегічного моніторингу макроекономічних показників

Стратегічний 
моніторинг

комбіноване використання методів 
різних наук

національно орієнтований 
підхід

широке використання  формалізованих
 і неформалізованих методів і моделей

міждисциплінарний підхід при 
ідентифікації факторів розвитку

Специфічні вимоги до моніторингу

Загальні вимоги до моніторингу

економічності

системності об’єктивності ієрархічності динамізму безпеки

комплексності визначеності цілеспрямованості

Оцінка стаціонарності макроекономічних показників за сферами 
життєдіяльності економіки України

Визначення порядку інтеграції динамічних рядів макроекономічних  
показників  за сферами життєдіяльності 

Перевірка динамічних рядів макроекономічних 
показників  на коінтеграцію за методологією  

Інгла-Гренжера

Перевірка динамічних рядів макроекономічних 
показників  на коінтеграцію за методологією 

Йохансена

Оцінка рівня взаємозв’язку макроекономічних 
індикаторів та ступеня їх впливу на динаміку 

процесів за декомпозицією дисперсій

Оцінка динамічної стабільності макроекономічних 
показників за імпульсним аналізом

Прогнозування нестаціонарної динаміки макроекономічних індикаторів

Аналіз причинно-наслідкових взаємозв’язків 
динамічних рядів макроекономічних індикаторів 

на основі тесту Гренжера

Побудова та вибір порядку моделей 
коінтеграції

 Оцінка адекватності моделей за 
інформаційними критеріями Акайка та 

Шварца

Моніторинг довгострокової взаємодії макроекономічних індикаторів

Дослідження нестаціонарної динаміки макроекономічних показників 

Дослідження стабільності  та прогнозування динаміки макроекономічних індикаторів економіки України 

Рис. 3. Моніторинг макроекономічних індикаторів на основі коінтеграційного аналізу 
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γ γ− −
′ ′= − −2, 1 2, -1 0 1 1, 1ˆ t t tu Y Y  – рівняння довгостро-

ко вої рівноваги (коінтеграційне рівняння), нормоване за 
другою змінною; 

−1, 1ˆ tu , −2, 1ˆ tu  – відхилення від довгострокової рів-
новаги. Довгострокова рівновага досягається, якщо 

γ γ −= +1, -1 0 1 2, 1t tY Y . 

Випадкові величини (обурення) ε1t  и ε2t  є білим 
шумом, при цьому вони можуть корелювати між собою.

Для динамічно стабільної моделі необхідно виконан-

ня таких умов: λ≤ <10 1 , λ≤ <20 1. Коефіцієнти λ1 , λ2  
відображають швидкість пристосування [6]. Коінтеграцій-
ні рівняння, що відображують адекватний взаємозв’язок 
між ключовими макроекономічними індикаторами еконо-
міки України, наведено в табл. 1.

У табл. 2. наведено коефіцієнти швидкості пристосу-
вання (стабільності) досліджуваних пар індикаторів. Якщо 
абсолютне значення коефіцієнтів більше одиниці, то систе-
ма має «вибуховий характер». Якщо коефіцієнт негативний 
і більше мінус одиниці – система не повертається в рівно-
важний стан (цей випадок характеризує наявність множи-
ни рівноважних станів).

Для досліджуваних пар коінтеграційних довго-
строкових залежностей макроекономічних індикаторів 
коефіцієнти стабільності свідчать про наявність вибухо-
вих ефектів у системі та наявність множини рівноваж-
них станів, що також підтверджується аналізом функції 
імпульсних відгуків і декомпозицією дисперсії. Функція 
імпульсних відгуків (Impulse responses function – IRF) 
відображає явну динаміку зміни всіх змінних усередині 
системи у відповідь на зміну в одне середньоквадратич-

Таблиця 1

Коінтеграційні рівняння взаємозв’язку пар макроекономічних показників

Рівняння,  
що тестуються Вид коінтеграційного рівняння

VVP-Vprod

Import-VVP

Import- Vbud

zarplata-Vprod

Vprod - VVP

Vbud -import

Vbud - Vprod

Est_prirost –koef_
migr

= +
 +
 = +

+

( _ ) -0.564 * ( _ (-1) 0.922 * _ (-1) -
-1141.605 * (@ (1)) 231547.712)

( _ ) - 0.006 * ( _ (-1) 0.922 * _ (-1) -
-1141.605 * (@ (1)) 231547.712)

D EST PRIROST EST PRIROST KOEF MIGR
TREND

D KOEF MIGR EST PRIROST KOEF MIGR
TREND

Таблиця 2

Коефіцієнти швидкості пристосування (стабільності) макроекономічних індикаторів 

Рівняння взаємозв'язку Коефіцієнти стабільності

VVP-Vprod λ λ= − =1 20,266; 0,616

Import-VVP λ λ= − =1 20,36; 0,447   

Import- Vbud λ = −1 0,514  

Zarplata-Vprod λ λ= − =1 20,007; 139,743  

Est_prirost –koef_migr λ λ= − = −1 20,564; 0,006   
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не відхилення однієї з них. Аналіз декомпозиції диспер-
сій (Variance decomposition) характеризує відносну важ-
ливість факторів впливу на динаміку зміни (дисперсію) 
конкретної змінної системи [6]. Фрагмент результатів по-
будови функцій імпульсних відгуків та декомпозиції дис-
персії для відповідних пар макроекономічних показників 
наведено в табл. 3.

Отже, використання коінтеграційного аналізу у до-
слідженні взаємозв'язку макроекономічних індикаторів 
є ефективним інструментом моніторингу нестаціонарної 
динаміки розвитку, оскільки дозволяє виявити і прогнозу-

вати нестабільні турбулентні процеси, характер їх перебігу 
та взаємозв'язок траєкторій їх поведінки, що є основою для 
формування комплексу управлінських програм для різних 
часових горизонтів.

Моніторинг стійкості макроекономічних індикато-
рів і дослідження рівноважних станів на основі пропоно-
ваного методу фазової площини [8] здійснено в роботі за 
таким алгоритмом (рис. 4). На основі економетричного ін-
струментарію та коінтеграційного аналізу побудовано мо-
делі оцінки взаємовпливу макроекономічних індикаторів 
у  такому вигляді:

Таблиця 3
Результати побудови функцій імпульсних відгуків і декомпозиції дисперсії для відповідних пар макроекономічних 

показників

Рівняння, що 
тестуються Функція імпульсних відгуків Декомпозиція дисперсій

1 2 3

VVP - Vprod

висновки  
за графіком

Показник VVP як у короткостроковому періоді, так і в дов-
гостроковому на шок у значенні показника VPROD відпо-
відає спадаючою тенденцією на перших 3 періодах, далі 
стабілізується. Показник VPROD діє у протилежному на-
прямку: у короткостроковому періоді (2 періоди) зростає, 
потім стабілізується

Показник VVP як у короткостроковому, так 
у  довгостроковому періоді визначається 
на 100 % лише своїми попередніми даними. При 
одиничному шоковому імпульсу VPROD показ-
ник VVP на другому періоді визначається VPROD 
на 50 %

Import - VVP

висновки  
за графіком

Показник IMPORT у короткостроковому періоді на шок 
в значенні показника VVP відповідає різкою тенденцією 
до зростання, у 3 періоді спадає, далі стабілізується, але 
система не повертається до початкового стану рівноваги. 
Показник VVP діє у протилежному напрямку: у  коротко-
строковому періоді має плавну спадаючу тенденцію, яка  
у подальшому стабілізується, але система не повертається 
до початкового стану рівноваги

Показник IMPORT у короткостроковому періоді 
визначає і себе, і показник VVP на 50 %. у довго-
строковому періоді обидва показники на 80 % 
та 20 % відповідно визначаються за показником 
IMPORT
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1 2 3

Zarplata 
-Vprod

висновки  
за графіком

Показник ZARPLATA в короткостроковому періоді на шок із 
боку VPROD відповідає спадаючою функцією до 2 періоду, 
а в довгостроковому відповідає стабілізацією системи. 
Показник VPROD діє у тому ж напрямку, але має менші від-
хилення від початкового стану рівноваги

Показник ZARPLATA і у короткостроковому, 
і у довгостроковому періоді, отримавши оди-
ничний шоковий імпульс, не піддається впливу 
інших факторів. на 98 % ZARPLATA визначається 
попередніми значеннями, лише на 2 % визнача-
ється значеннями VPROD

Est_prirost – 
koef_migr

висновки 
 за графіком

Показник EST_PRIROST у короткостроковому періоді на 
шок у значенні показника KOEF_MIGR відповідає різким 
спадом, у 4 періоді система стабілізується та приходить 
до початкового стану системи. Показник KOEF_MIGR від-
повідає незначними відхиленнями від початкового стану 
системи, на шок у значенні показника EST_PRIROST у корот-
костроковому періоді спадає, після цього стабілізується 
система, але не приходить до початкового стану

Показники EST_PRIROST та  KOEF_MIGR у ко-
роткостроковому періоді визначаються своєю 
попередньою динамікою на 98 %

Закінчення табл. 3

модель, що апроксимує взаємозв'язок інвестицій  
(INVEST) та ВВП (VVP);
модель взаємозв'язку ВВП (  VVP) та динаміки об-
сягів промислового виробництва (VPROD);
модель взаємозв’язку динаміки ВВП (  VVP) та об-
сягів імпорту (IMPORT);
модель взаємозв’язку динаміки заробітної плати  
(ZARPLATA) та обсягів промислового виробни-
цтва (VPROD);
модель, що апроксимує взаємозв’язок міграції  
(KOEF_MIGR) та природного приросту населення 
(EST_PRIROST).

