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ТеореТичні аспекТи Технологічного лідерсТва національних економік
 2016 Довгаль о. а., Таран а. Ю.

УДК 339.977
Довгаль О. А., Таран А. Ю.

Теоретичні аспекти технологічного лідерства національних економік

Розглянуто основні теоретичні підходи до формування та визначення сутності технологічного лідерства національних економік. Глобальність фак-
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Вступ. Сучасна стадія розвитку глобалізаційних про-
цесів характеризується посиленням диспропорцій, нерів-
номірністю, асинхронністю економічного розвитку націо-
нальних економік. Спостерігається посилення дивергенції 
в економічному розвитку між країнами-лідерами й аутсай-
дерами. Проблеми нерівності на міжнаціональному рівні 
актуалізують відмінності національних економічних моде-
лей у забезпеченні лідерства за основними макроекономіч-
ними показниками, в тому числі технологічного розвитку. 
Зародження нового шостого технологічного укладу сприяє 
підвищенню важливості технологічного лідерства і зумов-
лює можливу зміну статусу лідера для багатьох країн.

Глобальність фактора технологічного розвитку на 
сьогодні виступає основним двигуном економік більшості 
країн світу. Під час технологічного розвитку відбуваються 
зміни та вдосконалення всіх елементів продуктивних сил, 
з'являються інновації або нововведення на підприємствах 
багатьох країн світу. Науково-технічний потенціал і пер-
спективи технологічного розвитку поряд із природними 
і трудовими ресурсами формують основу ефективності на-
ціональної економіки у світі. Процеси формування доходів 
і економічне зростання у глобальній економіці визначається 
рівнем технологічного лідерства країни, що і визначає акту-
альність теми дослідження.

Розвитку методології дослідження технологічного лі-
дерства держав присвячені наукові праці багатьох учених, 
як зарубіжних (А. Антипин, Д. Брезніц, Д. Ворш, П. Драгос, 
Дж. Као, Р. Ко, М. Портер) [1‒7], так і вітчизняних (О. Біло-
рус, Д. Лук'яненко, А. Поручник, Є. Савельєв, Ю. Пахомов, 
В. Трофімова, С. Юрій) [8‒12]. 

Проведений аналіз дозволив виявити розходження 
в підходах до дослідження цієї проблематики. Так, біль-
шість зарубіжних учених глобальні економічні процеси 
та розвиток окремих національних економік аналізують 
з точки зору країн-лідерів, тоді як більшість вітчизняних 
авторів приділяють увагу пошуку шляхів досягнення еко-
номічного успіху на основі дослідження стратегій розвитку 
країн-лідерів та їх адаптації для умов країн, що розвива-
ються, і не мають технологічних переваг. 

Метою статті є аналіз основних теоретичних підхо-
дів до формування та утримання технологічного лідерства 
національних економік у сучасному світі.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи історич-
ні аспекти зародження і формування моделей технологіч-
ного лідерства, треба зазначити, що формування однієї 
з перших моделей відбулося у ХVІІІ ст. у Великій Брита-
нії під час технологічної і промислової революції, яка дала 
змогу досягти їй світового лідерства за рахунок економіч-
ної ефективності виробництва. У ХІХ ст. пальму першості 
з питань світового технологічного лідерства перехопила 
Німеччина, ставши країною з найкращою моделлю техно-
логічного розвитку. На початку ХХ ст. спостерігався іс-

тотний стрибок у досягненнях сфери науки і технології, що 
привів до розвитку матеріально-технічної військової бази, 
яка заклала основу формування мілітаризаційної техноло-
гічної моделі, яка була притаманна економічному розвитку 
європейських країн. Перша та друга світові війни призвели 
до втрати лідируючих позицій європейських країн (зокре-
ма Німеччини) в економічному розвитку за рахунок висна-
ження людських і скорочення матеріальних ресурсів. У цей 
період формується база технологічного лідерства США за 
рахунок імміграції інтелектуального капіталу, розширення 
експортного потенціалу за рахунок розвитку виробничої 
бази. Розвинені за роки другої світової війни канали по-
ставок та процеси накопичення капіталу стають основою 
розгортання транснаціонального бізнесу у світі. Наприкін-
ці ХХ – початку ХХІ ст. центр ваги технологічного лідер-
ства починає зміщуватися в бік країн Сходу. Так, свої по-
зиції зміцнює Японія, Південна Корея, Китай, Індія, країни 
південно-східної Азії.

Аналіз механізмів формування і збереження світового 
технологічного лідерства потребує аналізу фундаменталь-
них теорій, які визначили фактори, що забезпечують світове 
лідерство країн. Так, на наш погляд, необхідно почати з роз-
гляду робіт К. Маркса та його концепції капіталістичного 
накопичення, згідно з якою капіталіст зацікавлений у нових 
науково-технологічних досягненнях і виникненні інновацій, 
що спрямовані на зменшення витрат на випуск одиниці про-
дукції і зниження вартості основного капіталу.

Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зроби-
ла теорія циклів М. Кондратьєва, згідно з якою великі хвилі 
економічних циклів обумовлені технологічними змінами, 
а початок півстолітнього циклу характеризується появою 
значної кількості винаходів, нових технологічних рішень, 
технологічних інновацій, які сприяють активізації підпри-
ємницької діяльності та забезпечують економічне зростан-
ня, формуючи висхідну хвилю. 

Теорія інновацій, запропонована Й. Шумпетером, 
пояснює технологічне лідерство результатом винаходів 
і економічною доцільністю їх впровадження для тих кра-
їн, які активно їх реалізують. Технічний процес у такому 
випадку долає тенденцію спадної віддачі природних фак-
торів виробництва за рахунок реалізації ефективних ін-
новацій.

Згідно з концепцією впливу технологічних змін на 
виробничу функцію, яка була запропонована Р. Солоу, тех-
нологічні зміни більш ніж на 80 % пояснюють економічне 
зростання, отже, ті країни, які будуть активно розвивати 
технології в усіх сферах економічної діяльності, забезпе-
чать і досягнення світового економічного лідерства.

Концепція «перелітних гусей» або модель «наздо-
ганяючого розвитку», що була запропонована К. Акамацу, 
пояснює технологічне лідерство певних країн відповід-
но до необхідності передачі технологій, що застарівають, 
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в інші країни, які ніколи не стануть самі технологічними 
лідерами й отримують можливість здійснити індустріалі-
зацію швидшими темпами при використанні навіть цих за-
старілих технологій, ніж без них.

Згідно з моделлю екстерналій, запропонованою 
П. Ромером, підвищення ефективності виробництва здій-
снюється за рахунок зовнішніх ефектів, які відбуваються 
внаслідок інвестування в технології, що приводить до гло-
бального підвищення продуктивності праці. 

Концепція людського капіталу, розроблена Р. Лука-
сом, ґрунтується на важливості категорії людського капі-
талу та його впливу на появу позитивних результатів вна-
слідок роботи висококваліфікованих працівників, які пра-
цюють із застосуванням інноваційних технологій.

Аналіз механізмів формування і збереження світо-
вого технологічного лідерства було поглиблено за рахунок 
теорій, розроблених наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. су-
часними дослідниками, з урахуванням процесів глобалі-
зації та регіоналізації. Так, у 1990-ті рр. М. Кремером було 
доведено взаємозв’язок між темпами зростання населення 
і технологічними змінами в різних регіонах світу, а Р. Барро 
зарахував до чинників зростання продуктивності праці та 
технологічного розвитку державні витрати на покращення 
інфраструктури та впровадження інновацій, а також забез-
печення стабільного економічного середовища в глобаль-
них умовах розвитку. Д. Колдуелл запропонував теорію 
циклів національного технологічного лідерства у процесі 
глобалізації, яка доводила, що жодна держава не може під-
тримувати технологічне лідерство протягом тривалого пе-
ріоду часу і, в кінцевому підсумку, поступиться його іншим, 
більш прогресивним країнам.

Істотний внесок у розвиток теоретичних концепцій 
формування технологічного лідерства внесла теорія кон-
курентних переваг націй М. Портера, яка передбачає виді-
лення чотирьох етапів участі в глобальній конкуренції, що 
визнаються на основі факторів виробництва, інвестицій, 
інновацій і багатства. Ці чотири групи чинників зумовлю-
ють конкурентні переваги країн і міжнародну успішність 
національних компаній.

В аспекті подальшого розвитку технологічного лі-
дерства окремо вирізняється футурологічна теорія техно-
логічної сингулярності, яка відзначає відсутність техноло-
гічного лідерства окремих країн у майбутньому, оскільки 
гіпотетичне вибухоподібне зростання швидкості науково-
технічного прогресу, що ймовірно наступить внаслідок 
створення штучного інтелекту та машин, здатних до само-
відтворення, призведе до істотної зміни всієї картини світу, 
стирання кордонів між країнами й економіками. 

На наш погляд, на особливу увагу заслуговує аналіз 
сучасної інноваційної політики розвинених країн, в яко-
му робиться висновок, що регулювання та стимулювання 
інноваційних процесів здебільшого відбувається за допо-
могою реалізації національних дослідницьких програм, які 
мають різний рівень державної участі [13; 14]. Ідентифіку-
ються чотири базові моделі науково-технічного зростання 
розвинених країн залежно від ступеня державного регулю-
вання процесів інноваційного розвитку:

перша ‒ забезпечується лідерство в науці, орієнта-
ція державної підтримки на реалізацію великих цільових 
програм, значна частка науково-технічного потенціалу зо-

середжена в державному секторі економіки (наприклад, 
США, Франція і Велика Британія);

друга ‒ державне регулювання спрямоване на роз-
виток сприятливого інноваційного середовища і раціона-
лізацію всієї структури економіки (наприклад, Німеччина, 
Швеція, Швейцарія);

третя ‒ державне сприяння дослідженню світового 
науково-технічного досвіду і досягнень науково-технічного 
прогресу, що забезпечує координацію взаємозалежних дій 
у різних секторах науково-технічного розвитку (наприклад, 
Японія і Південна Корея);

четверта ‒ забезпечення державного стимулювання 
формування нових моделей науково-технічного розвитку, 
орієнтованих на створення розвиненого індустріально-
го середовища з використанням інноваційного фактора. 
В  основному розвиток економіки здійснюється за рахунок 
запозичення досягнень світового науково-технічного про-
гресу (наприклад, Китай, Індія).

Взагалі термін «технологічний розвиток» означає 
узгоджену єдність технології, техніки й устаткування, ор-
ганізацію процесів праці та механізмів управління [15]. 
Сьогодні є безперечним, що технологічний розвиток і його 
перспективи визначають структурний розвиток промис-
ловості країни. Визначити напрями розвитку окремих га-
лузей промисловості країни можливо відповідно до її при-
належністі до того чи іншого технологічного укладу (кон-
цепції техніко-економічної парадигми). Загальновідомо, 
що технологічний уклад є цілісною стійкою економічною 
системою, конкретне якісне наповнення якої служить її ха-
рактерною ознакою. Відмінності в технологічних укладах, 
тобто відмінності в технологіях, рівнях якості продукції, 
видах енергії, що використовується, управлінських та ін-
ших механізмах тощо, і визначають технологічну структу-
ру економіки. Кожен технологічний уклад має складну вну-
трішню структуру. Ядром технологічного укладу виступає 
притаманна йому сукупність основних технологічних про-
цесів, які закладені в основу певних базисних технологій, 
що використовуються на відповідному рівні розвитку ви-
робництва. Зміна укладів, що вміщує його повний життє-
вий цикл з фазами реалізації ‒ становлення, зростання, зрі-
лості і занепаду, і відображає закономірності циклічності 
економічного розвитку.

На підставі історичних досліджень економічної ак-
тивності дослідниками виділяється еволюція 6 технологіч-
них укладів у світовій економіці протягом останніх трьох 
століть [16‒18]. Порівняльна характеристика технологіч-
них укладів і їхній вплив на формування технологічного 
лідерства різних країн наведено в табл. 1.

Принциповим є те, що для періоду переходу від од-
ного технологічного укладу до іншого характерною озна-
кою є високий рівень невизначеності здійснення процесів 
виробництва, а також нелінійність у розвитку глобальних 
і країнових економічних процесах. Для всіх національних 
економік у момент зміни технологічної парадигми прин-
ципово важливим стає питання упорядкування взаємодій 
усіх елементів та їх зв'язків [19]. 

Таким чином, можна зазначити, що зміна технологіч-
ного укладу під час формування технологічного лідерства 
окремих країн реалізується за допомогою взаємодії про-
цесів організації, управління і самоорганізації, вимагаючи 
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Світова економіка та міжнародні відносини

змін діючих методів, механізмів і моделей функціонуван-
ня, що породжує багатоаспектність і неоднозначність ви-
мірювання рівня технологічного лідерства національних 
економік.

Близько 80 % названих індексів розраховуються для 
більш ніж 140 країн світу і дають можливість оцінити тех-
нологічне лідерство в одному або декількох аспектах. Ана-
ліз результатів рейтингу національних економік на основі 
наведених вище індексів показав, що вони дають різні ре-
зультати щодо визначення країн, які мають технологічне 
лідерство. Це викликано різними цілями розрахунку ін-
дексів, що характеризують технологічне, інформаційне лі-
дерство або відображають конкурентоспроможність наці-
ональної економіки в цілому, показників, які враховуються 
при оцінці, тощо.

Щодо проблеми кількісної оцінки технологічного 
лідерства та інноваційного розвитку різних країн, то вона 
може бути здійснена в контексті формування рейтингів 
країн за окремими факторами, що характеризують техно-
логічний розвиток, у їх сукупності. Так, питання кількісної 
оцінки інноваційного потенціалу є у сфері дослідження та-
ких організацій, як Рада з конкурентоспроможності (Council 
on Comреtitivеnеss), Інститут стратегії та конкурентоспро-
можності при Гарвардському університеті (Thе Institutе 
for Stratеgy and Comреtitivеnеss – ISC), Міжнародний 
інститут розвитку менеджменту (Institutе of Managеmеnt 
Dеvеloрmеnt – IMD) і Світовий економічний форум (Word 
Economic Forum – WЕF), при складанні індексів глобальної 
конкурентоспроможності різних країн. Так, наприклад, Ра-
дою з конкурентоспроможності здійснюються досліджен-
ня, які є основою розрахунку індексу, що охоплює основні 
конкурентні переваги країн у сфері інновацій, підприємни-
цтва, освіти й енергетики; IMD щорічно проводяться дослі-
дження світової конкурентоспроможності за 59 країнами 
світу, що оцінюють глобальну конкурентоспроможність на 
основі аналізу 331 критерію за чотирма основними напрям-
ками (економічний стан, ефективність державного управ-
ління, стан ділового середовища, а також технологічної, на-
укової та освітньої інфраструктури); експертами WЕF скла-
дається Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global 
Comреtitivеnеss Indеx), який включає в себе 113 індикаторів 
за трьома великими групами і 8 підгрупами  [20].

Також отримали популярність такі індекси, на під-
ставі яких можна судити про технологічне лідерство наці-
ональних економік:

індекс технологічних досягнень (Tеchnology  
Achiе vеmеnt Indеx, ТAI), який включає чотири 
блоки показників: створення нових технологій, 
поширення інновацій, поширення актуальних 
технологій, побудова бази людських навичок для 
створення і прийняття технологій;
глобальний індекс інновацій (Global Innovation  
Indеx, GII), який був введений Європейським ін-
ститутом ділового адміністрування (INSЕAD) 
у співпраці з Конфедерацією індійської промисло-
вості за підтримки Canon Inc і базується на 81-му 
показнику;
індекс цифрового поділу (Infostatеs, IS), який було  
розроблено Orbicom і Міжнародною мережею 
кафедр ЮНЕСКО в галузі зв'язку, що включає 

два зведених показники: інфощільність (запаси 
капіталу і робочої сили ІКТ, навички у сфері ІКТ, 
необхідні для функціонування інформаційно-
го, орієнтованого на знання суспільства) і інфо-
використання (потоки ІКТ та їх інтенсивність 
фактичного використання);
індекс економіки знань (Knowlеdgе Еconomy  
Indеx, KЕI), що ґрунтується на запропонованій 
Світовим банком (СБ) «Методології оцінювання 
знань» (Thе Knowlеdgе Assеssmеnt Mеthodology, 
KAM), в якій встановлено взаємозв'язок між «ін-
телектуальністю» національної економіки, довго-
строковим, стабільним економічним зростанням 
і конкурентоспроможністю країни;
індекс розвитку інформаційно-комунікаційних  
технологій (ICT Dеvеloрmеnt Indеx, IDI), який 
ґрунтується на методиці Міжнародного союзу 
електрозв'язку (Intеrnational Tеlеcommunication 
Union, ITU) і включає три субіндекси: легкості до-
ступу, використання і практичних навичок;
індекс інформаційного суспільства (Information  
Sociеty Indеx, ISI) розраховують на підставі ме-
тодики, яка була запропонована World Timеs та 
Корпорацією міжнародних даних (IDC), що вклю-
чає 15 показників, згрупованих у чотири категорії: 
комп'ютери, телекомунікації, інтернет, соціальний 
розвиток суспільства;
індекс цифрової доступності (Digital Accеss Indеx,  
DAI) розраховується підрозділом із аналізу інфор-
маційних і статистичних ринків МСЕ на основі 
чотирьох груп показників: інфраструктура, до-
ступність, знання і якість, фактичне використання 
ІКТ;
індекс електронної готовності (Е-Rеadinеss Indеx,  
ЕRI), або «рейтинг цифрової економіки» (Digital 
Еconomy Ranking), розроблений компанією 
Еconomist Intеlligеncе Unit (ЕIU) спільно з Інсти-
тутом бізнес-цінностей IBM, включає 6 складових: 
інфраструктура підключення і технологій; бізнес-
оточення; соціальне й культурне середовище; пра-
вове середовище; державна політика і стратегія; 
прийняття суспільством і бізнесом;
індекс розвитку електронного уряду (Е-Govеrn- 
mеnt Dеvеloрmеnt Indеx, ЕGDI) розроблений 
ООН і  включає три групи показників: ступінь 
охоплення і якість інтернет-послуг, рівень розви-
тку ІКТ-інфраструктури, людський капітал;
індекс мережевої готовності (Nеtworkеd Rеadinеss  
Indеx, NRI) розраховується Всесвітнім еконо-
мічним форумом (WЕF) і міжнародною школою 
бізнесу INSЕAD на основі статистичних даних 
міжнародних організацій, а також результатів що-
річного опитування думки керівників на основі 
врахування 68 параметрів, об'єднаних у 3 групи: 
зовнішнє середовище, готовність держави, бізне-
су і громадянського суспільства до використання 
ІКТ, використання ІКТ державою, бізнесом і гро-
мадянським суспільством;
індекс можливостей розвитку ІКТ (ICT Oррor- 
tunity Indеx, ICT-OI) розроблений МСЕ і включає 
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2 групи показників: інформаційна щільність і ви-
користання ІКТ;
індекс цифрових можливостей (Digital Oррor- 
tunity Indеx, DOI) оцінюється на основі трьох 
субіндексів: можливості, інфраструктура і вико-
ристання;
індекс дифузії ІКТ (ICT Diffusion Indеx, ICT-DI)  
розраховується на основі двох груп показників: 
зв'язок (кількість інтернет-хостів, персональних 
комп'ютерів, телефонних ліній і абонентів мобіль-
ного зв'язку на душу населення); доступ (кількість 
інтернет-користувачів, грамотність дорослого на-
селення, вартість місцевого дзвінка і ВВП на душу 
населення).

Висновок. Таким чином, дослідивши теоретичні до-
слідження як зарубіжних, так і вітчизняних учених, можна 
відзначити відсутність єдиного підходу щодо визначення 
категорії «технологічного лідерства» у глобалізованому 
світі. Також не існує загальновизнаного напрямку для роз-
рахунку показника, який відображав би всю багатоаспек-
тність цієї категорії при оцінці національних економік. 
Наявні методики розрахунку індексів відображають прак-
тику, що склалася у статистичному обліку за одним або 
декількома аспектами аналізу технологічного розвитку, 
але не характеризують усі властивості цього складного по-
няття. Це є стримуючим чинником у прикладних економіч-
них дослідженнях щодо сутності технологічного лідерства 
різних країн і призводить до труднощів під час спроби дати 
прогнозну оцінку розвитку ситуації. 

Сформовані реалії вимагають більш комплексного 
дослідження детермінант, що відображають технологіч-
не лідерство в сучасному світі, і дають комплексну оцінку 
якісних особливостей формування його складових. Осно-
вною проблемою є необхідність раціонального вибору 
з  усієї маси можливих індикаторів тільки найбільш значу-
щих, інформативних детермінант для комплексного дослі-
дження сутності технологічного лідерства і можливості їх 
практичного застосування. Необхідно підкреслити, що ця 
проблематика є актуальною на сьогодні, оскільки практика 
управління вимагає використання реальних інструментів 
оцінки при виборі адекватних стратегічних пріоритетів 
розвитку національних економік.

ЛІТеРАТУРА 

1. антипина о. н. «новая макроэкономика» в СШа: по-
иск недостающих мотиваций / о. н. антипина // СШа, канада: 
экономика, политика, культура. – 2007. – № 11. – С. 57–76.

2. Brеznitz D. Innovation and thе Statе: рolitical Choicе and 
Stratеgiеs for Growth in Israеl, Taiwan, and Irеland / Dan Brеznitz. – 
Nеw Havеn ; london : yalе Univеrsity рrеss, 2007. – 262 р.

3. Warsh D. Knowlеdgе and thе Wеalth of Nations: A Storе of 
еconomic Discovеry / D. Warsh. – New york : W. W. Norton, 2007.  – 
435 р.

4. Drahos р. Information feudalism: Who Owns the 
Knowledge Economy? / р. Drahos, J. Braithwaitе. – New york : Nеw 
рrеss, 2002. – 253 р.

5. Kao J. Innovation Nation: How America is losing Its 
Innovation Edge, Why it matters, and What We Can Do to Get it 
Back / J. Kao. – New york : Frее рrеss, 2007. – 306 р.

6. Koo R. C. Thе Holy Grail of macroеconomics: lеssons from 
Jaрans Grеat Rеcеssion / R. C. Koo. – Singaрorе : Wilеy, 2008. – 296 р.

7. рortеr m. U. S. Comреtitivеnеss 2001: Strеngths, 
Vulnеrabilitiеs and long-Tеrm рrioritiеs / m. рortеr, D. van Oрstal. – 
Council on Comреtitivеnеss, 15 Fеbruary 2009. – 86 р.

8. глобальний конкурентний простір : монографія / 
о. г. Білорус та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. о. г. Білорус. – к. : 
кнеу, 2007. – 680 с.

9. управління міжнародною конкурентоспроможністю 
в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія / За 
заг. ред. д. г. лук’яненка, а. м. поручника; у 2-х т. – т. 2. – к. :  
кнеу, 2006. – 592 с.

10. економічні проблеми ХХі століття : міжнародний та 
український виміри / За ред. С. і. Юрія, Є. в. Савельєва. – к. : Знан- 
ня, 2007. – 595 с.

11. цивилизационные модели современности и их исто-
рические корни / Ю. н. пахомов, С. Б. крымский, Ю. в. павлен-
ко и др.; под ред. Ю. н. пахомова. – к. : наукова думка, 2002. –  
632 с.

12. трофимова в. в. Стратегія технологічного лідерства 
СШа та механізми його досягнення [електронний ресурс]. – 
режим доступу : httр://ukrmodno.com.ua/hеalth/trofimova-v-v-
stratеgiya-tеhnologichnogo-lidеrstva-ssha-ta-mеh/main.html

13. Шахмаев а. С. анализ инновационной политики 
развитых стран / а. С. Шахмаев // креативная экономика. – 
2012. – № 6 (66). – С. 65–69 [електронний ресурс]. – режим до-
ступу : httрs://crеativеconomy.ru/articlеs/23804/

14. микушева т. Ю. Зарубежный опыт государственного 
регулирования инновационной деятельности / т. Ю. микуше-
ва [електронний ресурс]. – режим доступу : httр://www.рandia.
ru/816112/

15. Федулова л. технологическое развитие экономики / 
л. Федулова // экономика украины. – 2006. – № 6. – С. 4–11.

16. глазьев С. Ю. эволюция технико-экономических сис-
тем / С. Ю. глазьев. – м. : наука, 1992. – 207 с.

17. глазьев С. Ю. нанотехнологии как ключевой фактор 
нового технологического уклада в экономике : монография /  
С. Ю. глазьев, в. в. Харитонов. – м. : тровант, 2009. – 304 с.

18. коблов е. н. курсом в 6-й технологический уклад /  
е. н. коблов // Сайт о нанотехнологиях №1 в россии [електрон-
ний ресурс]. – режим доступу : httр://www.nanonеwsnеt.ru/
articlеs/2010/

19. гончаров а. С. трансформация высшего образова-
ния на основе смены технологического уклада в экономике /  
а. С. гончаров [електронний ресурс]. – режим доступу : httр://
www.sciеncе-еducation.ru/102-5979

20. кабанов С. С. научно-технологическое развитие как 
определяющий фактор международной конкурентоспособ-
ности национальной экономики / С. С. кабанов, д. в. ермохин,  
С. а. плигин, л. г. Серова // молодой ученый. – 2012. – № 3. –  
С. 166–170.

REFERENCES

Antipina, O. N. “«Novaya makroekonomika» v SShA: poisk 
nedostayushchikh motivatsiy“ [«The new macroeconomics» in the 
United States: find the missing motivation]. SShA, Kanada: ekono-
mika, politika, kultura, no. 11 (2007): 57-76.

Breznitz, D. Innovation and the State: Rolitical Choice and 
Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland. New Haven; lon-
don: yale University Rress, 2007.



12 Проблеми економіки № 2, 2016

Світова економіка та міжнародні відносини

Bilorus, O. H. et al. Hlobalnyi konkurentnyi prostir [The global 
competitive environment]. Kyiv: KNEU, 2007.

Drahos, R., and Braithwaite, J. Information feudalism: Who 
Owns the Knowledge Economy? New york: New Rress, 2002.

Ekonomichni problemy XXI stolittia : mizhnarodnyi ta ukrain-
skyi vymiry [Economic problems of the XXI century: Ukrainian and 
international dimensions]. Kyiv: Znannia, 2007.

Fedulova, l. “Tekhnologicheskoye razvitiye ekonomiki“ [The 
technological development of the economy]. Ekonomika Ukrainy, 
no. 6 (2006): 4-11.

Glazev, S. yu. Evoliutsiya tekhniko-ekonomicheskikh sistem 
[The evolution of the technical and economic systems]. moscow: 
Nauka, 1992.

Glazev, S. yu., and Kharitonov, V. V. Nanotekhnologii kak kli-
uchevoy faktor novogo tekhnologicheskogo uklada v ekonomike 
[Nanotechnologies as key new technological structure of the 
economy]. moscow: Trovant, 2009.

Goncharov, A. S. “Transformatsiya vysshego obrazovaniya 
na osnove smeny tekhnologicheskogo uklada v ekonomike“ 
[Transformation of Higher Education on the basis of the change 
of technological structure of the economy]. httр://www.sciеncе-
еducation.ru/102-5979

Kao, J. Innovation Nation: How America is Losing Its Innova-
tion Edge, Why it Matters, and What We Can Do to Get it Back. New 
york: Free Rress, 2007.

Koo, R. C. The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Ja-
rans Great Recession. Singarore: Wiley, 2008.

Koblov, E. N. “Kursom v 6-y tekhnologicheskiy uklad“ [Head-
ing in the 6th technological way]. Sayt o nanotekhnologiyakh №1 v 
Rossii. httр://www.nanonеwsnеt.ru/articlеs/2010/

Kabanov, S. S. “Nauchno-tekhnologicheskoye razvitiye kak 
opredelyayushchiy faktor mezhdunarodnoy konkurentosposob-

nosti natsionalnoy ekonomiki“ [Scientific and technological devel-
opment as a determining factor of international competitiveness 
of the national economy]. Molodoy uchenyy, no. 3 (2012): 166-170.

mikusheva, T. yu. “Zarubezhnyy opyt gosudarstvennogo 
regulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti“ [Foreign experience 
of state regulation of innovative activity]. httр://www.рandia.
ru/816112/

Pakhomov, yu. N. et al. Tsivilizatsionnyye modeli sovremen-
nosti i ikh istoricheskiye korni [Civilizational model of modernity and 
its historical roots]. Kyiv: Naukova dumka, 2002.

Porter, m., and van Opstal, D. “U. S. Comretitiveness 2001: 
Strengths, Vulnerabilities and long-Term Rriorities“Council on Com-
retitiveness, February 15, 2009.

Shakhmayev, A. S. “Analiz innovatsionnoy politiki razvitykh 
stran“ [Analysis of innovation policies of developed countries]. 
httрs://crеativеconomy.ru/articlеs/23804/

Trofymova, V. V. “Stratehiia tekhnolohichnoho liderstva SShA 
ta mekhanizmy yoho dosiahnennia“ [US technological leadership 
strategy and mechanisms for achieving it]. httр://ukrmodno.com.
ua/hеalth/trofimova-v-v-stratеgiya-tеhnologichnogo-lidеrstva-
ssha-ta-mеh/main.html

Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu v um-
ovakh hlobalizatsii ekonomichnoho rozvytku [management of the 
international competitiveness in a globalizing economic develop-
ment]. Vol. 2. Kyiv: KNEU, 2006.

Warsh, D. Knowledge and the Wealth of Nations: A Store of 
Economic Discovery. New york: W. W. Norton, 2007.



13Проблеми економіки № 2, 2016

Світова економіка та міжнародні відносини

UDC 339.972

Economic SuStainability in intErnational buSinESS: PEculiaritiES,  
mEthodS and aPProachES

 2016 OtenkO I. P.

UDC 339.972
Otenko I. P.

Economic Sustainability in International Business: Peculiarities, Methods and Approaches

This article is intended as a contribution to the ongoing analysis of economic sustainability in international business. This study is presented with a view toward further 
understanding and agreement of the key concepts of sustainability. Approaches to sustainability are considered, important benchmarks and essential characteristics 
of sustainable development in international business are included. The article demonstrates how the concept of economic sustainability can be applied to the 
business level. The main ideas of the most widespread concepts on resource management are presented. Incorporation of ESG and financial factors in the concept of 
sustainable investing is considered. Emissions that are responsible for climate change, namely top emitters, key issues and figures are presented.
Keywords: economic sustainability, development, concepts, resource management, economic, social, government factors, emissions.
Fig.: 1. Tabl.: 2. Bibl.: 10. 
Otenko Iryna Pavlivna – Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department, Department of Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National 
University of Economic (9a Nauky Ave., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: otenkoip@gmail.com

УДК 339.972
Отенко И. П. Экономическая устойчивость в области  

международного бизнеса: особенности, методы и подходы
В статье приведен анализ экономической устойчивости в междуна-
родном бизнесе. Данное исследование проведено для обеспечения бо-
лее глубокого понимания и согласования ключевых понятий устойчи-
вости. Рассмотрены подходы к определению устойчивости, раскрыты 
важные критерии и основные характеристики устойчивого развития 
в международном бизнесе. В статье показано, как концепция эконо-
мической устойчивости может быть применена в бизнес-процессах. 
Рассмотрены основные идеи наиболее распространенных концепций 
устойчивости. Представлены данные относительно влияния отдель-
ных стран на изменение окружающей среды. Определена роль социаль-
ных, управленческих факторов, факторов окружающей среды в  инве-
стиционных процессах.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, развитие, концепции, 
управление ресурсами, экономические, социальные, управленческие 
факторы, выбросы.
Рис.: 1. Табл.: 2. Библ.: 10. 
Отенко Ирина Павловна – доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой, кафедра экономического анализа, Харьковский на-
циональный экономический университет им. С. Кузнеца (пр. Науки, 9а, 
Харьков, 61166, Украина)
E-mail: otenkoip@gmail.com

УДК 339.972
Отенко І. П. Економічна стійкість у галузі міжнародного бізнесу: 

особливості, методи та підходи
У статті наведено аналіз економічної стійкості в міжнародному 
бізнесі. Це дослідження проведено для забезпечення більш глибокого 
розуміння і узгодження ключових понять стійкості. Розглянуто під-
ходи до визначення стійкості, розкрито важливі критерії і основні ха-
рактеристики сталого розвитку в міжнародному бізнесі. У статті 
показано, як концепція економічної стійкості може бути застосована 
в бізнес-процесах. Розглянуто основні ідеї найбільш поширених кон-
цепцій стійкості. Наведено дані щодо впливу окремих країн на зміну 
навколишнього середовища. Визначено роль соціальних, управлінських 
факторів, факторів навколишнього середовища в інвестиційних про-
цесах.
Ключові слова: економічна стійкість, розвиток, концепції, управління 
ресурсами, економічні, соціальні, управлінські фактори, викиди.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 10. 
Отенко Ірина Павлівна – доктор економічних наук, професор, завіду-
вач кафедри, кафедра економічного аналізу, Харківський національний 
економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, 
Україна)
E-mail: otenkoip@gmail.com

On the one hand, the economic and social environment 
is changing in really profound ways and due to this fact neither 
managers nor investors often are not paying enough attention 
to the main drivers of changes, especially when it comes to sus-
tainability.