Еволюцію динамічної системи можна спостерігати 
у просторі станів – фазовому просторі. У цьому абстрак-
тному просторі координатами є величини, що характери-
зують стан системи – певну фазу системи, тобто фазовий 
простір – це графік, який будується на основі системи ди-
ференціальних рівнянь і показує всі можливі стани систе-
ми [2; 7]. Система диференціальних рівнянь другого поряд-
ку для опису взаємозв’язків між двома виділеними макро-
економічними індикаторами має такий вигляд [2; 7]:

=
 =





( , )
( , )

x P x y
y Q x y
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методології моніторингу є сукупність моделей коінтегра-
ційного і фазового аналізу макроекономічних індикаторів 
в  економіці України, їх взаємозв`язку та взаємовпливу, що 
дозволяє отримати достовірні результати для кількісного 
та якісного аналізу факторів стійкості розвитку, що визна-
чають особливості в розвитку трансформаційних і перехід-
них процесів.

Впровадження інструментарію дослідження дина-
міки взаємодії основних макроекономічних індикаторів 
на основі пропонованої методики моніторингу нестаціо-
нарних динамічних процесів дозволить визначити стра-
тегію стабілізації і подальший розвиток економіки дер-
жави, якісний стан якої визначається тісним нелінійним 
асинхронним взаємозв'язком основних макроекономічних 
індикаторів, що характеризують реальний стан соціально-
економічної системи в поточний період та отримати адек-
ватні прогнози.

Подальші дослідження в напрямі розробки та за-
стосування адекватного інструментарію моніторингу ма-
кроекономічних показників на основі дослідження їх 
нестаціонарної динаміки в контексті реалізації стра-
тегії сталого соціально-економічного розвитку держави 
передбачають застосування теорії біфуркацій, що являє 
собою дослідницький інструментарій вивчення нестійкос-
ті систем різного рівня ієрархії для дослідження механіз-
мів перехідних процесів як на стадії порушення стійкості 
(біфуркації і кризи), так і для визначення нового стійкого 
стану з урахуванням визначеного ступеня впливу на окремі 
індикатори соціально-економічного розвитку.
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Для цієї системи існує точка М з певними координа-
тами, М(x0, y0) – стан рівноваги, а саме: 

P(x0, y0) = Q(x0, y0) = 0

Корені цього рівняння визначають рівноважні зна-
чення координати х. Характеристичне рівняння має такий 
вигляд:
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де λ λ1 2, – корені рівняння.

Точки λ λ1 2,  є особливими точками диференціально-
го рівняння, всі інші точки фазової площини є регулярни-
ми, через будь-яку регулярну точку проходить лише одна 
фазова траєкторія. Нелінійна система може мати кілька 
станів рівноваги, число цих станів дорівнює числу дійсних 
коренів відповідного рівняння системи [2; 7].

Отже, реальному процесу відповідає динамічна сис-
тема, коли цей процес для певних, заздалегідь обумовле-
них наближень можна описати рівнянням або системою 
рівнянь (диференціальних, різницевих, інтегральних), і які 
допускають існування єдиного рішення на нескінченному 
інтервалі часу за будь-яких початкових умов [9]. Ці рівнян-
ня описують детерміновані процеси, для яких весь їхній 
майбутній стан і все минуле однозначно визначається ста-
ном у цей період. За результатами фазового аналізу виді-
лені такі типи точок рівноваги розглянутих систем рівнянь 
досліджуваних макроекономічних індикаторів, для яких 
характерні такі особливості:

центр – відповідає стійкому стану рівноваги, тра- 
єкторії є замкнутими і відповідають періодичним 
рухам біля положення рівноваги;
стійкий фокус – траєкторії сходяться до положен- 
ня рівноваги, реалізуються затухаючі коливання;
нестійкий фокус – траєкторії віддаляються від по- 
ложення рівноваги, рух має характер коливань із 
амплітудою;
нестійкий вузол – траєкторії віддаляються від по- 
ложення рівноваги, рух має аперіодичний харак-
тер.

На рис. 5 наведено фазові портрети адекватних мо-
делей взаємовпливу макроекономічних індикаторів.

Аналіз побудованих моделей взаємовпливу макроеко-
номічних індикаторів і їх фазових траєкторій дозволяє дійти 
висновку, що на цьому етапі розвитку економіки України спо-
стерігається нестаціонарна та нестійка динаміка, траєкторії 
мають коливальний періодичний або апериодичний харак-
тер, отже, недостатня стабільність системи веде до посилен-
ня негативного впливу факторів зовнішнього середовища, які 
з  часом можуть здійснити на неї все більш сильний вплив, 
що може призвести до катастрофічних наслідків. Урахування 
нелінійних ефектів у моделях економічної динаміки дозволяє 
аналізувати закономірності розвитку реальних соціально-
економічних процесів у складних умовах, що обумовлюють 
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Дидык А. Н. Особенности оценки налоговой  

конкурентоспособности предприятия с использованием метода 
анализирования иерархий

Целью статьи является обоснование положений по оценке налого-
вой конкурентоспособности предприятия с использованием метода 
анализирования иерархий для идентификации исходной налоговой по-
зиции субъекта предпринимательской деятельности и уровня «раз-
рыва» между фактическим состоянием его налоговой системы и воз-
можностями внешней налоговой среды. Доказана фрагментарность 
наработок в этой сфере, что объясняется прежде всего новизной 
объекта исследования. Представлены аргументы в пользу целесоо-
бразности использования метода анализирования иерархий для ре-
шения задачи оценивания уровня налоговой конкурентоспособности 
предприятия. Приведена обобщенная последовательность оценки 
такой конкурентоспособности, что предусматривает реализацию 
ряда этапов: формирование экспертной группы и организацию ее 
работы; постановку проблемы и ее структурирование в форме ие-
рархии; диагностирование налоговой системы предприятия по опре-
деленным параметрам; идентификацию возможностей внешней 
налоговой среды; сравнение существующей налоговой системы пред-
приятия с возможностями внешней налоговой среды путем постро-
ения матриц парных сравнений; определение собственных векторов 
и их нормированных оценок для каждой матрицы попарных сравнений 
с целью получения векторов приоритетов; оценивание согласованно-
сти матриц парных сравнений; построение обобщенного вектора 
приоритетов; формирование выводов и рекомендаций. Приведена 
подробная характеристика каждого из этих этапов. Рассмотрено 
прикладное применение положений по оценке налоговой конкурен-
тоспособности предприятий на примере ОАО «Дрогобычский завод 
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Didyk A. M. Features of Evaluating the Enterprise  

Tax Competitiveness Using the Hierarchy  
Analysis Method

The aim of the article is substantiating the provisions on the evaluation of 
the enterprise tax competitiveness using the hierarchy analysis method to 
identify the initial tax position of the business entity and the level of the 
“gap” between the actual state of its tax system and opportunities of the 
external tax environment. There have been proved a fragmentary character 
of developments in this area, which can be explained mainly by the novelty 
of the research object. The arguments in favor of feasibility of using the 
hierarchy analysis method to solve the problem of evaluating the level of 
the enterprise tax competitiveness have been presented. The generalized 
sequence for evaluating such competitiveness has been presented, which 
provides for the implementation of a number of stages: the formation of 
an expert group and organization of its work; statement of the problem 
and its structuring in the form of a hierarchy; diagnosis of the enterprise tax 
system according to specified parameters; identification of opportunities of 
external tax environment; comparison of the current enterprise tax system 
with opportunities of the external tax environment by building a matrix of 
pairwise comparisons; determination of eigenvectors and their normalized 
estimates for each pairwise comparison matrix in order to obtain priority 
vectors; evaluation of consistency of the pairwise comparison of matrices; 
building of the generalized priority vector; formation of conclusions and 
recommendations. The detailed description of each of these stages has been 
given. Application of the provisions on the evaluation of the enterprise tax 
competitiveness on the example of JSC “Drogobych truck crane plant” has 
been considered. It has been concluded that the level of the enterprise tax 
competitiveness is significantly lower than the opportunity of the external 
tax environment (generalized by 34,6 %). This is despite the fact that in terms 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Вивчення теорії і практики, а також проведені 
власні дослідження дають змогу дійти висновку про те, що 
в умовах ринкової економіки суб’єкти підприємницької 
діяльності мають чимало різних податкових альтернатив, 
які можуть обирати для забезпечення свого полівектор-
ного розвитку з позиції оподаткування. Такі альтернативи, 
як доведено у попередніх публікаціях автора [2], існують 
у сфері об’єктів і баз оподаткування, ставок податків, по-
рядку обчислення податків, податкових періодів, строків 
і порядку сплати податків, дат виникнення податкового 
зобов’язання тощо. Тим самим підприємства можуть із 
певним рівнем використовувати можливості зовнішнього 
податкового середовища. Водночас для ефективності цьо-
го процесу компанії мають орієнтуватись у своїй вихідній 
конкурентній «податковій» позиції, яку автором запропо-
новано трактувати як податкову конкурентоспроможність 
підприємства, що якраз інформуватиме про рівень «розри-
ву» між фактичним станом податкової системи та можли-
востями зовнішнього податкового середовища. 