On the other hand, the concept of sustainability is a wide 
approach everybody is talking about in a period when environ-
mental problems caused by various human activities are requir-
ing serious solutions. As it is well known, the concept found 
its roots in the United Nations’ 1987 Brundtland Commission 
Report «Our Common Future» and even earlier in the 1980’s 
World Conservation Strategy. Starting from a ‘pure’ ecologi-

cally based concept in the 1970s and in the World Conservation 
Strategy, it transformed very quickly into a more comprehen-
sive socio-economic approach [1].

Sustainable development is determined as development 
that «meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs».

To understand what the concept of sustainability means 
for international business, it’s essential to look on the charac-
teristics of this paradigm. Two main characteristics are:

«Sustainable development is people-centred in that 
it aims to improve the quality of human life and it is conser-
vation-based in that it is conditioned by the need to respect 
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nature’s ability to provide resources and life-support services. 
In this perspective, sustainable development means improving 
the quality of human life while living within the carrying capac-
ity of supporting ecosystems».

Sustainable development is a normative concept that 
embodies standards of judgment and behaviour to be respected 
as the human community ‘the society’ seeks to satisfy its needs 
of survival and well-being [1; 8].

Among the many ways this concept has been defined, the 
simplest and most fundamental is: «the ability to sustain» or, 
put another way, «the capacity to endure». To endure socially, it 
is necessary to transform the markets – «both how we produce 
and consume, and the very ways in which we define and mea-
sure value and progress» [1; 8]. This is a big challenge, and not 
just for business and economics. It is a call for massive social, 
political, technological, cultural and behavioral transition.

Environmental and social issues as well as corporate 
governance are meant by sustainability. And it is impossible to 
ignore these issues because they positively correlate with future 
long-term returns. 

Let’s consider the environmental and social issues in in-
ternational business first. Determinants of population ageing 
are among the most important problems to learn. Substant 
widespread population ageing is a process known as the «de-
mographic transition» in which mortality and fertility decline 
on the regular basis. The report [9] involves the illustration 
of global trends in population ageing and provides us with 
a  range of figures of the ageing process. The report clearly 
demonstrates that:

population ageing is unprecedented, without parallel  
in human history – and the twenty-first century will 
witness even more rapid ageing than did the century 
just past;

population ageing is pervasive, that is a global phe- 
nomenon affecting every human being – although 
countries and regions are at rather different stages of 
this process, and the pace of change varies.  Coun-
tries that started the process later will have less time 
to adjust;
population ageing is enduring:  we will not return to  
the young populations that our ancestors knew;
population ageing has profound implications for  
many aspects of human life.

Consumption of natural resources is another factor to 
take into consideration. 

A commonly used classification of natural resources in-
cludes the following types of resources [3]: 

non-renewable and non-recyclable resources, such as  
fossil fuels;
non-renewable but recyclable resources, such as min- 
erals;
quickly renewable resources, such as fish; 
slowly renewable resources, such as forests; 
environmental resources, such as air, water and soil; 
flow resources, such as solar and wind energy. 

A lot of schools on natural resource management have 
found and proposed a range of views, methods and strategies 
to lead society towards a sustainable use of natural resources, 
in scientific literature they are primarily known as «concepts 
on natural resource management». These concepts have differ-
ent assumptions on how to evaluate the measure of sustainable 
resource use. These differences primarily affect the determina-
tion of the actual targets within resource management.

The main ideas of the most widespread concepts on re-
source management are presented in Table 1. 

Table 1

The key features of commonly proposed concepts on resource management 

Ecological Footprints
an accounting measure that seeks to illustrate humanity’s use of, or claims on, nature. By comparing 
this with the availability of bio-productive land, both measured in hectares, the concept provides an 
indication of the sustainability of the present level of consumption

Environmental Space 
the environmental space concept seeks to define maximum use rates on a global scale for a number of 
key resources. Based on such global limits, country specific targets for resource use are determined on 
the basis of the size of the population, reflecting also a goal of equal access to resources

Factor 4/10, Material 
Intensity per Service Unit, 

Total Material Requirements 

all concepts based on the measurement of total material flows expressed in tonnes of material. 
These concepts aim at dematerialization of the economy. For example, Factor 4 represents a target of 
increasing resource efficiency by Factor 4 through doubling wealth and halving the resource use

Exergy
an energy-related concept that has been proposed as an alternative to aggregating resource and 
waste flows in tonnes, as the exergy of e.g. waste emissions would be better correlated with e.g. 
environmental harmfulness than a pure weight based measure

Compound savings rule seeks to define maximum extraction rates for key non-renewable resources, primarily, hydrocarbons. 
These extraction rates have been determined so as the resource would never be fully depleted

Natural resource economics 

provides a consistent framework for analysis of policies and interventions related to extraction and use 
of non-renewable and renewable resources. This includes determination of optimal extraction rates 
for various types of resources as well as analysis of the causes of inefficient management of natural 
resources

Genuine Savings (and the 
related Green National 

Product) 

indicators of weak sustainability. The basis for human welfare is not only natural resources but rather 
the aggregate level of capital. The concept aims to provide means for tracking that the total level of 
capital (natural, human made, human and social capital) of society is non-declining

source: в-ased on analysis in [3]
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The reasons for these large differences among the targets 
proposed by the concepts are, among other things, caused by 
different assumptions on what sustainable resource use would 
require as well as different underlying views or goals in regard 
to how the question of equity should be addressed.

A common characteristic of a successful social feedback 
is the visible economic gains perceived by the governments, 
owners and managers. The mechanisms to ensure that such 
opportunities are perceived, even in the short-run, may vary 
significantly. As a rule they involve initial element-specific sub-
sidies (payable before or after accomplishment of the tasks); 
repayable activity-specific loans; encouragement for resource 
mobilization, often by means of micro-credit schemes; and 
support for local demand-driven initiatives on effective re-
source management. Among the most important ways to get 
enhanced economic gains from natural assets is internalization 
of the benefits obtained as a result of efficient resource man-
agement.

Furthermore, emissions that are responsible for climate 
change keep increasing. Environmental scientists are trying 
to compare the extent of national responsibility for climate 
change. Most of all these involve current emissions – which can 
be measured in absolute figures or on a per capita basis  – as 
well as historical emissions and the carbon footprint of con-
sumption, including imported goods.

The simplest and most widespread method to compare 
the emissions of a particular country is to compose all the fossil 
fuels burned and cement produced in some particular country 
and convert that into CO2. 

But the issue with concentrating merely on CO2 from 
burning fossil fuels is that it doesn’t take in consideration other 
greenhouse gases and non-fossil-fuel sources of CO2. Although 
the majority of greenhouse gas emissions are carbon dioxide, 

non-CO2 greenhouse gases such as methane, nitrous oxide, 
and fluorinated greenhouse gases contribute significantly to 
climate change. These greenhouse gases have more significant 
climate change effects than carbon dioxide on a per-ton basis, 
and many have greater short term impacts than CO2. In case 
these are included, the figures change significantly.

Of course, comparing nations can be misleading, with 
relation to vastly varied numbers and populations. In order to 
obtain a more precise picture, it’s essential to evaluate emis-
sions per person. In this dimension, the range is topped with 
small countries that have energy-intensive industries, however, 
the large developing countries are significantly less polluting.

Since carbon dioxide emitted to the atmosphere can be 
stored there for centuries, it is necessary to consider historical 
emissions. The profound problems of historical responsibility 
are among the main tensions while negotiating a global climate 
treaty. It’s also important to find out the level of historical emis-
sions per person, which changes things one more time.

Imported and exported goods bring a sort of complex-
ity to the calculations. Many experts have opinions that focus-
ing on the place of emissions’ production is not right, because 
much of the emissions output of such countries as China are 
generated for making products that are finally consumed in 
richer countries. If emissions are assessed by means of con-
sumption measures rather than production (that is, each coun-
try’s exports are excluded from its footprint, and its imports 
added) the representatives in tables change again. This heads 
to probably the best measure of up-to-date responsibility for 
climate change: the resulting carbon footprint of the average 
citizen for every country.

Basing on the research compiled by [4], the top emitters 
according to different points are presented in Table 2.

Table 2

Emissions that are responsible for climate change: top emitters, key issues and figures

Key issues of approach Figure Top emitters with numbers

1 2 3

Composition of all the fossil fuels burned 
and cement produced in some particular 
country and converted into CO2

Current CO2 emissions

1. China: 28.6 %

2. US: 16.0 %

3. India: 5.8 %

4. Russia: 5.4 %

5. Japan: 3.7 %

6. Germany: 2.4 %

7. South Korea: 1.7 %

8. Canada: 1.6 %

9. Indonesia: 1.4 %

10. Saudi Arabia: 1.4 %

Other greenhouse gases and non-fossil-
fuel sources of CO2 are considered Greenhouse gas emissions

1. China: 16.4 %

2. US: 15.7 %

3. Brazil: 6.5 %

4. Indonesia: 4.6 %

5. Russia: 4.6 %

6. India: 4.2 %

7. Japan: 3.1 %
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1 2 3

8. Germany: 2.3 %

9. Canada: 1.8 %

10. mexico: 1.6 %

Evaluation of emissions per person Emissions per capita

1. Qatar: 36.9 tonnes

2. United States: 17.3 tonnes

3. Australia: 17.0 tonnes

4. Russia: 11.6 tonnes

5. Germany: 9.3 tonnes

6. UK: 7.8 tonnes

7. China: 5.4 tonnes

8. World average: 4.5 tonnes

9. India: 1.4 tonnes

10. Africa average: 0.9 tonnes

11. Ethiopia: 0.1 tonnes

year-by-year CO2 emissions from fossil 
fuels and cement with gridded population 
data

Historical emissions

1. US: 28.8 %

2. China: 9.0 %

3. Russia: 8.0 %

4. Germany: 6.9 %

5. UK: 5.8 %

6. Japan: 3.87 %

7. France: 2.77 %

8. India: 2.44 %

9. Canada: 2.2 %

10. Ukraine: 2.2 %

Evaluation of historical emissions per 
person

Historical emissions per 
person

1. luxembourg: 1.429 tonnes

2. UK: 1.127 tonnes

3. US: 1.126 tonnes

4. Belgium: 1.026 tonnes

5. Czech Republic: 1.006 tonnes

6. Germany: 987 tonnes

7. Estonia: 877 tonnes

8. Canada: 780 tonnes

9. Kazakhstan: 682 tonnes

10. Russia: 666 tonnes

Each country’s exports are excluded from 
its footprint, and its imports added Consumption footprints

1. Belgium: 21.9 %

2. United States of America: 20.2 %

3. Ireland: 16.2 %

4. Finland: 15.1 %

5. Australia: 13.8 %

6. United Kingdom: 11.5 %

7. China: 4.3 %

8. Brazil: 2.1 %

9. India: 1.3 %

10. Nigeria: 0.5 %

11. malawi: 0.2 %

End table 2
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And, of course, there are economic issues. The frame-
work of sustainable development has got increasing recogni-
tion, though it is a fresh idea for many chief executives. So far, 
this concept stays rather vague and hypothetical. Protecting the 
company’s capital base is a well-recognized business approach. 
In their majority companies don’t recklessly recognize the 
possibility of extending this notion to the world’s natural and 
human resources. If sustainable development is to achieve its 
potential, it must be integrated into the planning and measure-
ment systems of business enterprises. And for that to happen, 
the concept must be articulated in terms that are familiar to 
business leaders.

To achieve this transformation, we need the capacity 
of business to innovate and to execute, meeting market needs 
swiftly, effectively and on a global scale, to do this in a way that 
meets the needs of the present without compromising the abil-
ity of future generations to meet their own needs, and it’s vital 
to work out new ways of doing business. The successful busi-
nesses of tomorrow will be those that lead and create value 
both inside and outside the walls of the company. 

These considerations form the basis for the concept of 
sustainable investing. Namely, sustainable investing incorpo-
rates ESG factors (environment, social and governance) with 
financial factors into the investment process (Fig. 1).

Investopedia layouts the framework of the environmen-
tal, social and governance (ESG) criteria as a «set of standards 
for a company’s operations that socially conscious investors use 
to screen investments. Environmental criteria looks at how a 
company performs as a steward of the natural environment. 
Social criteria examines how a company manages relationships 
with its employees, suppliers, customers and the communities 
where it operates. Governance deals with a company’s leader-
ship, executive pay, audits and internal controls, and sharehold-
er rights» [5].

 ESG factors can impact the long-term risk and return 
profile of investment portfolios. Investors who intend to buy se-
curities that have been monitored for ESG criteria are expected 
to join through environmentally responsible endowments.

In view of governance, investors who operate according 
to ESG framework are interested in a company’s punctual and 
transparent accounting and auditing approaches. Their goal is 
to control that all groups of shareholders have a capability to 
vote on strategic issues. They want to be armed with up-to-date 
information about methods used to avoid conflicts of interest 
when choosing the supervisory board. Moreover, they prefer 
to escape investing in companies that demonstrate disorderly 
conduct or use political or economic levers of power in order 
to get favorable treatment.

What constitutes an acceptable set of ESG criteria is sub-
jective, but certain methodology has been already developed 

Fig. 1. Incorporation of ESG and financial factors in the concept of sustainable investing 

Governance:
oversight of companies by their boards 
and investors

Financial factors:
 �nancial data;
 sales growth;
 cash �ow;
 market share;
 valuation

Social factors:
 human capital;
 employee engagement;
 innovation capacity;
 supply chain management;
 labor rights;
 human rights

Environment factors:
 energy consumption;
 water availability;
 waste and pollution
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Sustainable investing

and justified. The European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS) with its defined areas for the reporting of 
ESG issues acts as an example. EFFAS includes 27 member 
societies, which represent even more than 14,000 investment 
professionals. Particularly, this organization worked out a set of 
Key Performance Indicators (KPIs) for use in financial analysis 
of the efficiency of corporate governance. EFFAS has named 
nine directions that can be applied to every industry [5]:

energy efficiency; 
greenhouse gas emissions; 
personnel turnover; 
training and the level of personnel qualification; 
maturity of workforce; 
absenteeism rate; 
litigation threats; 
compliance to the legal norms; 
revenues from new products and services. 

ESG has quickly become part of investment jargon to 
describe the performance of investment and fund portfolios on 
environmental, social and governance criteria and the quality 
of their performance against measurable ESG factors that are 
reported to shareholders. ESG analysis can provide insight into 
the long-term prospects of companies which allows mispricing 
opportunities to be identified. Investors can find new market 
opportunities with companies that place the management of 
ESG factors at the core of the business [6].
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ESG representative body in Ukraine is Chartered Finan-
cial Analysts (CFA) Society of Investment Professionals that 
unites more than 200 representatives of the investment profes-
sion within the country. The organization is non-governmental, 
non-for-profit, run by volunteers and is part of the worldwide 
network of Chartered Financial Analysts (CFA) societies that 
are member societies of CFA Institute.

Enhancing of international co-operation and develop-
ment of advanced methods of supervision for sustainable de-
velopment are the matters of higher priority for CFA Society 
of Investment Professionals. The Society should take measures 
on improving the efficiency of international cooperation within 
business sector on the basis of ESG factors. Further research 
will be carried out in the direction of defining the possibilities 
and feasibility of ESG metrics implementation.
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лісових господарсТв

 2016 виняТинська л. в.
УДК 311.21:658.14

Винятинська Л. В.
Статистичний аналіз та оцінка рівня платоспроможності лісових господарств

Метою статті є проведення статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за допомогою системи статистичних показників 
з використанням вибіркового методу (в основу вибірки покладений критерій лісистості регіонів України). Використовуючи фінансову звітність 
лісових господарств, що формує систему інформаційно-аналітичного забезпечення статистичного аналізу, проаналізовано й оцінено рівень 
платоспроможності лісових господарств України впродовж 2009–2015 рр. За допомогою розроблених рекомендованих значень узагальнено та си-
стематизовано результати статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в умовах самофінансування та комерційного роз-
рахунку. Використовуючи методику проведеного статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств за відповідною концептуаль-
ною схемою, що є актуальною та відповідає потребам сьогодення, розраховано систему статистичних показників, що дає змогу оцінити рівень 
платоспроможності лісових господарств і виявити причини її низького рівня.
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Винятинская Л. В. Статистический анализ и оценка уровня  

платежеспособности лесных хозяйств
Целью статьи является проведение статистического анализа пла-
тежеспособности лесных хозяйств с помощью системы статисти-
ческих показателей с использованием выборочного метода (в основу 
выборки положен критерий лесистости регионов Украины). Используя 
финансовую отчетность лесных хозяйств, формирующую систему 
информационно-аналитического обеспечения статистического ана-
лиза, проанализирован и оценен уровень платежеспособности лесных 
хозяйств Украины на протяжении 2009–2015 гг. С помощью разрабо-
танных рекомендуемых значений обобщены и систематизированы 
результаты статистического анализа платежеспособности лесных 
хозяйств в условиях самофинансирования и коммерческого расчета. 
Используя методику проведенного статистического анализа пла-
тежеспособности лесных хозяйств по соответствующей концеп-
туальной схеме, которая является актуальной и соответствует 
сегодняшним потребностям, рассчитана система статистических 
показателей, позволяющая оценить уровень платежеспособности 
лесных хозяйств и выявить причины ее низкого уровня.
Ключевые слова: платежеспособность, лесные хозяйства, стати-
стический анализ, тип ликвидности баланса, система статистиче-
ских показателей.
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of the Solvency of Forest Enterprises
The aim of the article is to conduct a statistical analysis of the solvency 
of forest enterprises through a system of statistical indicators using the 
sampling method (the sampling is based on the criteria of forest cover percent 
of regions of Ukraine). Using financial statements of forest enterprises that 
form a system of information and analytical support for the statistical 
analysis of the level of solvency of forestry in Ukraine for 2009-2015 has 
been analyzed and evaluated. With the help of the developed recommended 
values the results of the statistical analysis of the forest enterprises’ solvency 
under conditions of self-financing and commercial consideration have been 
summarized and systematized. Using the methodology of the statistical 
analysis of the forest enterprises’ solvency conducted on the corresponding 
conceptual framework, which is relevant and meets the current needs, 
a system of statistical indicators enabling to assess the level of solvency 
of forest enterprises and identify the reasons of its low level has been 
calculated.
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ЕкОнОмІкА ТА упРАВлІння нАцІОнАльнИм 
гОСпОДАРСТВОм

Вступ. Неефективне ведення бізнесу державними 
лісовими господарствами, насамперед неефективна фінан-

езпечити безперебійне відновлення лісових ресурсів, що 
тягне за собою простої виробничого процесу з усіма мож-
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яких буде проаналізована згідно з етапами статистичного 
аналізу платоспроможності лісових господарств за декіль-
ка років, щоб виявити чіткі тенденції та закономірності їх 
розвитку. 

Враховуючи дані з картограми лісистості території 
України [3; 7], у механічну малу вибірку потрапили лісові 
господарства з тих територіальних областей, у яких лі-
систість території перевищує 15,0 % і до 60,0 % включно, 
а саме з 11 територіальних регіонів України: Закарпатська 
обл. (51,4 %), Івано-Франківська обл. (41,0 %), Рівненська 
(36,4 %), Житомирська обл. (33,6 %), Волинська обл. (31,0 %), 
Чернівецька обл. (29,2 %), Львівська обл. (28,5 %), Київська 
обл. (22,2%), Чернігівська обл. (20,9), Сумська обл. (17,8), 
Черкаська обл. (15,1 %).

Проведемо вторинне групування, виділивши три 

групи, визначимо величину інтервалу ( − −
= = =max min 24412,67 123,1

8958,3
3

x x
h

n  
− −

= = =max min 24412,67 123,1
8958,3

3
x x

h
n

 тис. грн), сформуємо їх і на-

ведемо згрупований матеріал в аналітичній табл. 1.
З табл. 1 можемо побачити, що у середньому най-

більше тих лісових господарств, розмір майна яких ся-
гає від 123,1 тис. грн до 9081,4 тис. грн, а найменше – від 
18039,7 тис. грн до 26998,0 тис. грн. Аналізуючи динаміку 
майна підприємств, варто зазначити, що з 2007 по 2013 роки 
кількість підприємств, що входять до першої групи (123,1 – 
9081,4), зменшується, а в другій (9081,4 – 18039,7) та третій 
(18039,7 – 26998,0) – зростає, хоч і невисокими темпами.

Аналізуючи середній рівень досліджуваних рядів 
динаміки майна лісових господарств, можемо сказати, що, 
наприклад, середній рівень майна на:

ДП «Берегометський ЛМГ» – 24412,67 тис. грн із се-
реднім зростанням на 2084,0 тис. грн, або на 10,9 %; 

ДП «Путильський лісгосп» – 22403,50 тис. грн із се-
реднім зростанням на 2938,0 тис. грн, або на 22,8 %; 

ДП «Сторожинецький лісгосп» – 19526,92 тис. грн із 
середнім зростанням на 1417,8 тис. грн, або на 8,2 %;

ДП «Шепетівський ДСЛ АПК» – 12164,67 тис. грн із 
середнім зменшенням на 955,3 тис. грн, або на 7,9 %;

ДП «Вінницький лісгосп» – 10745,67 тис. грн із се-
реднім зростанням на 666,0 тис. грн, або на 6,5 %.

Аналізуючи майно лісових господарств, варто враху-
вати і розмір чистого прибутку (збитку), що вони отрима-
ли внаслідок ведення фінансово-господарської діяльності. 
Проведемо вторинне групування. Слід враховувати, що 
аналізовані підприємства отримували як прибутки, так 
і  збитки, тому насамперед їх необхідно групувати на при-

Таблиця 1

Розподіл лісових господарств за рівнем валюти балансу за 2010–2015 рр., тис. грн

Групи 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік У  середньому

123,1 – 9081,4 16 14 13 12 11 10 11 13

9081,4 – 18039,7 4 3 5 6 6 7 6 4

18039,7 – 26998 0 3 2 2 3 3 3 3

разом 20 20 20 20 20 20 20 20

Джерело: сформовано автором

ливими негативними наслідками. Крім того, підривають до-
віру до підприємств з боку комерційних банків, потенційних 
споживачів та інших контрагентів, що значно знижує мож-
ливості залучення додаткових ресурсів і виходу з кризової 
ситуації. Таким чином, низький рівень платоспроможності 
на фоні збиткової фінансово-господарської діяльності та не-
достатньої фінансової стійкості становить реальну загрозу 
існуванню державного лісового господарства. 

Динамічність розвитку інноваційних процесів 
у світі приводить до постійних змін середовища роботи 
лісогосподарських підприємств, тому їх діяльність без-
перервно змінюється. Протягом певного часу – місяць 
за місяцем, рік за роком – змінюються обсяг насаджень, 
вік деревини, обсяг бюджетного фінансування, рівень ін-
фляції, показники розвитку лісового господарства тощо. 
Аналіз платоспроможності лісових господарств – одне 
з важливих завдань статистики, а інформаційною базою 
слугують динамічні (часові, хронологічні) ряди, які фор-
муються на основі фінансової звітності лісового госпо-
дарства [11]. 

В умовах ринкової економіки загальна оцінка рівня 
платоспроможності підприємства базується на комплек-
сній системі взаємопов’язаних і взаємозалежних показ-
ників, що характеризують структуру джерел формування 
капіталу, їх розміщення, рівновагу між активами та дже-
релами формування, ефективність та інтенсивність вико-
ристання капіталу, кредитоспроможність тощо. Проводячи 
всебічний статистичний комплексний аналіз вищеназваних 
показників, необхідно виявити групу резервів, що мають 
підприємства конкретної галузі, для покращення фінансо-
вого стану суб’єктів господарювання країни.

Питання методологічного обґрунтування понять 
«платоспроможності», «методики статичного аналізу» 
розглядались у працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
науковців і практиків, зокрема Л. Чечевіценої, Е. Нікбах-
та, А. Гропеллі, М. Ковбасюка, О. Кислиці, І. Мячника,  
В. Ковальова, А. Шерсмета, І. Бланка, Г. Савицької, П. Лайка,  
В. Іваненко, А. Поддєрьогіна, Л. Лахтіонової., Е. Брігхема, 
В. Суторміної, В. Федосова, В. Андрущенка та ін.

Вибіркове спостереження за рівнем платоспромож-
ності лісових господарств проведено із використанням 
і додержанням наукових принципів організації та проведен-
ня збору статистичної інформації. Зазначено, що загальна 
кількість лісових господарств становить 231 підприємство 
[2; 6; 7]. Для дослідження їх рівня платоспроможності та 
забезпечення репрезентативності вибірки виберемо не-
упереджено й об’єктивно 20 лісових господарств держав-
ної форми власності, фінансово-господарська діяльність 
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буткові та збиткові. У той же час прибуткові підприємства 
поділимо на три групи за досліджуваний період, визна-

чивши величину інтервалу ( − −
= = =max min 65819 0

21939,7
3

x x
h

n
 

− −
= = =max min 65819 0

21939,7
3

x x
h

n
 тис. грн), сформуємо їх і наведемо 

згрупований матеріал в аналітичній табл. 2.

З табл. 2 слід зазначити, що більшість із аналізова-
них державних підприємств є прибутковими (їх кількість 
коливається, 18–19 лісгоспів), збиткових – 1–2  підприєм-
ства (ДП «Шепетівський ДСЛ АПК» – збитковий з  2008 
по 2013 роки; а ДП «Красноїльський ДОК» – з 2009–
2011 роки). Аналізуючи прибуткові держлісгоспи, зазна-
чимо, що майже всі входять до першої групи – від 0 до 

21939,7  тис. грн, також виділилося одне підприємство, що 
у 2011 та 2012 роках мало чисті прибутки від 43879,4 до 
65819,1 тис. грн – ДП «Берегометський ЛМГ».

Проведемо вторинне групування активів за ступе-
нем ліквідності, а також аналізовані лісові господарства 
поділимо на три групи, обчислимо величину інтервалу: 

−
= =

20889 0
6966,3

3
h  тис. грн. Визначивши величину інтер-

Таблиця 2

Розподіл лісових господарств за результатами фінансово-господарської діяльності за 2010–2015 рр.

Групи 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік У середньому

1. прибуткові підприємства
в тому числі, тис. грн: 19 18 18 18 18 19 18

0 – 21939,7 19 18 18 18 17 18 17

21939,7 – 43879,4 0 0 0 0 0 0 1

43879,4 – 65819,1 0 0 0 0 1 1 0

2. Збиткові підприємства 1 2 2 2 2 1 2

разом 20 20 20 20 20 20 20

Джерело: сформовано автором
валів, сформуємо групи: І група – від 0 до 6966,3 тис. грн;  
ІІ група – від 6966,3 до 13932,6 тис. грн; ІІІ група – від 
13932,6 до 20899,0 тис. грн. Проведемо групування і наве-
демо згрупований матеріал в аналітичній табл. 3.

Таким чином, проаналізувавши розміри згрупованих 
активів за ступенем ліквідності лісових господарств з 2007 
по 2013 рр., можна дійти таких висновків:

Таблиця 3

Розподіл лісових господарств за розміром згрупованих активів за ступенем ліквідності станом  
на 1 січня 2009–2015 рр.

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

а1 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0

а2 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0

а3 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0

а4 16 4 0 15 2 3 15 2 3 16 1 4 17 0 3 16 1 3 15 2 3

Джерело: сформовано автором

найбільш ліквідні активи всіх досліджуваних лі- 
сових господарств містяться в І групі – від 0 до 
6966,3 тис. грн, і ця тенденція зберігається впро-
довж усього періоду;
швидко реалізовані активи лісових господарств  
упродовж усього досліджуваного періоду містять-
ся в І групі – від 0 до 6966,3 тис. грн;
повільно реалізовані активи досліджуваних лі- 
сових господарств містяться в І групі – від 0 до 
6966,3 тис. грн, і ця тенденція зберігається;
важко реалізовані активи – необоротні активи  
знаходяться в І групі – від 0 до 6966,3 тис. грн від 
15 до 17 підприємств; у ІІ групі – 2–4 підприєм-
ства і в ІІІ групі – від 0 до 3 держлісгоспів.

Проведемо вторинне групування пасивів за тер-
міновістю зобов’язань лісових господарств, аналізовані 

підприємства поділимо на три групи, обчислимо величи-

ну інтервалу ( − −
= = =max min 15009 0

5003,0
3

x x
h

n
 тис. 

грн). Визначивши величину інтервалів, сформуємо групи: 
І група – від 0 до 5003,0 тис. грн; ІІ група – від 5003,0 до  
10006,0 тис. грн; ІІІ група – від 10006,0 до 15009,0 тис. грн. 
Проведемо групування і наведемо згрупований матеріал 
в  аналітичній табл. 4.

Аналізуючи розміри згрупованих пасивів за терміно-
вістю зобов’язань лісових господарств з 2007 по 2013 рр., 
можна дійти таких висновків:

найбільш термінові пасиви лісових госпо- 
дарств в І групі – від 0 до 5003,0 тис. грн міс-
тяться 16 підприємств (окрім 2010 року, де було 
17, у 2011  році  – 14 лісгоспів), а в ІІ групі – від 
5003,0 до 10006,0 тис. грн – 4 підприємства (окрім 
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2010 року, де було 3, та у 2011 році – 14 лісгоспів). 
Ця тенденція зберігається впродовж усього дослі-
джуваного періоду;
короткострокові зобов’язання лісових госпо- 
дарств містяться в І групі – від 0 до 5003,0 тис. грн, 
окрім 2009 та 2010 рр., де розподіл відбувся між І 
та ІІ групами (відповідно 19 та 1 підприємство), 
а в 2011 році – між І та ІІІ групами (відповідно 19 
та 1 підприємство);
довгострокові зобов’язання більшості досліджу- 
ваних підприємств містяться в І групі – від 0 до 
5003,0 тис. грн – від 18 до 20 лісгоспів;
постійні зобов’язання – власний капітал знахо- 
дяться в І групі – від 0 до 5003,0 тис. грн від 12 

до 18 підприємств, в ІІ групі – 2–5 підприємств 
і  в ІІІ групі – від 0 до 3 держлісгоспів. Аналізуючи 
динаміку, можемо побачити загальні тенденції до 
зростання розмірів постійних зобов’язань впро-
довж аналізованого періоду, про що свідчать змі-
ни в розподілу.