Як свідчить вивчення теорії і практики, проблему 
оцінювання податкової конкурентоспроможності підпри-
ємства у літературі розглянуто фрагментарно з огляду, 
перш за все, відносної новизни цього аналізованого по-
няття. Хоча, як доведено раніше автором, це поняття мож-
на структурувати, оцінити, моделювати та прогнозувати 
для забезпечення полівекторного розвитку підприємств. 
Впливаючи за результатами такого оцінювання на слабкі 
сторони податкової системи суб’єкта підприємницької 
діяльності, можна зменшувати рівень «розриву» між фак-
тичними її параметрами та максимально можливими. Усе 
вищенаведене свідчить про актуальність і практичну спря-
мованість дослідження оцінювання податкової конкурен-
тоспроможності підприємства з використанням різних 
методів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена стаття. Вивчення теорії 
і практики свідчить, що проблематику розгляду окремих 
елементів податкової системи підприємства (податкове 
адміністрування, податкова дисципліна, податкове плану-
вання, податковий ризик-менеджмент, податковий кон-

троль, податкове оптимізування, податкова безпека тощо) 
розглянуто у значній кількості праць вітчизняних і за-
рубіжних науковців, зокрема: І. Алєксєєва, Ю. Бережної,  
Т. Богославець, М. Виклюка, В. Гресика, І. Дрожжиної,  
Г. Зиминої, Ю. Іванова, О. Іваницької, К. Косицького, А. Ко- 
стюка, А. Ломейка, В. Орлової, Г. Ползікової, Ю. По-
лонської, Ф. Растегаєва, Л.В. Севрюкова, М. Фролової,  
Т. Шашкової, Г. Ялового та багатьох інших. Особливості 
оцінювання конкурентоспроможності різних економічних 
об’єктів детально розглянуті у працях І. Александрова,  
Н. Апатової, Т. Бабкіної, Г. Бурука, А. Воронкової,  
О. Космини, О. Кузьміна, В. Литвинової, Л. Лісовської,  
О. Мельник, О. Мірошниченко, Л. Піддубної, Ю. Рункова, 
та багатьох інших. Усе це є вхідною інформаційною базою 
для обґрунтування положень із оцінювання податкової 
конкурентоспроможності підприємства з використанням 
різних методів. Вищенаведене свідчить про актуальність, 
важливість, необхідність і практичну спрямованість до-
слідження у цьому напрямку.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням дослідження є обґрунтування положень 
із оцінювання податкової конкурентоспроможності під-
приємства з використанням методу аналізування ієрархій 
для ідентифікування вихідної податкової позиції суб’єкта 
підприємницької діяльності та рівня «розриву» між фак-
тичним станом його податкової системи і можливостями 
зовнішнього податкового середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
На підставі вивчення теорії і практики, а також за результа-
тами проведених власних досліджень для вирішення озна-
ченої проблеми оцінювання податкової конкурентоспро-
можності підприємства доцільно використовувати об-
ґрунтований у літературі метод аналізування ієрархій. Як 
визначено у роботі С. І. Колесникової [4, с. 102], ще у 2000 р. 
за допомогою цього методу вирішувалось понад тисячу 
різних прикладних багатокритеріальних завдань економіч-
ного, соціального, медичного, політичного, математичного, 
фізичного, військового, психологічного, наукового та іншо-
го характеру, що мають декілька варіантів вирішення.  

Доцільність використання методу аналізування 
ієрархій для вирішення окресленого у роботі завдання 
оцінювання рівня податкової конкурентоспроможності 
підприємства пояснюється насамперед специфічністю ви-

автомобильных кранов». Сделан вывод о том, что уровень его на-
логовой конкурентоспособности существенно ниже возможностей 
внешней налоговой среды (обобщенно на 34,6 %). Это притом, что 
по отдельным параметрам конкурентоспособности завод «недоис-
пользовал» около 40 % рыночных возможностей.
Ключевые слова: метод анализирования иерархий, оценка, налоговая 
конкурентоспособность, налоговая система.
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of the market opportunities. 
Keywords: hierarchy analysis method, evaluation, tax competitiveness, tax 
system.
Fig.: 1. Tabl.: 3. Formulae: 9. Bibl.: 10. 
Didyk Andrii M. – Applicant, Department of Management and International 
Business, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana Bandery Str., 
Lvіv, 79013, Ukraine)
E-mail: Andrii.M.Didyk@gmail.com



276 Проблеми економіки № 1, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

окремлених вище порівнювальних параметрів, які доволі 
складно як кількісно виразити за допомогою певних інди-
каторів, так й інтегрувати в єдине ціле. Цей метод дає змогу 
складно формалізовану проблему «поділити» на декілька 
простих і вже їх порівнювати. За цих умов він дозволяє 
«внести» певний рівень раціональності й обґрунтованості 
в ухвалення відповідних рішень. 

Метод аналізування ієрархій дає змогу кількісно оці-
нити параметри, які складно формалізувати математично. 
Попри те, завдяки його використанню можна кількісно ви-
значити рівень переваги, пріоритетності, цінності, важли-
вості тощо однієї альтернативи над іншою. Як слушно ви-
значено у роботі Б. Щербакова та С. Єрмакова [9, с. 264], 
метод аналізування ієрархій «включає процедури синтезу 
множинних суджень, отримання пріоритетності критеріїв 
та знаходження альтернативних рішень». 

На підставі огляду й узагальнення літературних 
джерел [1; 3–7; 9; 10] постановка завдання оцінювання по-
даткової конкурентоспроможності підприємства із вико-
ристанням методу аналізування ієрархій включатиме ціль, 
а також параметри та критерії оцінювання. Це, а також 
варіанти, що порівнюються, є основними елементами від-
повідної системи. Завдяки попарним порівнянням елемен-
тів кожного рівня зазначеної ієрархічної структури можна 
отримати результат – обернено симетричну матрицю А, 
власні вектори якої є векторами пріоритетів варіантів, які 
оцінюються та порівнюються.

Формування експертної групи й організування її ро-
боти є першим етапом рекомендованої узагальненої послі-
довності оцінювання податкової конкурентоспроможності 
підприємства. Ефективність усіх подальших етапів багато 
в чому буде залежати від фаховості таких експертів. Саме 
вони аналізуватимуть наведені вище параметри порівнян-
ня податкової системи підприємства та можливостей зо-
внішнього податкового середовища, аналізуватимуть фак-
тичний стан справ, ідентифікуватимуть проблеми, а також 
формуватимуть висновки та рекомендації. 

Під час оцінювання податкової конкурентоспромож-
ності підприємства означимо сукупність варіантів порів-
няння таким чином:
 1 2{ , },n nθ =  (1)

де     θ   – множина варіантів порівняння під час оцінюван-
ня податкової конкурентоспроможності підприємства;

1n  – податкова система аналізованого підприєм-
ства;

2n  – «ідеальна» податкова система, що може трак-
туватись як така завдяки можливостям зовнішнього подат-
кового середовища.

Окрім того, зауважимо, що у нашому випадку йдеться 
про сім узагальнених параметрів порівняння m (платники 
податків; об’єкти і бази оподаткування; ставки податків; 
порядок обчислення податків; податкові періоди; строки 
та порядок сплати податків; дати виникнення податкових 
зобов’язань) і два варіанти порівняння n.

Враховуючи вищенаведене, на етапі постановки про-
блеми та її структурування у формі ієрархії узагальнена іє-
рархічна модель оцінювання податкової конкурентоспро-
можності підприємства включатиме 3 рівні:

рівень 1 – ціль: оцінювання к  онкурентоспромож-
ності податкової системи підприємства;
рівень 2 – параметри: платники податків; об’єкти  
та бази оподаткування; ставки податків; порядок 
обчислення податків; податкові періоди; строки 
та порядок сплати податків; дати виникнення по-
даткових зобов’язань; 
рівень 3 – варіанти: податкова система підприєм- 
ства; «ідеальна» податкова система зовнішнього 
податкового середовища.

У той же час слід зауважити, що у випадку необхід-
ності можливим є збільшення кількості рівнів, наприклад, 
через деталізування підпараметрів указаних вище семи 
узагальнених параметрів порівняння m.

Діагностування податкової системи підприємства за 
визначеними параметрами дає змогу перейти до наступно-
го етапу оцінювання податкової конкурентоспроможності 
підприємства – ідентифікування можливостей зовнішнього 
податкового середовища. На цьому етапі слід не просто здій-
снити діагностування таких можливостей, а сформувати так 
звану «ідеальну» для суб’єкта господарської діяльності по-
даткову систему зовнішнього податкового сере довища. 

Наступний етап узагальненої послідовності оціню-
вання податкової конкурентоспроможності підприємства 
має передбачати порівняння наявної податкової системи 
підприємства із можливостями зовнішнього податкового 
середовища шляхом побудови матриць попарних порів-
нянь  A. На підставі вивчення наукових публікацій з про-
блеми використання методу аналізування ієрархій для ви-
рішення різноманітних завдань доцільно звернути увагу на 
те, що під час побудови матриці попарних порівнянь пара-
метрів різних рівнів ієрархії та варіантів, що оцінюються, 
кожен елемент такої матриці aij буде мати додатне значен-
ня, тобто aij > 0 для усіх i, j = 1,…, n. Причому елемент aij  
у випадку оцінювання податкової конкурентоспроможно-
сті підприємства показуватиме рівень переважання варіан-
та i над варіантом j за певною відносною шкалою, за якою 
найчастіше приймають універсальну дев’ятибальну шкалу 
Сааті. Доцільно наголосити, що така шкала є науково об-
ґрунтованою Е. Вебером, Г. Фехнером та С. Стівенсоном, 
як і верхня межа цієї шкали у 9 балів [8, с. 53–54]. Таким 
чином, під час оцінювання податкової конкурентоспро-
можності підприємства універсальна дев’ятибальна шкала 
Сааті набуватиме нового вигляду (табл. 1).

Під час формування матриць попарних порівнянь 
у  межах оцінювання податкової конкурентоспроможності 
підприємства доцільно звернути увагу на те, що на пере-
тині рядка матриці А із стовбцем цієї ж матриці в позиції 
(А, А) значення становитиме 1, отже, основна діагональ 
матриці відображатиме одиниці, що відомо із теоретико-
практичного обґрунтування використання методу аналізу-
вання ієрархій. Узагальнено відповідна матриця суджень А 
матиме вигляд: 
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Таблиця 1

Відносна шкала порівняння наявної податкової системи підприємства з можливостями зовнішнього податкового 
середовища, сформована на основі універсальної дев’ятибальної шкали Сааті 

Бальні оцінки Характеристики

1 Податкова система підприємства відповідає усім можливостям зовнішнього податкового середовища 

3 можливості зовнішнього податкового середовища є дещо більшими, аніж податкова система підприємства 

5 можливості зовнішнього податкового середовища є значно більшими, аніж податкова система підприємства 

7 можливості зовнішнього податкового середовища є суттєво більшими, аніж податкова система підприємства

9 можливості зовнішнього податкового середовища є абсолютно більшими, аніж податкова система підприєм-
ства

2, 4, 6, 8 Проміжні значення важливості між сусідніми значеннями шкали

Джерело: власна розробка на основі [8, с. 53]

де     A – матриця попарних порівнянь для кожного з пара-
метрів порівняння;

aij  – елементи обернено симетричної матриці A, що 
показують відносний рівень переважання варіанта i над ва-
ріантом j (де індекси i тa j відносяться до рядка i і стовбця 
матриці відповідно); 

n – кількість варіантів порівняння.
Узагальнено матриці попарних порівнянь мають роз-

мірність n × m  і описуються так: 

 ( ), , 1,2,...., ,ijA a i j n= =  (3)

де       n – кількість варіантів порівняння.
З урахуванням наведеної у табл. 1 інформації, слід 

зауважити, що у будь-якому випадку якщо aij = α, то aij 
= 1/α або, іншими словами, якщо a12 = α,  то a21 = 1/α,  
α ≠ 0. Окрім того, як зазначалось вище, якщо узагальне- Окрім того, як зазначалось вище, якщо узагальне-
ний параметр порівняння mi має однакову відносну важ-
ливість щодо mj, то aij = 1 та aji = 1. У нашому випадку 
справедливе твердження, що якщо узагальнений пара-
метр порівняння m1 має однакову відносну важливість 
щодо m2, то a12 = 1    та a21 = 1. Варто наголосити і на тому, 
що кожен елемент aij  матриці A можна подати у вигляді 
співвідношення:

 , , 1,2,...., ,i
ij

j
a i j n

ω
ω

= =  (4)

де ijω   – відносний рівень переважання варіанта i над ва-над ва-
ріантом j.

Необхідно наголосити, що у випадку збільшення рів-
нів ієрархічної структури під час оцінювання податкової 
конкурентоспроможності підприємства формувати матри-
ці попарних порівнянь слід на кожному такому рівні. 

Наступний етап оцінювання конкурентоспромож-
ності податкової системи підприємства – визначення влас-
них векторів та їхніх нормованих оцінок для кожної матри-
ці попарних порівнянь з метою отримання векторів пріо-
ритетів. Як відомо з теорії і практики використання методу 
аналізування ієрархій, елементи власних векторів кожної 
матриці попарних порівнянь розраховуються за формулою 
середньої геометричної рядків матриці А:

 1 , , 1,2,..., ,nni ijjx a i j n== =∏
 

(5)

де     xi – i-те значення елементу власного вектора матриці 
попарних порівнянь.

У свою чергу нормована оцінка i-го значення еле-
менту власного вектора матриці попарних порівнянь 
yрозраховується за формулою:
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де 
1

n
ii

x=∑  
– нормована оцінка i-го значення елементу век-

тора пріоритету.
Оскільки завдяки використанню формули (6) здій-

снюється нормування i-го значення елементу вектора прі-
оритету, справедливою буде також рівність:

 
1

1.
n

ii
y= =∑  (7)

Слід зауважити, що за певних умов під час оціню-
вання податкової конкурентоспроможності підприємства 
може також здійснюватися оцінювання узгодженості ма-
триць попарних порівнянь шляхом розрахунку індексу 
узгодженості ІU. Він, як зазначено у праці А. В. Гречко [1, 
с. 752], дає змогу виявити випадки числової (кардинальної  
aijajk =aik) і транзитивної (порядкової) узгодженості, що 
може призводити до порушення узгодженості як такої. 
Така ситуація виникає тоді, коли, на думку експертів, ва-
ріант i кращий за варіант j, варіант j кращий за варіант k, 
однак варіант k кращий за варіант i. Причина цього най-
частіше – близькість значень аналізованих варіантів. У той 
же час очевидно, що за умови аналізування під час оціню-
вання податкової конкурентоспроможності підприємства 
тільки двох варіантів такого порушення рівня узгоджено-
сті не відбудеться (іншими словами, для попарних порів-
нянь другого рівня індекс узгодженості дорівнює нулю). 
Попри те, якщо у перспективі, окрім податкової системи 
підприємства та можливостей зовнішнього податкового 
середовища, аналізуватиметься ще, наприклад, податко-
ва система компанії-конкурента, індекс узгодженості слід 
буде обчислювати. Обчислення такого індексу потрібне 
також для визначення вектора-рядка вагових коефіцієнтів 
за умови використання більше двох параметрів порівнян-
ня (у нашому випадку їх сім). Він розраховується за фор-
мулою:
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−
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де maxγ  – максимальне власне значення матриці попарних 
порівнянь;

IU – індекс узгодженості. 
У свою чергу максимальне власне значення матриці 

попарних порівнянь обчислюється:
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Таблиця 2

Значення випадкового індексу узгодженості VIU матриць попарних порівнянь

Порядок 
матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Значення 
VIU 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59

Джерело: [8, с. 25]

У теорії аналізування ієрархій доведено, що для обер-
нено симетричної матриці завжди maxγ  ≥ n. 

На етапі оцінювання узгодженості матриць попар-
них порівнянь слід також враховувати відношення узго-
дженості та розраховувати індекс відношення узгодже-
ності VU, що обґрунтований у роботі Т. Сааті [8, с. 25]. Під 
ним автор розуміє відношення індексу узгодженості IU до 
випадкового індексу узгодженості V U≠ , значення якого 
обґрунтоване для матриць від 1 до 15 на базі 100 випад-
кових вибірок у  Національній лабораторії Окриджа і на-
ведене у табл. 2.

Як доведено у роботі [8, с. 25], за умови VU ≤ 0,10  
можна стверджувати про узгодженість оцінок. За інших 
умов експертам слід повертатись до попередніх етапів. 

Побудова узагальненого вектора пріоритетів є пере-
достаннім етапом узагальненої послідовності оцінюван-
ня податкової конкурентоспроможності підприємства. 
На цьому етапі слід фактично «інтегрувати» побудовані 
вектори пріоритетів в один підсумковий вектор із ураху-
ванням кількості рівнів ієрархії. У запропонованому вище 
варіанті фактично йдеться про інтегрування семи матриць 
попарних порівнянь другого рівня щодо варіантів порів-
няння третього рівня з урахуванням матриці порівнянь 
таких параметрів між собою для ідентифікування нормо-
ваної оцінки вектора пріоритету або іншими словами – для 
врахування їхніх коефіцієнтів вагомості. Як відомо з теорії 
використання методу аналізування ієрархій, на цьому етапі 
для побудови узагальненого вектора пріоритетів слід ви-
конати низку дій із матрицями, а саме здійснити множен-
ня зведеної нормованої матриці оцінок елементів векторів 
пріоритетів на транспонований вектор-рядок вагових ко-
ефіцієнтів.

Завершальний етап узагальненої послідовності оці-
нювання податкової конкурентоспроможності підпри-
ємства повинен передбачати формування висновків і ре-
комендацій, які можуть стосуватись як такої конкуренто-
спроможності загалом, так і покращення параметрів, що її 
формують на різних рівнях. 