На основі даних таблиці проведемо вторинне гру-
пування за альтернативною ознакою для визначення типу 
ліквідності (абсолютно ліквідний, допустима ліквідність 
балансу, порушена ліквідність, кризова ліквідність балан-
су) балансів досліджуваних лісових господарств упродовж 
2009–2015 рр. Результати наведемо в табл. 5.

Отже, лісова галузь України має зберегти пріорите-
ти свого розвитку: збереження та розширене відтворення 

Таблиця 4

Розподіл лісових господарств за розміром згрупованих пасивів за терміновістю зобов’язань станом  
на 1 січня 2009–2015 рр.

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

п1 16 4 0 16 4 0 16 4 0 17 3 0 14 6 0 16 4 0 16 4 0

п2 20 0 0 20 0 0 19 1 0 19 1 0 19 0 1 20 0 0 20 0 0

п3 20 0 0 17 2 1 18 1 1 19 1 0 18 2 0 19 1 0 18 2 0

п4 18 2 0 16 4 0 16 3 1 16 4 0 14 3 3 13 4 3 12 5 3

Джерело: сформовано автором

Таблиця 5

Тип ліквідності балансу лісових господарств 

Тип 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

абсолютна 2 1 1 0 1 0 0

допустима 11 9 10 12 10 10 14

порушена 7 5 3 2 3 8 4

кризова 0 5 6 6 6 2 2

разом 20 20 20 20 20 20 20

Джерело: сформовано автором

лісів, раціональне невиснажливе лісокористування, збере-
ження наукової школи українського лісництва, розвиток 
і впровадження новітніх технологій лісозаготівель і лісо-
переробки, розширення заповідних і рекреаційних тери-
торій. Лісові господарства виступають головним держав-
ним представником лісової галузі, є її основою і повинні 
виконувати свої функції у майбутньому [13]. У той же час 
фінансування лісових господарств із державного бюджету 
не вистачає у повному обсязі на виконання цих функцій, 
і тому лісовим господарствам в умовах ринку необхідно 
переходити до самофінансування, забезпечення себе до-
статнім обсягом коштів для функціонування в конкурент-
ному середовищі та ведення ефективної діяльності. 

Розвиток лісових господарств динамічний, що ви-
являється сталою зміною рівнів динамічного ряду. Поряд 
із динамічністю їм притаманна інерційність: зберігається 
механізм формування явищ і характер розвитку (темпи, 
напрям, коливання) [12]. При значній інерційності процесу 
й незмінності комплексу умов його розвитку правомірно 

очікувати в майбутньому ті властивості й характер роз-
витку, які були виявлені в минулому. Діалектична єдність 
мінливості та сталості, динамічності й інерційності фор-
мує характер динаміки рівня платоспроможності лісових 
господарств, уможливлюючи статистичне прогнозування. 
Передумовою статистичного аналізу платоспроможності 
лісових господарств (динамічного ряду) є порівнянність 
статистичних даних, які його формують, а це можливо 
лише при використанні даних, що формуються згідно з На-
ціональними стандартами бухгалтерського обліку [9]. 

Статистичний аналіз рівня платоспроможності лісо-
вих господарств за допомогою системи статистичних по-
казників складається з абсолютних і відносних показників 
[1; 4] . Система показників характеризує умови, процес 
і результати статистичної оцінки рівня платоспроможності 
лісових господарств. Одна з вимог, яка пред’являється до 
показників функціонування, – достатня компактність, охо-
плення всіх сторін економічної, соціальної та демографіч-
ної діяльності, зв’язків і взаємозв’язків всіх елементів і вуз-
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лів системи. Система відносних показників платоспромож-
ності лісових господарств відображає реальну, адекватну 
і точну структуру відображення всебічної характеристики 
основної частини проблемних зон платоспроможності лі-
сових господарств, будується з урахуванням можливостей 
отримання статистичних даних. 

Запропонована система статистичних показників, 
їх послідовність, методика обчислення та рекомендо-
вані значення дозволяють у повному обсязі сформувати 
й оцінити рівень платоспроможності лісових господарств 
в  умовах ринку [5; 8; 10]. Слід зазначити, що науково роз-
роблені, систематизовані, обґрунтовані та подані рівні 
платоспроможності розкривають можливі ситуації, що 
мають місце у фінансово-господарській діяльності лісо-
вих господарств. Необхідність їх використання полягає в 
тому, що підприємства, особливо державної форми влас-
ності, при комплексній оцінці рівня платоспроможності 

можуть розробити ефективні управлінські рішення або 
використати та пристосувати розробки державного апа-
рату управління.

Проведення комплексного статистичного аналізу 
платоспроможності лісових господарств за сформованою 
у роботі системою показників сприяє всебічній характе-
ристиці фінансового стану підприємств, оцінці рівня пла-
тоспроможності та можливих сценаріїв їх розвитку в умо-
вах нестабільного ринкового середовища. 

В табл. 6 оцінено рівень платоспроможності лісо-
вих господарств, враховуючи середні значення системи 
показників платоспроможності лісових господарств упро-
довж 2009–2015 рр. Підґрунтям для їх обчислення слугува-
ла фінансова звітність, а саме: форма 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)» та форма 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід)» зазначених лісових госпо-
дарств  [11].

Таблиця 6

Середнє значення  показників платоспроможності лісових господарств упродовж 2009–2015 рр.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

дп «Чернівецьке лі-
сове господарство» допустимий 0,010 0,000 0,860 1,291 0,603 0,411 0,195 0,299 1191,2 0,552

дп «Сторожинецьке 
лісове господарство» порушений 0,008 0,205 0,504 1,254 0,610 0,405 0,205 0,199 1256,7 0,171

дп «новоселецьке 
дСл апк» допустимий 0,428 0,742 2,645 0,251 0,796 0,000 0,000 0,000 13,6 3,927

дп «Бучацьке лісове 
господарство» допустимий 0,000 0,112 0,571 1,602 0,409 0,294 0,024 0,104 504,5 0,291

дп «Чернігівське лі-
сове господарство» допустимий 0,613 1,107 2,095 0,251 0,784 0,428 0,032 0,378 70,8 1,866

дп «Шепетівське дСл 
апк» порушений 0,005 0,191 0,619 6,135 0,225 0,141 0,273 0,168 1794,9 0,333

дп «Берегометське 
лісомисливське гос-
подарство»

порушений 0,012 0,199 0,524 1,281 0,682 0,403 0,297 0,179 1194,1 0,102

дп «путильське лісо-
ве господарство» порушений 0,092 0,365 0,921 1,264 0,792 0,442 0,436 0,135 1001,1 0,084

дп «великобереське 
лісове господарство» критичний 0,003 0,420 0,904 4,479 0,509 0,210 0,498 0,378 1007,6 0,394

дп «надвірнянське 
лісове господарство» допустимий 0,083 0,347 0,642 1,552 0,713 0,400 0,409 0,226 899,3 0,102

дп «ізяславське лісо-
ве господарство» допустимий 0,007 0,294 1,017 0,423 0,701 0,292 0,000 0,293 890,0 0,812

дп «красноїльське 
док» допустимий 0,013 0,156 0,535 2,025 0,623 0,440 0,000 0,000 1483,9 0,252
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

дп «дубровецьке лі-
сове господарство» допустимий 0,032 0,639 1,580 0,339 0,704 0,000 0,000 0,000 860,6 1,580

дп «карпатське лісо-
ве господарство» допустимий 0,013 0,462 1,285 0,798 0,702 0,313 0,000 0,416 725,3 0,926

дп «вижницьке дСпг 
апк» критичний 0,000 0,254 0,563 5,767 0,141 0,000 0,000 0,236 285,5 0,267

дп «Сарненське лісо-
ве господарство» допустимий 0,055 0,288 1,134 1,018 0,553 0,381 0,151 0,193 295,7 0,788

дп «вінницьке лісове 
господарство» допустимий 0,043 0,341 0,857 1,536 0,449 0,293 0,116 0,255 1709,9 0,478

дп «олевське лісове 
господарство» допустимий 0,005 0,126 0,610 1,527 0,388 0,000 0,000 0,000 428,0 0,259

дп «коломийське лі-
сове господарство» допустимий 0,015 0,345 0,938 1,270 0,561 0,333 0,223 0,349 632,1 0,836

дп  «Золотоніське лі-
сове господарство» допустимий 0,006 0,234 0,759 1,982 0,484 0,271 0,259 0,000 515,1 0,528

Джерело: сформовано автором
В табл. 6 наведено середні значення статистичних по-

казників платоспроможності лісових господарств, що до-
зволяють узагальнити результати фінансово-господарської 
діяльності підприємств в умовах невизначеності ринково-
го середовища. Слід зазначити, що для визначення рівня 
платоспроможності лісових господарств необхідно комп-
лексно оцінити зазначені показники з рекомендованими 
значеннями – це дасть змогу повністю та різносторонньо 
оцінити рівень платоспроможності. Оцінимо рівень плато-
спроможності лісових господарств за допомогою системи 
статистичних показників загальних показників платоспро-
можності, враховуючи розроблені рекомендовані норма-
тивні значення цих показників і критерії їх поділу.

Проведемо узагальнення по запропонованій системі 
статистичних показників платоспроможності, їх рекомен-
дованих значеннях, враховуючи тип ліквідності балансу 
та виокремивши кардинально відмінні види рівнів плато-
спроможності лісових господарств в умовах конкуренто-
спроможного середовища впродовж досліджуваного пері-
оду. Спираючись на середні значення, результати наведено 
в табл. 7.

Таблиця 7

Рівні платоспроможності лісових господарств упродовж 
2009–2015 рр.

Рівні  
платоспро-

можності 

Кри-
тичний 
рівень 

Низь-
кий 

рівень 

Допус-
тимий 
рівень 

Серед-
ній 

рівень 

Висо-
кий 

рівень 

кількість  
підприємств 4 11 2 1 2

З табл. 7 видно, що досить незначна кількість під-
приємств має належний рівень платоспроможності. Лише 
15,0 % досліджуваних лісових господарств мають середній 
ы високий рівень платоспроможності, 10,0 % – допустимий 
рівень платоспроможності, а 75,0 % – низький і критичний 
рівень платоспроможності, тобто вони не можуть пога-
сити свої боргові зобов’язання більше одного року. Лише 

Закінчення табл. 6

четверта частина досліджуваних лісових господарств може 
забезпечити себе необхідними активами для перекриття 
своїх боргів у найближчий термін – до одного року.

Звичайно, за підсумками статистичного аналізу 
критичний і низький рівень платоспроможності лісових 
господарств є суттєвою проблемою для лісопромисло-
вого комплексу України. У той же час суттєвий вплив на 
нього здійснюють фінансування з державного бюджету за 
виконані роботи, а саме перерозподілення коштів між лі-
сокористувачами [12]. В реальній дійсності сучасні умови 
господарювання є надзвичайно важкими для усіх держав-
них лісових господарств, оскільки вони повинні не лише 
ефективно працювати, але і виконувати завдання, покладе-
ні державною згідно з нормативними актами.

В цілому варто сказати, що досліджувані загальні 
показники та їх динаміка свідчать, що на досліджуваних 
підприємствах немає достатньої суми грошових коштів 
для погашення як короткострокових, так і довгострокових 
зобов'язань не тільки впродовж року, а і більше. 

Підсумувавши результати аналізу часткових показ-
ників платоспроможності та оцінки їх рівня, слід зазначи-
ти, що вони впродовж аналізованого періоду знаходяться 
в межах критичного рівня, і ця тенденція підтверджується 
розрахунками.

Висновок. В умовах інноваційного перетворення 
економіки головним завданням державних підприємств є 
виконання принципу самофінансування, тобто забезпечен-
ня себе коштами для можливого подальшого функціону-
вання і розвитку. Слід зазначити і той факт, що досліджу-
вані лісові господарства, як показала реальна дійсність, не 
в змозі дотримуватися цього принципу. Підприємствам 
суттєво не вистачає коштів для погашення боргів. Водно-
час, враховуючи специфіку ведення господарства, а також 
часткове фінансування з боку держави (яке фактично не 
здійснюється і становить лише 20,0 %), підприємства функ-
ціонують, займаються виробничо-фінансовою та лісовиро-
щувальною діяльністю, обслуговують державні об'єкти та 
втілюють у дію державні програми за власні кошти.
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Здійснено комплексний статистичний аналіз плато-
спроможності лісових господарств згідно із запропоно-
ваним підходом та використанням статистичних методів. 
Проведено багатовимірне групування лісових господарств 
за групами активів і пасивів, враховуючи їх рівномірність 
і співвідношення, а також тип ліквідності балансу підпри-
ємств. Обчислено інформативні блоки показників плато-
спроможності, досліджено їх динаміку та тенденції розви-
тку за допомогою моделі тренду. Слід зазначити, що недо-
статнє державне фінансування є головним чинником, що 
впливає на рівень платоспроможності лісових господарств, 
оскільки підприємства витрачають кошти на виконання 
державних робіт, а на погашення термінових зобов’язань 
коштів не вистачає.
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Вступ. Нарощування та ефективне використання 
інвестиційних ресурсів на конкурентоспроможні новітні 
досягнення у продукції і технології є одним із важливих 
чинників забезпечення моделі інвестиційно-інноваційного 
розвитку країни. Іноземні інвестиції являють собою най-
важливішу частину світового руху капіталу, здійснюючи 
прямий вплив на оновлення, реконструкцію, модернізацію 
виробництва та структурну перебудову економіки прийма-
ючої країни.

Українська економіка має величезний інвестиційний 
потенціал через вдале розташування в центрі Європи, ве-
лике різноманіття природних ресурсів, високоосвічене на-
селення з європейським менталітетом. За умов достатньо-
го іноземного інвестування можливо реалізувати високий 
інвестиційно-інноваційний потенціал економіки України 
через  розвиток таких напрямів, як розробка новітніх розді-
лів математики (зокрема в теорії функцій, функціонально-
му аналізі) та теоретичної фізики; дослідження нанострук-
тур і розробка нанотехнологій; радіофізика міліметрового 
та субміліметрового діапазону; імунобіотехнології, біосен-
сорика та молекулярна діагностика; біотехнологія рослин 
і біофізика; біодеградація; кріобіологія та кріомедицина; 
нейронаука, зокрема нейрофізіологія; інформатика; мікро- 
й оптоелектроніка; аерокосмічні технології тощо.

Однак іноземних інвесторів відлякує військово-
політична нестабільність і відсутність гарантій захисту та 
прибутковості інвестицій.

Розвитку співпраці з іноземними партнерами в галузі 
інвестування можна досягти лише за умови повної довіри 
й прозорості між учасниками інвестиційного процесу, яку 
забезпечує чітка і лояльна законодавча база та достовірна 
система бухгалтерського обліку. Причому для іноземних 
інвесторів важливим є надання гарантій і впевненості не 
тільки при входженні іноземного капіталу в економіку 
України, а й при поверненні інвестиційних коштів, якщо 
з певних причин відбувається відтік іноземних інвестицій. 
У зв’язку з цим потребують вирішення обліково-аналітичні 
проблеми, пов’язані з іноземними інвестиціями, що дасть 
можливість залучити іноземних інвесторів і поштовх для 
інвестиційно-інноваційного розвитку національної еконо-
міки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду 
проблем інвестиційно-інноваційного розвитку України та 
впливу на нього іноземних інвестицій присвячено роботи 
таких вітчизняних економістів, як В. Андрійчук, М. Флей-
чук, А. Мокій [1], О. Амоша, А. Гальчинський, В. Геєць [2],  
В. Гусєв [3], Л. Малюта [4], Е. Молчалова [5], І. Павленко [6], 
І. Прокопенко, Т. Стовбун [7], С. Свірко [8], В. Семиножен-
ко, О. Собкевич, А. Сухоруков [9], В. Федоренко, А. Чухно. 
Також варто виділити науковий доробок у дослідженні те-
орії інвестиційно-інноваційного розвитку таких зарубіж-
них вчених, як С. Глазьєв, П. Друкер, Н. Іванова, Дж. Кейнс,  
М. Кондратьєв, Б. Кузик, С. Кузнець, Г. Менш, Р. Нельсон, 
М. Портер, П. Ромер, Б. Санто, А. Шпітгофф, Й. Шумпетер, 
Е. Хансен, Ю. Яковець, К. Яновський та ін.

 Незважаючи на теоретичні досягнення у вивчен-
ні процесів інвестиційно-інноваційного розвитку, варто 
зазначити, що залишається невикористаний потенціал 
у  можливостях залучення іноземних інвестицій в економі-

ку України через вирішення проблем бухгалтерського об-
ліку й аналізу відповідних операцій.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтуван-
ня та подання рекомендацій з удосконалення бухгалтер-
ського обліку й економічного аналізу іноземних інвести-
цій для інвестиційно-інноваційного розвитку економіки  
України.

Викладення матеріалу. Основні проблеми інвести-
ційно-інноваційного розвитку України наведено на рис. 1.

В табл. 1 наведено місця України у світових рейтин-
гах по слабким позиціям економіки. 

Із табл. 1 видно, що такі важливі для інвестиційно-
інноваційного розвитку України фактори, як захист інвес-
торів (105 місце), захист інтелектуальної власності (129 
місце), рівень державного втручання у бізнес (115 місце), 
рівень інновацій (82 місце), рівень державного замовлення 
високотехнологічних продуктів (123 місце) та інші нале-
жать до слабких позицій української економіки.

З огляду на визначені слабкі сторони економіки Укра-
їни, потребують вирішення обліково-аналітичні проблеми, 
пов’язані з іноземними інвестиціями, що дасть можливість 
залучити іноземних інвесторів і поштовх для інвестиційно-
інноваційного розвитку національної економіки.

Закон України «Про режим іноземного інвестуван-
ня [11] трактує іноземні інвестиції як всі види цінностей, 
що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвес-
тиційної діяльності відповідно до законодавства України 
з метою отримання прибутку або досягнення соціально-
го ефекту. Повернення іноземних інвестицій може відбу-
ватися шляхом виходу одного або кількох інвесторів при 
збереженні підприємством статусу юридичної особи, по-
вною й остаточною ліквідацією підприємства як юридич-
ної особи. 

В обох випадках Закон України «Про режим інозем-
ного інвестування» гарантує повернення інвестицій іно-
земному інвестору не пізніше шести місяців із дня припи-
нення діяльності, у натуральній формі або у валюті інвесту-
вання в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого 
зменшення статутного фонду) без сплати мита, якщо інше 
не встановлено законодавством або міжнародними дого-
ворами України.

В сучасних умовах іноземне інвестування виступає 
найважливішим засобом забезпечення умов виходу України 
з економічної кризи, структурних зрушень в економіці, за-
безпечення науково-технічного прогресу, підвищення якіс-
них показників господарської діяльності на мікро- та макро- 
рівні.

Запровадження в Україні моделі інвестиційно-інно-
ваційного розвитку економіки дасть можливість у най-
ближчій перспективі наблизитися до розвинених країн, 
покращити міжнародний імідж України, прискорити темпи 
структурної перебудови економіки, що вплине на підви-
щення конкурентоспроможності національної продукції. 
Інвестиційно-інноваційний розвиток можливий лише за 
умов вкладання великої кількості інвестиційних ресурсів. 
Через брак власних внутрішніх інвестицій потрібно про-
аналізувати сучасний стан іноземного інвестування в укра-
їнську економіку та визначити резерви та шляхи його роз-
ширення.



28 Проблеми економіки № 2, 2016

економіка та управління національним господарством

Таблиця 1

Місце України у світовому рейтингу по слабким позиціям економіки, 2014–2015 рр. [10]

Фактори Місце у світовому рейтингу з 144 країн

кредитний рейтинг країни 105 

рівень інфляції 75 

Захист інвесторів 105 

рівень організованої злочинності 126 

Захист інтелектуальної власності 129

право власності 135

рівень державного втручання у бізнес 115

рівень інновацій 82 

витрати бізнесу на дослідження та інновації 66 

рівень співпраці бізнесу з університетами у сфері досліджень та інновацій 74 

рівень державного замовлення високотехнологічних продуктів 123

рівень патентування за формою рСт (Patent Cooperation Treaty) 52

Безпосередньо обов’язками із залученням іноземних 
інвестицій в Україну займаються державні інституції, наве-
дені на рис. 2.

Також діяльність іноземних інвесторів в Україні ре-
гулюється близько 70 нормативними актами різного рівня. 
В той же час іноземному інвестору досить важко керува-
тися ними у зв'язку з неоднозначністю та суперечливістю 
деяких положень, оскільки до чинного законодавства по-
стійно вносяться зміни та доповнення (часто заднім чис-

лом), що не дає нормативно-правової стабільності інозем-
ним інвесторам.

На сьогодні передбачена державна підтримка реалі-
зації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях еко-
номіки, зокрема шляхом звільнення від оподаткування 
ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів, 
необхідних для реалізації таких проектів, та відтермінуван-
ня сплати ПДВ (до 60 днів) щодо ввезених товарів на під-
ставі векселя [12].

Рис. 1. Основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку України на сучасному етапі

Джерело: сформовано автором

Практичне використання базового законодавства стримується вкрай недостатньою інфраструктурою, нерозвине-
ністю системи захисту інвестицій, страхування ризиків за ними, інтелектуальної власності та системи регулювання 
і стимулювання інноваційної діяльності

Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю здійснюється без чітко сформульованої стратегії інвестиційного 
та інноваційного розвитку

Основні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України

Продукція високотехнологічних галузей не знаходить збуту через великий технологічний відрив і відсутність 
мотивації до її використання, що суттєво знижує ефект інновацій та нівелюється в суспільному масштабі

Відсутність системності у здійснюваних заходах щодо реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства

Неготовність апарату управління до предметної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток підприємства

Відсутність науково-методологічної бази формування витрат на інновації у системі управління підприємством

Недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок

Відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку науково-технологічної сфери
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Рис. 2. Державні інституції, що займаються залученням іноземних інвестицій в Україну

Джерело: сформовано автором
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Рис. 3. Проблеми аналізу іноземних інвестицій на українських підприємствах
Джерело: сформовано автором

Сконцентрованість аналізу не на виявленні резервів, а на 
розрахунку аналітичних коефіцієнтів, які порівнюються 
в кращому випадку з аналогічними підприємствами,  в гір-
шому – з нормативами, прийнятими в минулому столітті

Велика кількість аналітичних коефіцієнтів знахо-
диться у функціональній залежності між собою, 
або має невелику корисність 

Відсутність чіткої 
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термінології і методології 
аналізу в Україні та за 
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Для аналізу показників 
фінансового стану підпри-
ємств, що отримують іно-
земні інвестиції, викори-
стовують застарілі норма-
тивні та середньогалузеві 
показники

Недостовірна вхідна та відпо-
відно і вихідна інформація 
аналізу

Значні інфляційні процеси в ук-
раїнській економіці та неста-
більність національної валюти

Порядок обліку іноземних інвестицій як інфор-
маційної бази аналізу не відображено в П(С)БО 
та у податковому законодавстві

Проблеми аналізу іноземних 
інвестицій

Нормами Митного кодексу України (ст. 287) передба-
чено звільнення від сплати ввізного мита товарів, які вво-
зяться іноземними інвесторами на строк не менше трьох 
років з метою інвестування на підставі зареєстрованих до-
говорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до 
статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиці-
ями. Розмитнення таких товарів здійснюється у першочер-
говому порядку [13].

Проблеми аналізу іноземних інвестицій можливо 
згрупувати по таких основних напрямках (рис. 3).

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу 
International Business Compass за 2015 рік, опублікованому 
компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій у рей-
тингу і розташовується на 89 місці, входячи до переліку країн, 
що показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю 
і Латвією. У 2014 році наша країна займала 109 місце.

По областях України найбільші частки іноземних 
вкладень станом на 01.01.2016 має Київ (22733 млн дол. 
США), Київська (1653,8 млн дол. США), Дніпропетровська 
(7758,7 млн дол. США), Донецька (2550,4 млн дол. США), 
Харківська (1726 млн дол. США), Одеська (1432,5 млн дол. 
США) області та Львівщина (1374,9 млн дол. США) [14].

Щодо загальних тенденцій іноземного інвестування 
в економіку України необхідно зауважити, що найбіль-
шими компаніями-інвесторами є: Mittal Steel, Siemens, 
Volkswagen, Jabil Circuit and Electronics, Sony, Panasonic, 

TNK-BP, Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Kraft 
Foods, Nestle, Phillip Morris, Reemtsma, Raiffeisen Bank, Erste 
Bank, HVB, ING Bank, BNP Paribas, EFG Group, McDonalds, 
Metro Cash & Carry, Billa та ін. [5, с. 6]

Найбільшими іноземними інвесторами в економіку 
України є: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, РФ, Австрія, Вір-
гінські острови, Беліз (табл. 2)

Піком інвестування залишається 2013 рік, передкри-
зовий, коли загальна сума ПІІ в Україну сягала 58156,9 міль-
йонів доларів. За весь період соціально-економічної 
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Таблиця 2 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіку України за 2011–2015 рр. [15]

Країни-інвестори
Обсяги прямих інвестицій на 1 січня, млн дол. США У % до підсумку

01.01.20162011 2012 2013 2014 2015

усього

у тому числі:

49362,3 54462,4 58156,9 45916,0 43371,4 100,0

кіпр 12645,5 17275,1 19035,9 13710,6 11744,9 27,1

німеччина 7386,4 6317,0 6291,8 5720,5 5414,3 12,5

нідерланди 4822,8 5168,6 5561,5 5111,5 5610,7 12,9

російська Федерація 3594,5 3785,8 4287,4 2724,3 3392,1 7,8

австрія 3423,1 3401,4 3257,5 2526,4 2402,4 5,5

велика Британія 2508,2 2556,5 2714,1 2145,5 1852,5 4,3

віргінські острови 2230,7 1884,9 2493,5 1997,7 1798,9 4,1

Франція 1744,0 1765,3 1825,8 1614,7 1528,1 3,5

Швейцарія 1607,0 1600,1 1325,4 1390,6 1364,2 3,1

італія 1043,1 1106,2 1267,8 999,1 972,4 2,2

СШа 965,9 1015,9 1055,6 862,3 698,9 1,6

польща 960,3 936,7 991,1 831,2 785,9 1,8

Беліз 875,5 916,4 845,4 642,4 547,2 1,3

інші країни 5555,3 6732,5 7204,1 5639,2 5258,9 12,3

Джерело: сформовано автором на основі [15]

Рис. 4. Обсяги прямих інвестицій із України на 31.12.2015, млн дол. США 
Джерело: сформовано автором на основі [15]
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кризи відплив іноземних капіталів склав 25,42 %, або ж 
14785,5 млн дол. США. В даних не враховувалися тимча-
сово окуповані території Автономної Республіки Крим та 
Севастополя, а також частини зони проведення антитеро-
ристичної операції.

Впродовж 2014 року спостерігається зменшення 
обсягу іноземних інвестицій в Україну, що спричинено 
негативними макроекономічними чинниками: погіршен-
ня економічного клімату у країні, призупинення промис-
ловості в  східному регіоні та активні бойові дії на цій 
території.

За статистичними даними видно, що найбільшим ін-
вестором був і залишається  Кіпр. Це пояснюється тим, що 
засновниками кіпрських фірм, які здійснюють інвестиції 
в економіку України, є українські олігархи.

За офіційними статистичними даними лідерами 
з інвестицій в та з України є три найбільші офшорні зони – 
Кіпр, Британські Віргінські острови і Беліз, що в загаль-
ному обсязі складає близько 40 % іноземних інвестицій. 
Офшорні операції зазвичай розглядаються як можливість 
нелегального вивезення капіталу. Тому про позитивний 
ефект від інвестицій можно стверджувати лише для інших 
60 % інвестованого іноземного капіталу (рис. 4).
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Вирахувавши 40 % з усіх інвесторів (тих, які стосу-
ються офшорних операцій), отримуємо «позитивні» інвес-
тиції в Україну. Отже, більшість західних інвесторів ці-
кавить сільське господарство, ІТ-сектор, ринок спо-
живчих товарів, а також в 2014 році великий інтерес 
почала викликати галузь енергетики, зокрема через 
курс валюти, газове питання та ситуацію на Сході 
України. 

Розглянемо динаміку ППІ, які надійшли до України 
та з України за останні 5 років (табл. 3)

Для створення передумов інвестиційної прива-
бливості України та залучення іноземних інвестицій на 
макрорівні необхідно: припинення збройного конфлікту 
на Донбасі; проведення комплексної реформи судової, 
правоохоронної та податкової системи; мінімізація рівня 
корупції. 

Необхідно чітко визначити декілька галузей економі-
ки, які потенційно можуть стати драйверами інвестиційно-
інно ваційного розвитку. Такими галузями мають стати 
найбільш динамічно зростаючі галузі: аерокосмічна, війсь-
ково-промисловий комплекс, агросектор та електронна 
комерція.

Для удосконалення обліку іноземних інвестицій ре-
комендується:

створити чітку поетапну методику обліку надхо- 
дження та вибуття іноземних інвестицій у П(С)
БО та у податковому законодавстві, адже у подат-
ковому обліку немає навіть чіткого визначення, 
у якої із сторін утворюється дохід чи витрати вна-
слідок відтоку іноземних інвестицій;
скласти порядок обліку вкладання та повернення  
іноземних інвестицій у натуральній формі, тобто 
у формі товарно-матеріальних цінностей (про-
дукції, товарів, необоротних активів тощо), на 
відміну від грошових внесків, які є можливість 
переводити в іноземну валюту за встановленим 
курсом. Ситуація ускладнюється, коли з дня вне-
сення іноземним інвестором необоротних акти-
вів до капіталу підприємства може пройти досить 
тривалий термін (як рік, так і десятиліття). За цей 
час об’єкти матеріально та морально зношують-
ся, втрачають свою вартість або можуть бути по-

Таблиця 3

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україні за 2010–2015 рр.

Роки
ПІІ в Україну, млн дол. США ПІІ з України, млн дол. США

Сума Приріст % Сума Приріст %

2010 44708,0 +4681,2 11,70 6871,1 +647,8 10,41

2011 49362,3 +4654,3 10,41 6898,0 +26,9 0,39

2012 54462,4 +5100,1 10,33 6481,9 -416,1 -6,03

2013 58156,9 +3694,5 6,78 6575,3 +93,4 1,44

2014 45916,0 -12240,9 -21,05 6352,2 -223,1 -3,39

2015 43371,4 -1966,6 -4,28 6232,0 -120,2 -1,89

Джерело: сформовано автором на основі [15]

вністю списані, що зашкоджує правильній оцінці 
вартості, за якою їх слід повертати іноземному 
інвестору. Аналогічні ситуації виникають і під час 
повернення оборотних активів, тому що опера-
ційний цикл їх використання може складати на-
віть кілька годин; 
здійснити відповідні роз’яснення в національних  
стандартах та інструкціях, на яких рахунках слід 
відображати і хто повинен нести додаткові витра-
ти при вибутті іноземних інвестицій у натуральній 
формі, зокрема витрати на транспортування, страху-
вання в дорозі, навантажувально-розвантажувальні 
роботи, митне оформлення тощо;
врегулювати відображення в обліку повернення  
та передачу незавершених іноземних капітальних 
інвестицій, які щороку збільшують свою вартість, 
в тому числі за кошти інших інвесторів.

Отже, удосконалення бухгалтерського обліку інозем-
них інвестицій дасть можливість іноземним інвесторам за-
хистити свій капітал і мати впевненість у майбутньому, що 
приведе до збільшення обсягів іноземного інвестування 
і як наслідок – активізації інвестиційно-інноваційного роз-
витку України.