Узагальнену послідовність оцінювання податко-
вої конкурентоспроможності підприємства наведено на 
рис. 1.

Прикладне застосування положень із оцінювання по-
даткової конкурентоспроможності підприємств здійснено 
на прикладі ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних 
кранів», який, як відомо, є відомим та найбільшим в Укра-
їні виробником вантажопідіймальної техніки, асортимент 
продукції якого включає: автомобільні крани в/п 18-50 т, 

крани швидкого монтування, сміттєвози, автогідропідйом-
ники, гідроциліндри для автокранів, гідроциліндри для 
спецтехніки, запасні частини та металоконструкції на за-
мовлення.

У результаті розрахунків одержано низку нормова-
них оцінок (табл. 3), які дозволяють сформувати цілісне 
уявлення про податкову конкурентоспроможність ПАТ 
«Дрогобицький завод автомобільних кранів».

Таким чином, за результатами розрахунків можна 
зробити висновок про те, що податкову систему будь-
якого підприємства можна вважати максимально конку-
рентоспроможною (тобто такою, що максимально вико-
ристовує можливості зовнішнього податкового середови-
ща) за умови, коли чи часткові нормовані оцінки елементів 
вектора пріоритету, чи узагальнений вектор пріоритетів 
із урахуванням коефіцієнтів вагомості ілюструють спів-
відношення 50х50. Усі решту «перекоси» у бік можливос-
тей зовнішнього податкового середовища автоматично 
призводять до зменшення оцінки податкової конкуренто-
спроможності суб’єкта підприємницької діяльності і зни-
ження її рівня. У випадку ПАТ «Дрогобицький завод авто-
мобільних кранів» очевидно, що рівень його податкової 
конкурентоспроможності суттєво нижчий за можливості 
зовнішнього податкового середовища (узагальнено на 
34,6 %). Це притому, що за окремими параметрами кон-
курентоспроможності завод «недовикористовував» біля 
40 % ринкових можливостей (наприклад, дати виникнен-
ня податкових зобов’язань). Ідентифікація наявних «роз-
ривів» між фактичним і максимально можливим станом 
дає змогу ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кра-
нів» сформувати висновки і рекомендації щодо напрямів 
підвищення податкової конкурентоспроможності підпри-
ємства. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. Враховуючи 
вищенаведене, можна дійти узагальненого висновку про 
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2 рівень – параметри

Оцінювання конкурентоспроможності податкової системи 
підприємства

Вирішуються такі основні завдання: вибір кваліфікованих експертів, 
організування взаємодії між ними, а також вибір форм і методів їхньої 
роботи

Платники 
податків 

Податкові 
періоди 

Об’єкти і бази 
оподаткування

Ставки 
податків

Строки та порядок 
сплати податків

Дати виникнення 
податкових зобов’язань 

Порядок обчислення 
податків

1 рівень – ціль

3 рівень – варіанти
Податкова система 

підприємства
«Ідеальна» податкова система зовнішнього 

податкового середовища 

Діагностування податкової системи підприємства з позиції використання 
ставок податків, дат виникнення податкових зобов’язань, строків і порядку 
сплати податків, податкових періодів, порядку обчислення податків, 
об’єктів і баз оподаткування, а також форми платника податку  

Ідентифікування можливостей зовнішнього податкового середовища та 
проектування т. зв. «ідеальної» для суб’єкта господарської діяльності 
податкової системи 

Елементи власних векторів кожної матриці попарних порівнянь x 
розраховуються за формулою середньої геометричної рядків матриці А:

де xi - i-те значення елементу власного вектора матриці попарних порівнянь.
Нормована оцінка i-го значення елементу власного вектора матриці 
попарних порівнянь y розраховується за формулою:

де yi – нормована оцінка i-го значення елементу вектора пріоритету.

Розрахунок індексу узгодженості ІU здійснюється за формулою:

де γmax – максимальне власне значення матриці попарних порівнянь;
      IU – індекс узгодженості.
Максимальне власне значення матриці попарних порівнянь γmax   
обчислюється за формулою:

Індекс відношення узгодженості VU розраховується за формулою:

де VIU – випадковий індекс узгодженості.

Узагальнений вектор пріоритетів утворюється шляхом множення зведеної 
нормованої матриці оцінок елементів векторів пріоритетів на транспоно-
ваний вектор-рядок вагових коефіцієнтів

Формування висновків і рекомендацій як щодо підвищення рівня 
податкової конкурентоспроможності підприємства загалом, так 
і покращення окремих параметрів, що її формують на різних рівнях

Матриця попарних порівнянь A матиме вигляд: 

де aij – елементи обернено симетричної матриці A, що показують відносний 
рівень переважання варіанта i над варіантом j (де індекси i та j відносяться 
до рядка і стовбця матриці відповідно); n- кількість варіантів порівняння. 

Етап 9
Формування висновків і рекомендацій

Етап 8
Побудова узагальненого вектора пріоритетів

Етап 7
Оцінювання узгодженості матриць попарних 

порівнянь

Етап 6
Визначення власних векторів та їхніх нормованих 
оцінок для кожної матриці попарних порівнянь із 

метою отримання векторів пріоритетів

Етап 4
Ідентифікування можливостей зовнішнього 

податкового середовища

Етап 3
Діагностування податкової системи підприємства 

за визначеними параметрами

Етап 2
Постановка проблеми та її структурування у формі 

ієрархії 

Етап 1
Формування експертної групи та організування її 

роботи

Етап 5
Порівняння наявної податкової системи 

підприємства із можливостями зовнішнього 
податкового середовища шляхом побудови матриць 

попарних порівнянь
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Рис. 1. Узагальнена послідовність оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства 

Джерело: власна розробка
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Таблиця 3

Узагальнені результати оцінювання податкової конкурентоспроможності 
ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»

Варіанти порівняння

Параметри порівняння, коефіцієнти їхньої вагомості та нормовані оцінки елементів 
векторів пріоритетів

Підсумкові 
оцінкиПлатники 

податків 
(0,120)

Об’єкти і 
бази опо-
даткуван-
ня (0,064)

Порядок 
обчис-
лення 

податків 
(0,153)

Податкові 
періоди 
(0,081)

Ставки 
податків 

(0,087)

Строки та 
порядок 

сплати 
податків 

(0,112)

Дати ви-
никнення 

податкових 
зобов’язань 

(0,383)

Податкова система  
підприємства 0,250 0,167 0,125 0,125 0,200 0,250 0,100 0,154

«ідеальна» податкова 
система зовнішнього 
податкового середо-
вища 

0,750 0,833 0,875 0,875 0,800 0,750 0,900 0,846

те, що оцінювання податкової конкурентоспроможності 
підприємства можна вважати доволі складним процесом, 
що вимагає як розуміння усіх глибинних знань чинного 
податкового законодавства, так і вміння «проектувати» 
фактичну податкову систему суб’єкта господарської ді-
яльності на такі можливості. Рекомендовані положення 
дають змогу за необхідності включати в ієрархію більшу 
кількість рівнів, що відображатимуть різноманітні аспек-
ти податкової системи підприємства. Незважаючи на те, 
доволі нескладний математичний апарат дозволяє у ре-
зультаті отримати обґрунтовані висновки для ухвалення 
різноманітних управлінських рішень щодо забезпечення 
полівекторного розвитку суб’єктів господарювання на за-
садах використання податкових важелів. Водночас будуть 
збережені і враховані усі структурні та функціональні 
зв’язки між різними елементами податкової системи під-
приємства. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку мають полягати у виокремленні та систематизації 
ресурсного забезпечення оцінювання податкової конку-
рентоспроможності підприємства.

лІТЕРАТУРА 

1.  гречко а. в. онтология метода анализа иерархий Са-
ати / а. в. гречко // искусственный интеллект. – 2005. – № 5. –  
С. 746–757.

2. дідик а. м. аналізування податкових альтернатив під-
приємств у контексті забезпечення полівекторного розвитку/  
а. м. дідик // технологічний аудит та резерви виробництва. – 
2016. – № 1/3 (27). – С. 14–18.

3. каган е. С. Применение метода анализа иерархий и 
теории нечетких множеств для оценки сложных социально-
экономических явлений / е. С. каган // известия алтайского го-
сударственного университета. – 2012. – № 1-1 (73). – С. 160–163.

4. колесникова С. и. модификация метода анализа ие-
рархий для динамических наборов альтернатив / С. и. колесни-
кова // Прикладная дискретная математика. – 2009. – № 4 (6).  – 
С. 102–109.

5. лысов а. С. технология анализа информационных рис-
ков на основе метода анализа иерархий / а. С. лысов // вестник 
тюменского государственного университета. – 2007. – № 5. –  
С. 106–111.

6. ногин в. д. упрощенный вариант метода анализа ие-
рархий на основе нелинейной свертки критериев / в. д. ногин //  
журнал вычислительной математики и математической физи-
ки. – 2004. – T. 44, № 7. – С. 1259–1268.

7. Применение метода анализа иерархий в практике пси-
хосоциальной реабилитации и в программе дестигматизации: 
методические рекомендации / в. С. ястребов, в. г. митихин,  
и. и. михайлова и др. ; науч. центр психического здоровья 
рамн. – м. : Юстицинформ, 2009. – 26 с.