Для ефективного управління іноземними інвестиція-
ми потрібна комплексна методологія їх аналізу. Основним 
завданням аналізу іноземних інвестицій має бути визна-
чення резервів ефективності використання інвестиційних 
ресурсів, виявлення та розрахунок джерел їх залучення та 
фінансування.

Для удосконалення економічного аналізу іноземних 
інвестицій рекомендується:

зводити аналіз іноземних інвестицій до розра- 
хунку резервів, а не до розрахунків структурних 
співвідношень, темпів зміни показників, значень 
фінансових коефіцієнтів;
для інформаційної бази аналізу використовувати  
достовірну інформацію, при цьому не перекру-
чувати її через суб'єктивні і об'єктивні причини. 
Об’єктивними причинами є недосконала україн-
ська система бухгалтерського обліку та подання 
звітності. Суб’єктивними – перекручування да-
них (в більшу або меншу сторону) з метою покра-
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щення або погіршення фінансового стану підпри-
ємства;
при аналізі іноземних інвестицій використову- 
вати оптимальну кількість коефіцієнтів для роз-
рахунків, оскільки більшість із них знаходиться 
у функціональній залежності між собою;
розробити нові середньогалузеві фінансові та нор- 
мативні показники, а також коефіцієнти, адже без 
адекватних та оновлених для сучасних тенденцій 
економічного розвитку нормативних показників 
неможливо з'ясувати, в чому полягають сильні 
і  слабкі сторони роботи підприємства і наскільки 
ефективна його діяльність;
створити методику аналізу фінансової звітності  
підприємств із іноземними інвестиціями в умовах 
значних інфляційних процесів в українській еко-
номіці та нестабільності грошової одиниці;
удосконалити термінологічну нечіткість, обумов- 
лену тим, що методологія аналізу іноземних ін-
вестицій в ринкових умовах прийшла до нас із-за 
кордону;
запобігати виникненню ситуацій, коли одні й ті ж  
показники по-різному трактуються та розрахову-
ються.

Отже, наявна методологія аналізу іноземних інвес-
тицій має велику кількість проблем і недоліків, які потріб-
но невідкладно розв’язувати. Це дасть можливість прийма-
ти ефективні інвестиційні рішення, надавати інвесторам 
об’єктивну, повну та достовірну інформацію в різноманіт-
них розрізах про іноземні інвестиції. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. 
Отже, у статті доведено, що Україна має всі потенційні 
ресурси і можливості стати світовою площадкою для іно-
земних інвестицій, а особливо в інновації. Залучення іно-
земних інвесторів можливо здійснити на сьогодні за умови 
удосконалення нормативно-правової бази, боротьби з ко-
рупцією та закінчення військового протистояння на Сході 
країни.

Подані рекомендації з удосконалення системи бух-
галтерського обліку та економічного аналізу іноземних 
інвестицій дадуть поштовх до активізації інвестиційно-
інноваційного розвитку економіки України.

Запропоновані шляхи удосконалення обліково-ана-
лі тичних процедур іноземного інвестування дозволять 
сформувати для іноземних інвесторів прозорі та зрозумілі 
правила ведення бізнесу в нашій країні, нададуть впевне-
ність у збереженні власних інвестицій на стадії їх надхо-
дження, використання та вибуття. 

Проведення подальших наукових досліджень і роз-
робок слід зосередити на удосконаленні теорії та методо-
логії бухгалтерського обліку та економічного аналізу опе-
рацій, пов’язаних з інвестиційно-інноваційним розвитком 
економіки України.
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перспекТивы укрепления энергеТической безопасносТи украины пуТем 
развиТия неТрадиционной газодобычи

 2016 кизим н. а., салашенко Т. и., Борщ л. м.
УДК 338.23

Кизим Н. А., Салашенко Т. и., Борщ Л. М.
Перспективы укрепления энергетической безопасности Украины путем развития нетрадиционной газодобычи

В статье представлен анализ американского опыта освоения природного сланцевого газа в США, определены причины, которые обусловили слан-
цевую революцию. Текущее её состояние характеризуется достижением пика добычи одновременно со смещением акцентов с добычи природного 
сланцевого газа на сланцевую нефть. В качестве глобальных предпосылок развития сланцевой газодобычи рассматриваются их потенциальные 
технически добываемые запасы, а также тенденции относительно роста запасов конвенциональных запасов природного газа и развития торговли 
сжиженным природным газом. Природный сланцевый газ может рассматриваться в качестве альтернативного проекта только для сжиженного 
природного газа, тогда как по сравнению с трубопроводным газом его добыча является неконкурентоспособной. Национальные предпосылки разви-
тия индустрии нетрадиционной газодобычи определяются исходя из текущих тенденций на газовом рынке в Украине. Основными факторами, пре-
пятствующими реализации данного направления, являются снижение газовых потребностей, а также либерализация торговли природным газом 
на европейской основе. Экономическая оценка целесообразности добычи природного сланцевого газа позволила спрогнозировать себестоимости 
добычи на устье скважины по различным глубинам и оценку инвестиционной привлекательности по разным агрегатным состояниям. Апробация 
представленного методического подхода была осуществлена для Днепровско-Донецкого и Карпатского сланцевых бассейнов, на основе чего сделан 
вывод о более высокой инвестиционной привлекательности первого, учитывая его коллекторские свойства и наличие залежей нетрадиционных 
углеводородов в различных агрегатных состояниях.
Ключевые слова: природный сланцевый газ, потенциальные запасы, себестоимость добычи, инвестиционная привлекательность, энергетическая 
безопасность.
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УДК 338.23
Кизим М. О., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. Перспективи  

зміцнення енергетичної безпеки України шляхом розвитку нетради-
ційного газовидобутку

У статті наведено аналіз американського досвіду освоєння природно-
го сланцевого газу в США, визначено причини, які зумовили сланцеву 
революцію. Поточний її стан характеризується досягненням піку ви-
добутку одночасно зі зміщенням акцентів із видобутку природного 
сланцевого газу на сланцеву нафту. Як глобальні передумови розвитку 
сланцевої індустрії розглядаються їх потенційні технічно видобуті 
запаси, а також тенденції щодо зростання запасів конвенціональних 
запасів природного газу і розвитку торгівлі зрідженим природним га-
зом. Природний сланцевий газ може розглядатися як альтернатив-
ний проект тільки для зрідженого природного газу, тоді як порівняно 
з трубопровідним газом його видобуток є неконкурентоспроможним. 
Національні передумови розвитку індустрії нетрадиційного газови-
добутку визначаються виходячи з поточних тенденцій на газовому 
ринку України. Основними факторами, які перешкоджають реалізації 
цього напряму, є зниження національних газових потреб, а також лібе-
ралізація торгівлі природним газом на європейській основі. Економічна 
оцінка доцільності видобутку природного сланцевого газу дозволила 
спрогнозувати собівартість його видобутку на гирлі свердловини за 
різними глибинами і здійснити оцінку інвестиційної привабливості за 
різними агрегатними станами. Апробацію наведеного методичного 
підходу було здійснено для Дніпровсько-Донецького і Карпатського 
сланцевих басейнів, на основі чого зроблено висновок про більш висо-
ку інвестиційну привабливість першого, з огляду на його колекторські 

UDC 338.23
Kyzym M. O., Salashenko T. I., Borshch L. M. Prospects for Strengthening 

the Security of Ukraine’s Energy Supply through Development  
of Unconventional Natural Gas Production

The article presents an analysis of the American experience in development 
of natural shale gas in the US, identifies the causes that led to the shale revo-
lution. Its current state is characterized by achieving the peak production 
simultaneously with shift in the emphasis from natural shale gas to shale oil. 
The potential technically extracted gas reserves as well as trends in terms 
of the growth of conventional natural gas reserves and the development of 
trade in liquefied natural gas are regarded as global preconditions for en-
largement of the shale natural gas output. Natural shale gas can be consid-
ered as an alternative project only for liquefied natural gas while, compared 
to pipeline gas, its production is uncompetitive. The national preconditions 
for development of the industry of nonconventional natural gas production 
are determined on the basis of the current trends in Ukraine’s gas market. 
The main obstacles to the realization of this direction are reduction of the 
gas needs and liberalization of natural gas trade on the basis of European 
principles. Economic evaluation of the feasibility of natural shale gas pro-
duction made it possible to forecast its production cost at the wellhead at 
different depths and estimate its investment attractiveness in different ag-
gregate states. On the basis of the approbation of the presented method-
ological approach carried out for the Dnieper-Donets and Carpathian shale 
basins, it was concluded that the investment attractiveness of the first one 
is higher, given its reservoir properties and the presence of deposits of non-
conventional hydrocarbons in different states of aggregation.
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властивості і наявність покладів нетрадиційних вуглеводнів у різних 
агрегатних станах.
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Введение. Проблема энергетической безопасно-
сти Украины в газовой сфере хорошо известна, известны 
и усилия, предпринимаемые на государственном уров-
не в этом направлении, которые позволили в последние 
годы значительно снизить энергетическую зависимость 
Украины от прямых поставок газа с РФ. Ранее для решения 
данной проблемы в качестве основного направления рас-
сматривался вариант реализации национальных проектов 
по нетрадиционной газодобычи. Сегодня в силу политико-
экономической ситуации в Украине актуальность реали-
зации этого направления значительно снизилась. Однако 
какого-либо комплексного анализа, определяющего эко-
номическую целесообразность разработки сланцевых бас-
сейнов в Украине, выполнено не было. В связи с этим на-
стоящая статья направлена на систематизацию основных 
элементов, которые могут определить перспективность 
данного направления для решения проблемы газовой за-
висимости Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Основой данного исследования выступают труды Админи-
страции энергетической информации США [1; 2] в части 
оценки запасов и коллекторских свойств сланцевых бас-
сейнов в США и других странах мира; Post Carbon Institute 
[3] в сфере анализа последних тенденций и прогнозирова-
ния сланцевой газодобычи по американским плеям; Питт-
сбургского университета США [4; 5] относительно оценки 
затрат и эффективности добычи природного сланцевого 
газа; Deutsche Bank [6] по оценке инвестиционной при-
влекательности его добычи; а также труды отечественных 
исследователей, в частности Кизима Н. А., Лелюка А. В. [7] 
по проблемам определения перспектив освоения Юзов-
ской площадки Днепровско-Донецкого сланцевого бассей-
на, а также анализу ключевых тенденций на национальном 
газовом рынке и их значения для развития индустрии не-
традиционной газодобычи в Украине; Кауфмана Л. Л. [8] 
по направлениям систематизации американского опыта 
в сфере нетрадиционной газодобычи и перспектив развер-
тывания сланцевой революции в других странах мира.

Целью данной статьи является систематизация 
основных детерминантов, которые определяют перспек-

тивность развития нетрадиционной газодобычи в Украине 
для укрепления её энергетической безопасности.

Глобальные предпосылки развития нетрадици-
онной газодобычи. Потребление природного газа в мире 
постоянно возрастает (на 40 % за последние 15 лет) вслед-
ствие легкости его использования, более низкой рыночной 
цены в энергетическом эквиваленте по сравнению с неф-
тью (в 2014 г. средняя цена импортного природного газа 
в Германии составила 365 долл. США / т.н.е., тогда как 
среднегодовая спотовая цена нефти сорта Brent на миро-
вых биржах составляла 798 долл. США / т.н.е.) и более вы-
сокой экологической приемлемости по сравнению с углем 
(при сжигании угля образуются огромные пылевые вы-
бросы, подлежащие захоронению шлаки и более высокие 
выбросы серы). В то же время данный вид ресурсов явля-
ется наиболее дефицитным по запасам: в энергетическом 
эквиваленте разведанные запасы природного газа в мире 
составляют 39 % от запасов угля и 70 % от запасов нефти 
(рассчитано по данным [9]). При существующем объем до-
бычи их хватит только на 54 года. 

Все вышеперечисленные факторы инициировали по-
вышенный интерес мирового сообщества к успехам США 
в добычи нетрадиционных газов. В частности, разработ-
ка сланцевого природного газа активно набирает объемы 
в Канаде и Китае; широко заинтересованы в добыче не-
традиционных природных газов Австралия, Индия и Ин-
донезия [2]. Проекты добычи данного вида нетрадицион-
ных природных газов активно обсуждались, но не нашли 
одобрения в странах Евросоюза. Единственными, кто не 
заинтересован в добычи, являются Россия и Ближний Вос-
ток, – которые имеют достаточные запасы традиционно-
го природного газа с низкой стоимостью добычи на устье 
скважины. Закономерно поставить вопрос: существуют ли 
глобальные предпосылки для развития сланцевой инду-
стрии в мире?

Прежде всего необходимо определиться с запасами 
сланцевого природного газа в мире. По данным исследова-
ний Администрации энергетической информации (АЭИ) 
США, потенциальные геологические запасы данного вида 
углеводородов найдены в 46 странах мира и составляют 
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более 930 трлн куб. м, тогда как технически добываемые 
запасы составляют всего 214 трлн куб. м (табл. 1).

Следовательно, технически добываемые запасы при-
родного сланцевого газа превышают доказанные запасы 
традиционного на 14 %. Однако данные запасы являются 
потенциальными, их объемы подсчитаны на основе ка-
бинетных исследований, исходя из анализа публичной 

и частной информации относительно глубины залегания, 
давления, температуры, пористости, термической зрело-
сти и чистой органической толщины сланцевых коллек-
торов. При этом объем технически добываемых запасов 
определен экспертным путем на основе субъективного 
определения коэффициентов эффективности извлечения 
газа (методология оценки запасов АЭИ США [2]). 

Таблица 1 

Рейтинг ТОП-10 стран мира по объемам технически добываемых запасов природного сланцевого газа 

Страна Технически добываемые  запасы влажного 
природного сланцевого газа, трлн куб. м

Доля страны в общем объеме запасов 
природного сланцевого газа, % Рейтинг

китай 31,6 14,8 1

аргентина 22,7 10,6 2

алжир 20 9,3 3

СШа 17,6 8,2 4

канада 16,2 7,6 5

мексика 15,4 7,2 6

австралия 12,1 5,7 7

Южная африка 11 5,1 8

россия 8,1 3,8 9

Бразилия 6,9 3,2 10

Сумма топ-10 стран 161,6 75,5 –

вСего 214,1 100 –

Источник: сформировано на основе [1; 2]

Таким образом, можно отметить крайне низкую до-
стоверность представленных данных, которая зависит от 
точности представленной информации в технической лите-
ратуре отдельных стран. Указанный подход не предусматри-
вал проведение ни полевых геологических исследований, 
ни, тем более, применения геофизических и геохимических 
методов поиска. Для более точной оценки запасов необхо-
димо проводить расширенные геологоразведочные работы 
(ГРР) с использованием широкого перечня методов: от сейс-
моразведки до глубокого бурения поисковых скважин.

Проведение детальных ГРР в отдельных странах (та-
ких как Польша, отдельные бассейны в Китае и пр.) обуслов-
ливают резкую переоценку запасов в сторону снижения или 
отсутствия экономически извлекаемых запасов [10].

Отмеченное выше позволяет сделать первый суще-
ственный вывод: проекты по добычи природного сланце-
вого газа являются высокорискованными, как по причине 
отсутствия достоверных данных по запасам в сланцевых 
бассейнах, так и вследствие высокой капиталоемкости ис-
пользуемых технологий.

В то же время нетрадиционная газодобыча в мире 
имеет два значимых конкурента, которые снижают акту-
альность вопросов её развития:

неразведанные или неразрабатываемые запасы  
традиционного природного газа;
поставки природного газа в сжиженном виде. 