8. Саати т. Принятие решений : учеб. пособие / т. Саати ; 
[пер. с англ.]. – м. : радио и связь, 1993. – 278 с.

9. Щербаков в. Б. метод анализа иерархий как метод 
обоснования выбора системы контрмер для беспроводных 
сетей стандарта Шууу 802.11 / в. Б. Щербаков, С. а. ермаков //  
информация и безопасность. – 2008. – № 2. – С. 264–267.

10. melnyk O. G. Conceptual framework for express 
diagnostic analysis of industrial enterprises / O. G. melnyk,  
O. I. kuzmin, O. B. Gromyak // Actual Problems of Economics. – 
2014. – № 1 (151). – С. 193–202.

REFERENCES

Didyk, A. m. “Analizuvannia podatkovykh alternatyv pidpryi-
emstv u konteksti zabezpechennia polivektornoho rozvytku“ [The 
review of alternatives to tax companies in the context of multi-vec-
tor development]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, 
no. 1/3 (27) (2016): 14-18.

Grechko, A. V. “Ontologiya metoda analiza ierarkhiy Saati“ 
[Ontology analysis method Saati’s hierarchies]. Iskusstvennyy in-
tellekt, no. 5 (2005): 746-757.

kagan, E. S. “Primeneniye metoda analiza ierarkhiy i teorii 
nechetkikh mnozhestv dlya otsenki slozhnykh sotsialno-ekono-
micheskikh yavleniy“ [Application of the method of analysis of hi-
erarchies and theory of fuzzy sets for the assessment of complex 
socio-economic phenomena]. Izvestiya Altayskogo gosudarstven-
nogo universiteta, no. 1-1 (73) (2012): 160-163.



281Проблеми економіки № 1, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

kolesnikova, S. I. “modifikatsiya metoda analiza ierarkhiy 
dlya dinamicheskikh naborov alternativ“ [modification of hierar-
chies analysis method for dynamic set of alternatives]. Prikladnaya 
diskretnaya matematika, no. 4 (6) (2009): 102-109.

lysov, A. S. “Tekhnologiya analiza informatsionnykh riskov 
na osnove metoda analiza ierarkhiy“ [Information technology risk 
analysis based on the analytic hierarchy process]. Vestnik Tyumen-
skogo gosudarstvennogo universiteta, no. 5 (2007): 106-111.

melnyk, O. G., kuzmin, O. I., and Gromyak, O. B. “Con-
ceptual framework for express diagnostic analysis of industrial 
enterprises“Actual Problems of Economics, no. 1 (151) (2014): 193-
202.

Nogin, V. D. “Uproshchennyy variant metoda analiza ier-
arkhiy na osnove nelineynoy svertki kriteriyev“ [A simplified ver-
sion of the analytic hierarchy process based on non-linear criteria 
convolution]. Zhurnal vychislitelnoy matematiki i matematicheskoy 
fiziki vol. 44, no. 7 (2004): 1259-1268.

Saati, T. Priniatiye resheniy [making decisions]. moscow: Ra-
dio i sviaz, 1993.

Shcherbakov, V. B., and Ermakov, S. A. “metod analiza ier-
arkhiy kak metod obosnovaniya vybora sistemy kontrmer dlya 
besprovodnykh setey standarta ShUUU 802.11“ [Hierarchy analysis 
method as a method of study countermeasures system of choice 
for wireless networks SHUUU 802.11]. Informatsiya i bezopasnost, 
no. 2 (2008): 264-267.

yastrebov, V. S. et al. Primeneniye metoda analiza ierarkhiy v 
praktike psikhosotsialnoy reabilitatsii i v programme destigmatizatsii: 
metodicheskiye rekomendatsii [Application of analytic hierarchy 
process in the practice of psycho-social rehabilitation and de-stig-
matize the program: guidelines]. moscow: yustitsinform, 2009.



282 Проблеми економіки № 1, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

удк 339.56.055

дослідження причинно-нАслідкових зв’язків склАдових 
зовнішньоторговельного оБороту й економічних покАзників регіону,  

крАїни тА світу
 2016 фролов с. м., савицьКа о. і.

УДК  339.56.055
Фролов С. М., Савицька О. І.

Дослідження причинно-наслідкових зв’язків складових зовнішньоторговельного обороту  
й економічних показників регіону, країни та світу

Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між складовими зовнішньоторговельного обороту регіону та показниками, які характеризують економічний 
стан області, країни та світу. Було сформовано 3 групи показників, що можуть мати вплив на експортно-імпортну діяльність області за ступенем 
охопленого рівня впливу: рівень регіону, країни та світовий рівень. Усі обрані показники перевірено на каузальність за тестом Грейнджера. У резуль-
таті проведеного дослідження було встановлено, що на експорт товарів Сумської області має безпосередній вплив обсяг реалізації промислової 
продукції, темп інфляції України та світова ціна на пшеницю. На експорт послуг впливають обсяги наданих кредитів, доходи населення в розрахунку 
на 1 особу, світові ціни на кукурудзу та пшеницю. Каузальність також встановлено між імпортом товарів Сумської області та показниками наданих 
кредитів, оборотом роздрібної торгівлі та оптовим товарооборотом підприємств. Що стосується імпорту послуг, то вплив зафіксований з боку 
офіційного курсу гривні до долара США та індексу цін виробників промислової продукції. Перспективою подальших досліджень у обраному напрямі 
є  розширення складу показників, що характеризують економічну діяльність регіону, країни та світу. Подальші дослідження можуть сприяти наро-
щенню експортно-імпортного потенціалу регіону.
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УДК 339.56.055  
Фролов С. М., Савицкая О. И. Исследование причинно-следственных 
связей составляющих внешнеторгового оборота и экономических 

показателей региона, страны и мира
Исследованы причинно-следственные связи между составляющими 
внешнеторгового оборота региона и показателями, которые харак-
теризуют экономическое положение области, страны и мира. Было 
сформировано 3 группы показателей, которые могут иметь влияние 
на экспортно-импортную деятельность области по степени охва-
ченного уровня влияния: уровень региона, страны и мировой уровень. 
Все выбранные показатели проверены на причинность по тесту 
Грейнджера. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что на экспорт Сумской области имеет непосредственное 
влияние объем реализации промышленной продукции, темп инфля-
ции Украины и мировая цена на пшеницу. На экспорт услуг влияют 
объемы предоставленных кредитов, доходы населения в расчете 
на 1  человека, мировые цены на кукурузу и пшеницу. Каузальность 
также установлена между импортом товаров Сумской области 
и показателями предоставленных кредитов, оборотом розничной 
торговли и оптовым товарооборотом предприятий. Что касается 
импорта услуг, то влияние зафиксировано со стороны официального 
курса гривны к доллару США и индекса цен производителей промыш-
ленной продукции. Перспективой дальнейших исследований в выбран-
ном направлении является расширение состава показателей, харак-
теризующих экономическую деятельность региона, страны и  мира. 
Дальнейшие исследования могут способствовать наращиванию 
экспортно-импортного потенциала региона.
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, причин- 
но-следственные связи, тест Грейнджера.
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Components of Foreign Trade and Economic Performance of the Region, 
Country and World

Causal relations between components of the region foreign trade turnover 
and indicators, which characterize the economic situation of the region, 
country and the world, have been studied. 3 groups of indicators, which can 
have an impact on the region export-import activity, were formed by the 
degree of the covered influence level: the level of region, country and world. 
All the selected indicators were tested for causality by Granger test. As  
a result of the study it has been found that the export of Sumy region is 
directly affected by the volume of industrial production, inflation rate in 
Ukraine and the world price for wheat. The export of services is affected 
by the volume of extended credits, income of the population per person, 
the world prices for corn and wheat. Causality has also been determined 
between the import of goods in Sumy region and indicators of extended 
credits, turnover of retail trade and wholesale trade of enterprises. As 
regards the import of services, the influence was recorded from the side of 
the official exchange rate of hryvnia to the US dollar and the price index 
of industrial producers. The prospect of further research in this direction is 
expansion of the set of indicators characterizing the economic activity of 
the region, country and the world. The further research can contribute to 
building up the export-import potential of the region.
Keywords: foreign trade turnover, export, import, causal relations, Granger 
causality test.
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Постановка проблеми. На соціально-економічний 
розвиток країни дедалі більший вплив здійснюють інтегра-
ційні процеси світу. Країни з відкритою економікою мають 
значні переваги у здійсненні міжнародної торгівлі та наро-
щенні економічного потенціалу за рахунок зарубіжного ка-
піталу. Темпи інтеграції для України з кожним роком при-
швидшуються, проте з погляду на сьогодення важко спрог-
нозувати швидкий і легкий шлях, що дозволить гарантува-
ти макроекономічну стабільність держави. Для ефективної 
інтеграції країна насамперед повинна виконати ряд умов, 
що дозволять підвищити економічні показники та набли-
зити законодавчі нормативні акти до європейського рівня. 
До того часу варто звернути увагу на внутрішні економічні 
показники та спробувати виявити основні чинники, що на 
них впливають. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Дослі-
дженням зовнішньоторговельної діяльності, її аналізом 
та оцінкою як на рівні держави, так і у регіональному ас-
пекті займалися: В. Л. Акуленко, О. М. Денисюк, О. А. Єр-
макова, Ю. Г. Козак, М. С. Рахман, О. С. Мантур-Чубата,  
О. І. Білоган, Г. І. Мисик та ін. Питанням визначення пере-
ліку чинників, що мають безпосередній вплив на зовніш-
ньоторговельну діяльність регіону та країни в цілому, 
приділялось багато уваги з боку вітчизняних і зарубіжних 
науковців та економістів. У своїх працях такі вчені, як:  
І. А. Циналєвська, В. М. Санду, Є. О. Галушка, Н. В. Аки-
менко, Н. Ю. Кубіній, С. М. Мошак, Є. К. Мусаев, С. Н. Ра- 
створцева та інші систематизують, групують та вияв-
ляють специфічні чинники впливу, починаючи від по-
літичної та закінчуючи соціальною сферою діяльності. 
Також набирає популярності проведення досліджень із 
причинно-наслідкового впливу у різних економічних ас-
пектах. Проте проведення подібного аналізу зі встанов-
лення причинно-наслідкового впливу ряду економічних 
показників на складові зовнішньоторговельного обороту 
регіону потребує подальших досліджень, що говорить про 
їх актуальність.

Мета статті полягає у дослідженні причинно-наслід-
кових зв’язків між складовими зовнішньоторговельного 
обороту регіону й економічними показниками області, 
країни і світу.

Виклад основного матеріалу. Інтеграція для Украї-
ни є запорукою успішної зовнішньоекономічної політики. 
Та для вирішення цієї проблеми потрібно багато часу, про-
тягом якого у країні не припиняють працювати люди, під-
приємства, продовжується підтримка зовнішньоекономіч-
них зв’язків тощо. Тому важливо не лише усвідомлювати 
потребу покращення економічного рівня країни, а і шукати 

для цього можливі шляхи. Україна має високий економіч-
ний потенціал, широку національну галузеву структуру, 
тому вважаємо за доцільне звернути увагу на підвищення 
економічних показників на рівні регіону, що зрештою відо-
бразиться на загальнодержавних показниках. 

Інтеграція буде сприяти збільшенню об’ємів зовніш-
ньоторговельної діяльності, що може мати різні наслідки. 
Якщо зростання відобразиться на експорті, то це буде свід-
чити про конкурентоспроможність вітчизняних підпри-
ємств на світових ринках, збільшення їх прибутків і напо-
внення бюджету. Зі збільшенням імпорту населення буде 
споживати європейські товари, при цьому вітчизняні то-
варовиробники будуть змушені ліквідувати підприємства,  
а це – збільшення безробіття та додаткове навантаження 
на соціальні виплати з бюджету. 

З метою підтримки інтеграційного зовнішньоеконо-
мічного курсу держави необхідним є здійснення децентра-
лізації, що передбачає передачу повноважень вирішувати 
проблеми регіону на низовий рівень, рівень громад і забез-
печення їх власними фінансовими ресурсами. Такі зміни 
надають можливість самостійно вирішувати ці пробле-
ми. За умови, що обласні органи влади зможуть залишати  
у своєму бюджеті левову частку податків, що були створені 
на її території, громади будуть мати можливість стати ак-
тивними учасниками економічного життя.

Якщо громада левову частину податків, які створю-
ються на її території, залишає в себе, у неї з’являється сти-
мул заробляти більше, а це говорить про те, що громади 
стають активними учасниками економічного життя. 

Відсутність розуміння у механізмах міжнародної 
торгівлі регіону позбавляє можливості регіональні органи 
влади застосовувати ефективні, вироблені світовою прак-
тикою регіонального розвитку інструменти для підвищен-
ня конкурентоспроможності регіону в глобальному серед-
овищі [1].

З метою регулювання подібних ситуацій важливо 
чітко розуміти фактори, що можуть впливати на струк-
туру зовнішньоторговельного обороту. І. А. Циналєвська 
у своїй праці пропонує систематизований перелік чинни-
ків, що впливають на рівень поточного та перспективного 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України. 
Фактори поділено на 2 рівні. Макрорівень включає в себе 
макроекономічні фактори (курс, інфляція та ін.), умови 
бізнес-середовища, правові фактори та геополітичні. Ме-
зорівень включає територіально-географічні, природо-
сировинні, соціально-економічні, виробничо-технологічні, 
науково-технічні фактори та регіональну інфраструктуру 
бізнес середовища як чинник впливу [2]. 
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З метою встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків основних макроекономічних показників регіону, 
країни та світу зі складовими зовнішньоторговельного 
обороту проведемо каузальний аналіз на прикладі Сум-

ської області. Для початку розглянемо основну динаміку 
експортно-імпортної діяльності з 2008 по 2015 рр. (рис. 1). 
Для достовірності подальших розрахунків беруться квар-
тальні дані.  

На рис. 1 зображено постійні коливання показни-
ків експорту й імпорту товарів і послуг. Основну частку у 
структурі зовнішньоторговельного обороту регіону займає 
експорт товарів, що в середньому за досліджуваний період 
складає близько 55 %. У свою чергу імпорт товарів дося-
гає 37 % від загального обороту. Експорт та імпорт послуг 
мають незначну частку, що становить 2,8 % та 5,1 % відпо-
відно. Найбільші значення експорт та імпорт товару дося-
гають у другому кварталі 2012 р. Що стосується послуг, то 
найбільші значення були зафіксовані у третьому кварталі 
2008 р.

Експортно-імпортна діяльність регіону здійснює 
значній внесок у розвиток економіки території. З метою 
можливого регулювання обсягів і прогнозування майбут-
ніх показників зовнішньоторговельного обороту важливо 
розуміти, які чинники та показники мають на них вплив. 
З економічної точки зору є можливість провести аналіз 
причинно-наслідкових зв’язків між показниками, що по-
яснює взаємозв’язки конкретних показників. Цей аналіз 
буде проведено із застосуванням тесту Грейнджера на ка-
узальність. Сутність тесту Грейнджера полягає в тому, що 
змінна х є казуальною (причинною) щодо змінної у, тоб-
то при впливі х → у зміни х повинні передувати змінам у,  
а не навпаки. Отже, за наведених вище умов необхідно, щоб 
одночасно виконувались такі дії: змінна х робить значний 
внесок у прогноз у, при цьому змінна у суттєвий внесок  
у прогноз змінної  х не робить [4].

Для виконання цього тесту було відібрано 14 показ-
ників регіонального, державного та світового значення. 
Зокрема, це показники обсягу реалізованої промислової 
продукції, індексу споживчих цін, витрат на наукову та 
науково-технічну діяльність, доходів населення в розра-
хунку на 1  особу, оборот роздрібної торгівлі й оптовий 
товарооборот підприємств Сумської області [3]. До за-
гальнонаціональних показників відібрано офіційний курс 
гривні до долара США, обсяг кредитів та депозитів, індек-

Рис. 1. Динаміка зовнішньоторговельного обороту Сумської області

Джерело: побудовано автором на основі [3]
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си цін виробників промислової продукції та темп інфляції 
України [5–7]. До світових показників, що будуть застосо-
вуватись в аналізі, включено світову ціну нафти «Brent», 
кукурудзи та пшениці [8]. Усі вказані показники обрано за 
період 2008–2015 рр. поквартально. 

Перевірка на каузальність передбачає використання 
стаціонарних часових рядів. Перевірка на стаціонарність 
здійснюється в програмному забезпеченні Eviews, що ав-
томатично розрахує необхідні показники. Функціонал про-
грами пропонує використовувати тест Дікі-Фуллера та 
Філліпса-Перрона для перевірки стаціонарності ряду обра-
них показників. На рис. 2 схематично зображено алгоритм 
розрахунку запропонованих тестів та показано, як вчинити 
з нестаціонарними часовими рядами.

За результатом проведеного тесту було виявлено, що 
стаціонарними є часові ряди таких показників, як: індекс 
споживчих цін, доходи населення в розрахунку на 1 особу, 
витрати на наукову та науково-технічну діяльність, оборот 
роздрібної торгівлі й оптовий товарооборот підприємств.

Інші показники було перевірено у перших різницях 
та вони виявились стаціонарними, тому показники  обсягу 
реалізованої промислової продукції, офіційний курс грив-
ні до долара США, кредити, депозити, обсяг індекси цін 
виробників промислової продукції, темп інфляції, світова 
ціна нафти «Brent», кукурудзи та пшениці у подальших роз-
рахунках будуть використовуватись у перших різницях. 

Каузальність між показниками досліджується з ви-
користанням тесту Грейнджера за такими формулами: 

 1 1
,

p p
t j t j j t j tj j

x a x b y ε− −= == + +∑ ∑  (1)

 
1 1

,
p p

t j t j j t j tj j
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(2)

де       xt–1, yt–1 – досліджувані часові ряди;
p – кількість досліджень;
aj, bj, cj, dj – матриці вузлів;
εt – помилки прогнозування.
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Ці формули забезпечують встановлення причинності 
ряду х на у. Тобто якщо отримані коефіцієнти є значущими, 
то висувається твердження, що змінна х є причиною у, а та-
кож досліджується, яку саме частину дисперсії поточного 
значення у можна пояснити минулим значенням х [9].

Тест Грейнджера на каузальність зв’язку між експор-
том та імпортом товарів і послуг було проведено на 4 лаги, 

що обумовлено використанням квартальних даних за 
останні 8 років. Проводився окремо для кожного елементу 
зовнішньоторговельного обороту. Результати розраховано 
на 3 рівнях значущості, що становлять 1, 5 та 10 % значу-
щості отриманих даних (табл. 1).

За результатами отриманих розрахунків бачимо, 
що на експорт товарів протягом досліджуваного періоду 
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Рис. 2. Алгоритм перевірки на стаціонарність часових рядів за допомогою тесту Дікі-Фуллера та Філліпса-Перрона

Джерело: складено автором на основі [9–11]

Таблиця 1
Тест Грейнджера на причинно-наслідкову залежність складових зовнішньоторговельного обороту з економічними 

показниками регіону, країни та світу

лаг

1 2 3 4

∆ (обсяг реалізованої промисло-
вої продукції) → експорт това-
рів*** і послуг**, імпорт товарів**

∆ (обсяг реалізованої промис-
лової продукції) → експорт 
товарів** і послуг*

∆ (обсяг реалізованої про-
мислової продукції) →  екс-
порт товарів** і послуг**

∆ (обсяг реалізованої про-
мислової продукції) → екс-
порт товарів ** і послуг**

не має зв’язків індекс споживчих цін → екс-
порт товарів* не має зв’язків не має зв’язків

індекс споживчих цін ← експорт 
послуг*, імпорт товарів*** і по-
слуг**

індекс споживчих цін ←  
експорт послуг*, імпорт това-
рів** і послуг**

індекс споживчих цін ← 
експорт послуг*, імпорт 
товарів**

індекс споживчих цін ← 
імпорт товарів**

∆ (кредити) → експорт товарів*  
і послуг***, імпорт товарів**

∆ (кредити) → експорт по-
слуг***, імпорт товарів**

∆ (кредити) → експорт по-
слуг**, імпорт товарів*

∆ (кредити) → експорт по-
слуг**, імпорт товарів*

∆ (депозити) → імпорт товарів*** не має зв’язків не має зв’язків не має зв’язків

∆ (депозити) ← імпорт послуг*** не має зв’язків не має зв’язків не має зв’язків

витрати на наукову та науково-
технічну діяльність → експорт 
товарів** і послуг***

витрати на наукову та 
науково-технічну діяльність  
→ експорт товарів** і послуг**

витрати на наукову та науко- 
во-технічну діяльність → 
експорт товарів* і послуг*

не має зв’язків
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1 2 3 4

доходи населення в розрахунку 
на 1 особу → експорт послуг*, 
імпорт товарів***

доходи населення в розра-
хунку на 1 особу → експорт 
послуг**, імпорт товарів*

доходи населення в розра-
хунку на 1 особу → експорт 
послуг*

доходи населення в роз-
рахунку на 1 особу → 
експорт послуг**, імпорт 
послуг*

доходи населення в розрахунку 
на 1 особу ← експорт товарів* не має зв’язків не має зв’язків не має зв’язків

∆ (офіційний курс гривні до дол. 
СШа) → експорт товарів**, імпорт 
послуг**

не має зв’язків ∆ (офіційний курс гривні до 
дол. СШа) → імпорт послуг*

∆ (офіційний курс гривні 
до дол. СШа) → імпорт 
послуг**

∆ (офіційний курс гривні до дол. 
СШа) ← експорт послуг***

∆ (офіційний курс гривні до 
дол. СШа) ← експорт послуг*, 
імпорт товарів ** і послуг*

не має зв’язків не має зв’язків

∆ (індекси цін виробників про-
мислової продукції) → експорт 
товарів**, імпорт товарів** і по-
слуг*

∆ (індекси цін виробників 
промислової продукції) → екс-
порт товарів**, імпорт послуг***

∆ (індекси цін виробників 
промислової продукції) → 
експорт товарів*,  імпорт 
послуг**

∆ (індекси цін виробників 
промислової продукції) → 
імпорт послуг**

∆ (темп інфляції) → експорт това-
рів* та послуг*

∆ (темп інфляції) → експорт 
товарів* не має зв’язків не має зв’язків

∆ (темп інфляції) ← експорт това-
рів*, імпорт товарів* та послуг**

∆ (темп інфляції) ← експорт 
товарів**

∆ (темп інфляції) ← експорт 
товарів**

∆ (темп інфляції) ← екс-
порт товарів**, імпорт 
товарів*

оборот роздрібної торгівлі → 
експорт послуг*, імпорт товарів**

оборот роздрібної торгівлі → 
імпорт товарів**

оборот роздрібної торгівлі 
→ імпорт товарів**

оборот роздрібної торгівлі 
→ імпорт товарів**

оптовий товарооборот підпри-
ємств →  експорт послуг*, імпорт 
товарів** та послуг*

оптовий товарооборот під-
приємств → експорт товарів*, 
імпорт товарів**

оптовий товарооборот 
підприємств → імпорт 
товарів**

оптовий товарооборот 
підприємств → імпорт 
товарів**

∆ (Світова ціна нафти «Brent») ← 
експорт товарів*** і послуг*, ім-
порт товарів***

∆ (Світова ціна нафти «Brent») 
← експорт товарів* і послуг* не має зв’язків

∆ (Світова ціна нафти 
«Brent») ← експорт това-
рів*, імпорт товарів*

не має зв’язків ∆ (Світова ціна кукурудзи) → 
експорт послуг***

∆ (Світова ціна кукурудзи) 
→ експорт товарів** і по-
слуг**

∆ (Світова ціна кукурудзи) 
→ експорт товарів* і по-
слуг***

∆ (Світова ціна кукурудзи) ← екс-
порт товарів*** та послуг**

∆ (Світова ціна кукурудзи) ← 
експорт товарів*** і послуг** не має зв’язків не має зв’язків

∆ (Світова ціна пшениці) → екс-
порт товарів**

∆ (Світова ціна пшениці) → 
експорт товарів** та послуг*

∆ (Світова ціна пшениці) → 
експорт товарів** і послуг**, 
імпорт товарів* 

∆ (Світова ціна пшениці) → 
експорт товарів** і послуг**

∆ (Світова ціна пшениці) ← екс-
порт послуг**, імпорт товарів* не має зв’язків не має зв’язків не має зв’язків

Умовні позначення: 
→ вплив досліджуваного показника на одну зі складових зовнішньоторговельного обороту
← вплив складових зовнішньоторговельного обороту на досліджуваний показник
*** – відхилення на 1 %-му рівні значущості
** – відхилення на 5 %-му рівні значущості
* – відхилення на 10 %-му рівні значущості

Джерело: складено автором на основі власних розрахунків

Закінчення табл. 1

постійний вплив мають такі показники: обсяг реалізації 
промислової продукції, темп інфляції, світова ціна на пше-
ницю. Причому для перших 3 лагів вплив знаходиться на 
5  %-му рівні значущості. Ніякої каузальності не виявлено 
в експорті товарів Сумської області з індексом споживчих 
цін, депозитами та оборотом роздрібної торгівлі. Усі інші 
показники мають незначний вплив. За результатами тесту 

Грейнджера щодо впливу факторів на експорт послуг, по-
стійний вплив спостерігається від таких показників, як: 
кредити, доходи населення в розрахунку на 1 особу, сві-
тові ціни на кукурудзу та пшеницю. Також більшість зна-
чень знаходяться на 5 %-му рівні значущості. Не виявлено 
зв’язків з показниками: депозити, індекс цін виробників 
промислової продукції, темп інфляції. 
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За даними табл. 1 бачимо, що постійний вплив на 
імпорт товарів мають кредити, оборот роздрібної торгівлі 
й оптовий товарооборот підприємств. Відсутній зв'язок за 
тестом Грейнджера між імпортом товарів Сумської області 
та показниками: витрати на наукову та науково-технічну 
діяльність і світова ціна кукурудзи. Інші показники, що до-
сліджувались за допомогою тесту на каузальність із імпор-
том товарів, мають вплив на 3 кварталах та менше. Також 
постійний вплив на імпорт послуг Сумської області мають 
такі показники, як: офіційний курс гривні до долара США, 

індекс цін виробників промислової продукції. Не встанов-
лено зв’язку з показниками: обсяг реалізації промислової 
продукції, кредити, витрати на наукову та науково-технічну 
діяльність, оборот роздрібної торгівлі, світова ціна нафти 
«Brent», кукурудзи та пшениці. 

Отже на основі отриманих результатів та для більшої 
наочності виділено постійні впливи складових зовнішньо-
торговельного обороту та економічних показників розви-
тку економіки (рис. 3) 
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Висновки. В результаті проведеного дослідження 
виявлено ряд показників, що мають вплив на складові зо-
внішньоторговельного обороту Сумської області. З ураху-
ванням зазначених результатів відкривається можливість 
впливу на кінцеві показники та прогнозування експортно-
імпортних операцій на рівні регіону. Так, ставлячи за мету 
збільшення експорту товарів, є можливість непрямого 
впливу на нього, який забезпечить стимулювання необхід-
ного показника регіону чи країни. 
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