Доказанные запасы природного газа в 2001–2014 гг. 
увеличились на 22 %, а добыча – на 39 %. Несмотря на так 
называемую «сланцевую революцию» в США, структура 

запасов природного газа показывает, что в глобальном 
масштабе залежи нетрадиционного газа не повлияли на 
географическую картину газового мира: прирост запасов 
природного газа в Северной Америке составил 61 % от-
носительно их уровня в 2001 г., тогда как их доля в обще-
мировых объемах выросла лишь на 1 %. В то же время 
прирост запасов в Европе и Евразии составил 39 %, на 
Ближнем Востоке – 35 %, а в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – 28 %. При этом были введены в эксплуатацию 
супергигантские месторождения традиционного природ-
ного газа в Туркменистане (месторождение Галкыныш), 
Иране и Катаре (месторождение Северное / Южный Парс), 
разрабатываются газовые месторождения, находящиеся 
под нефтяными полями (в т. ч. под нефтяным полем Гавар 
в Саудовской Аравии), увеличивается извлечение при-
родного газа как попутного продукта на нефтегазовых ме-
сторождениях (например, в Алжире) [10]. Капиталоемкие 
проекты в газодобыче не являются инвестиционно при-
влекательными при сложившейся конъюнктуре газового 
рынка и при текущем уровне цен (в Индонезии добыча глу-
боководного традиционного природного газа, предназна-
ченного для LNG-терминала Tangguh, резко сократилась 
в  2011–2014 гг.  [10]).

Вышеперечисленные положения позволяют сделать 
второй принципиальный вывод (предположение) об отсут-
ствии экономической целесообразности добычи капитало-
емкого природного сланцевого газа.

Априори считается, что по причине капиталоемких 
технологий горизонтального бурения и многостадийного 
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гидроразрыва пласта, а также экологических мероприятий 
по нейтрализации негативных эффектов, цена природного 
сланцевого газа будет значительно выше, чем традицион-
ного, поэтому данный вид энергоресурсов будет неконку-
рентоспособен по отношению к традиционному природ-
ному газу, который поставляется трубопроводами. Рассма-
тривать конкурентоспособность его добычи необходимо 
по отношению к поставкам сжиженного природного газа, 
цена на который значительно выше. Так, если среднего-
довая цена импортируемого в Европу природного газа 
в  2014 г. составляла 403,5 долл. США / тыс. куб. м, то сред-
негодовая цена сжиженного природного газа в Японии со-
ставила 723 долл. США / тыс. куб м (по данным [9]). Таким 
образом, предполагается, что природный сланцевый газ 
может и должен рассматриваться только как альтернатива 
поставкам сжиженного природного газа.

Опыт освоения сланцевых месторождений угле-
водородов в США. Перспективы укрепления энергети-
ческой безопасности Украины путем разработки нетради-
ционных видов газа невозможно рассматривать без учета 
американской практики развития сланцевой индустрии 
как единственной страны, имеющей существенный опыт 
в достаточном для анализа объеме. 

Прежде всего необходимо отметить, что энергодефи-
цит и его наиболее острая форма – циклически возникаю-
щий энергетический кризис являются постоянными дви-
жущими силами в обеспечении экономического развития. 
Поэтому методологической основой возникновения слан-
цевой революции можно считать теорию долгосрочных 
экономических циклов С. Кузнеца и теорию технологиче-
ских укладов С. Ю. Глазьева [11]. Именно энергетический 
кризис, выражением которого является резкое повышение 
цен на топливо и энергию, обусловил переход к новому 
технологическому укладу во главе со снятием проблемных 
вопросов нехватки традиционных энергоресурсов.

Данный тезис отчетливо отражает факторы возник-
новения «сланцевой лихорадки» в США. Объективно мож-
но выделить две основополагающие причины развития 
этого направления в американской энергетике: во-первых, 
постоянный рост потребностей в импортируемом природ-
ном газе на протяжении 2001–2007 гг. (максимальный при-
рост импорта природного газа имел место в 2007 г. и соста-
вил более 12 %) и, во-вторых, постоянный рост удельного 
веса более дорогого сжиженного природного газа в общем 
объеме его импорта (в 2002–2007 гг. доля импорта сжижен-
ного природного газа выросла с 5,7 % до 16,7 %). В 2014 г. 
удельный вес импорта сжиженного природного газа в об-
щем его объеме составил 2,2 %, или 0,2 % общих потреб-
ностей.

Известно, что большинство стран мира подавляю-
щую долю природного газа импортирует магистральными 
газотрубопроводами. США, будучи географически изоли-
рованной от крупнейших стран-экспортеров природного 
газа (прежде всего это Россия и Ближний Восток), вынуж-
дена была наращивать его импорт в сжиженном состоя-
нии с привлечением LNG-танкеров и с использованием 
LNG-терминалов. Указанные обстоятельства обусловили 
наиболее высокую цену на природный газ в этой стране 
по сравнению с другими странами мира. В 2001 г. спред 
между американской и европейской ценами на природ-

ный газ составлял +0,10 долл. США / млн БТЕ, тогда как 
уже в 2005 г.  – +2,91 долл. США / млн БТЕ, а в 2006  г. – 
-1,09  долл. США / млн БТЕ (по данным [9]). Именно пе-
риод с 2006 г. можно считать развертыванием «сланцевой 
революции» США, когда обострение энергетического кри-
зиса на североамериканском газовом рынке вместе с вы-
сокой рентабельностью добычи природного газа при теку-
щем уровне спотовых цен на Неnry Hub и Nimex побудили 
частные американские компании к поиску новых резервов 
удовлетворения текущих потребностей в природном газе.

С 2006 г. имеет место обратная тенденция в динами-
ке спотовых цен на природный газ на американских и ев-
ропейских газовых рынках, максимально отрицательный 
спред зафиксирован в 2012 г. и составил -8,17 долл. США / 
млн БТЕ. Этот факт явился следствием уравновешивания 
спроса и предложения на американском газовом рынке: 
нарастающие объемы газодобычи не находили своего вну-
треннего покупателя, и в результате рентабельность до-
бычи природного газа в США снизилась с 125 % в 2006 г. 
до 12 % в 2012 г. [3]. Естественно, что такое снижение рен-
табельности повлияло на инвестиционную привлекатель-
ность нетрадиционной газодобычи как наиболее затрат-
ного вида энергетического бизнеса в США. По указанной 
причине крупные американские компании стали искать 
доступ к зарубежным месторождениям и иные направле-
ния применения апробированных технологий. Примеча-
тельно, что в 2013–2014 гг. наблюдалась тенденция роста 
среднегодовых спотовых цен на американском рынке, зна-
чения которых в 2013–2014 гг. выросли на 35 % и 58 % от-
носительно 2012 г. 

На сегодняшний день фиксируется снижение до-
бычи нетрадиционного газа практически во всех основ-
ных сланцевых бассейнах США: в бассейнах Barnett Shale 
и Haynesville пик добычи пройден в ноябре 2011 г., в бас-
сейне Fayetteville – в ноябре 2013 г., в бассейне Woodford – 
в декабре 2013 г., в бассейне Eagle Ford – в марте 2015 г., 
в бассейнах Marcellus и Bakken – в июне 2015 г. Для под-
держки текучих объемов добычи должно ежегодно бу-
риться около 7,7 тыс. новых скважин, для чего необходимо 
инвестировать приблизительно 50 млрд долл. США еже-
годно  [3]. 

В настоящее время более высокая цена в энергетиче-
ском эквиваленте сырой нефти повлияла на смещение ак-
центов в американской нефтегазовой индустрии с добычи 
нетрадиционного газа на нетрадиционную нефть, тогда как 
первый теперь рассматривается лишь как попутный про-
дукт.

Национальные предпосылки развития индустрии 
нетрадиционной газодобычи в Украине. Природный 
газ долгое время был лидером топливно-энергетического 
баланса Украины. Затянувшийся период «газовой пау-
зы» и надломленный низкими тарифами энергетический 
менталитет обусловливали энергетическую зависимость 
Украины от импорта природного газа: доля импорта при-
родного газа в первичном энергопредложении Украины 
в 2014 г. составила 47,2 %, хотя и снизилась по сравнению 
с 2007 г. на 27,6 %. 

В 2010–2014 гг. потребление природного газа в Укра-
ине сократилось на 24,3 млрд куб. м и составило 37,1 млрд 
куб. м в 2014 г. Однако сопутствовали этому как снижение 
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объемов промышленного производства (индекс промыш-
ленного производства сократился на 10,2 % относительно 
уровня 2010 г.), так и отдельные локальные мероприятия 
по экономии природного газа и его замещению на другие 
виды энергоресурсов. Вследствие всего вышеперечислен-
ного в 2014 г. удельный вес природного газа в топливно-
энергетическом балансе Украины составил 31,6 % по струк-
туре первичного энергопредложения и 34,1 % – по структу-
ре конечного энергопотребления.

Прежде всего, уязвимость Украины по вопросам на-
дежного газообеспечения обусловлена недостаточностью 
и истощенностью её разведанного и традиционного энер-
гопотенциала по данному виду углеводородов. По оценкам 
British Petroleum [9], при существующих объемах газодо-
бычи его доказанных запасов хватит на 34 года, а при су-
ществующих объемах газопотребления на – 17 лет (в оцен-
ках 2014 г.). Доказательством стремительного исчерпания 
разведанного энергопотенциала Украины по традицион-
ным углеводородам является резкое падение объемов экс-
плуатационного бурения по сравнению с разведочным. По 
сравнению с 2010 г. объемы поисково-разведывательного 
бурения НАК «Нафтогаз Украины» сократились на 39 %, 
а  эксплуатационного – на 50 % [12] – из чего можно пред-
положить, что его доказанные легкодоступные запасы по-
степенно исчерпываются, а новых залежей либо не най-
дено, либо они являются труднодоступными, а поэтому 
могут быть отнесены к нетрадиционным. Сложность теку-
щей ситуации в 2014–2015 гг. обусловливает радикальное 
уменьшение географически доступных запасов традицион-
ного природного газа в связи утратой физического досту-
па к определённым месторождениям в Причерноморско-
Крымском и Днепровско-Донецком нефтегазоносных ре-
гионах. 

Одновременно с этим существующая газотранспорт-
ная инфраструктура Украины предполагает монопольную 
зависимость Украины от импорта природного газа из РФ. 
В 2014 г. доля импорта из данной страны составила 73,8 %, 
при этом средневзвешенная цена импорта природного 
газа в Украине составляла 300,1 долл. США / тыс. куб. м по 
сравнению с 403,5 долл. США / тыс. куб. м в Европе, тог-
да как в 2015 г. из РФ импортировалось только 37 % при-
родного газа при среднегодовой цене 273 долл. США / тыс. 
куб. м. Стремление Украины диверсифицировать внешние 
поставки природного газа обусловили значительное рас-
ширение географии его импорта из Европы: если в 2012 г. 
доля импорта из Европы составила 0,2 % (Германия), то 
в 2015  г. имеет место факт значительного увеличения ре-
верса: из Германии – 19 % по 276 долл. США / тыс. куб. м, 
из Венгрии – 18 % по 273 долл. США / тыс. куб. м, из Нор-
вегии – 13 % по 287 долл. США / тыс. куб. м, а из Велико-
британии – 2 % по 297 долл. США / тыс. долл. США (по 
данным [13]). Однако диверсификация внешних поставок 
приводит к росту его цены.

Все вышеизложенные факторы обусловливают акту-
альность вопросов диверсификации источников газоснаб-
жения (как внутренних, так и внешних) в Украине.

Стремление Украины укрепить энергетическую без-
опасность в газовой сфере рассматриваются через призму 
имплементации Третьего энергопакета ЕС, увеличение 
доли реверсных поставок и расширение системы газовых 

интерконнекторов (реэкспорт российского газа), проекты 
нетрадиционной сланцевой газодобычи и строительство 
собственного LNG-терминала. Таким образом, предпо-
лагается, что именно последние два направления можно 
и необходимо рассматривать как альтернативные проекты 
диверсификации источников газоснабжения. Однако если 
первые два направления предполагают либерализацию 
газовых отношений и установление справедливых конку-
рентных цен, то как нетрадиционная газодобыча, так и по-
ставки сжиженного газа объективно обусловливают рост 
его удорожания. 

Итак, можно констатировать, что перспективы раз-
вития нетрадиционной газодобычи в Украине являются 
сомнительными, а ее проекты являются крайне рискован-
ными как с экономической, так и геополитической и эко-
логической точек зрения. Дестимулирующие факторы 
развития нетрадиционной газодобычи преобладают по 
количеству над стимулирующими (табл. 2). Основными 
препятствиями в развитии нетрадиционной газодобычи 
Украины считаются:

1) снижение газовых потребностей в Украине, что 
уменьшает значимость природного газа для наци-
онального хозяйства;

2) наличие более дешевых и экологически при-
емлемых (по отношению к нетрадиционному 
газу) альтернатив диверсификации источников 
пред ложения природного газа путем его реверса 
из Европы.

Экономическая целесообразность добычи нетра-
диционного природного газа в Украине. АЭИ США оце-
нила технически извлекаемые ресурсы природного слан-
цевого газа в Украине в объеме 3,6 трлн куб. м, которые 
расположены на территории 2 перспективных сланцевых 
бассейнов: Карпатского (41 %) и Днепровско-Донецкого 
(59 %) [2]. Экономическая целесообразность разработки 
этих бассейнов может быть определена исходя из кол-
лекторских свойств самих бассейнов, физико-химических 
свойств сланцевых углеводородов и текущей рыночной 
цены. 

Однако отсутствие подтвержденных данных по ре-
зультатам ГРР (сейсмических исследований и разведочного 
бурения) по коллекторским свойствам сланцевых бассей-
нов и запасам природного сланцевого газа в Украине дает 
возможность только для приблизительного их расчета, 
опираясь на экономико-математические методы и данные 
по экономике сланцевой газодобычи США по методу ана-
логии. Данный подход является методическим продолже-
нием исследований, представленных в работах [6; 7].

Отличительными коллекторскими особенностями 
украинских сланцевых бассейнов от американских анало-
гов являются пластовое давление и пористость: так, если 
Днепровско-Донецкий бассейн характеризуется умерен-
но избыточным давлением и умеренно высокой пористо-
стью, то в Карпатском бассейне предполагается невысокое 
пластовое давление и низкая пористость. Отмеченные 
факторы обусловливают различные значения максималь-
но возможного выхода (EUR) из одной скважины и её 
первичного дебита: для Днепровско-Донецкого бассейна 
– 120 млн куб. м и 122 тыс. куб. м в сутки, а для Карпат-
ского бассейна эти значения составляют 70 млн куб. м и  
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70 тыс. куб. м в сутки соответственно (рассчитано авторами 
на основе эконометрических зависимостей по коллектор-
ским свойствам для американских сланцевых бассейнов).

Принципиальным физико-химическим свойством 
углеводородов, которое первостепенно влияет на экономи-
ческую целесообразность их разработки, является их фазо-
вое состояние. Если на территории Карпатского бассейна 
сосредоточены залежи только сухого газа (1,5 трлн  куб. м), 
то Днепровско-Донецкий содержит как залежи сухого  
(1,7 трлн куб. м), так и влажного (0,4 трлн куб. м) и ас-
социированного с нефтью природного сланцевого газа  
(0,04 трлн куб. м). 

Экономическая целесообразность добычи при-
родного сланцевого газа в Украине была определена ис-
ходя из рыночных условий на конец 2014 г.: при спотовой 
цене на природный газ на европейском рынке на уровне  
400  долл. США / тыс. куб. м, и на нефть марки Brent –  
100 долл. США / бар. 

Учитывая существующий опыт сланцевой газодобы-
чи в США, были определены капитальные, операционные 
затраты и затраты на ГРР. Так, капитальные затраты, кото-
рые зависят от глубины вертикального ствола скважины 
и длины горизонтального ствола, спрогнозированы от 
1,35 млн долл. США (глубина 1000 м) до 14,87 млн долл. 
США (глубина 5000 м). Операционные расходы, рассчитан-
ные исходя из пористости украинских и американских бас-
сейнов также по методу аналогии, составят: для Карпатского 
бассейна – 60,5 долл. США / тыс. куб. м, а для Днепровско-
Донецкого бассейна – 54,5 долл. США / тыс. куб. м. Затраты 
на ГРР приравнены к средним расходам по американским 
плеям и составили 61,5 долл. США / тыс. куб. м.

Инвестиционная привлекательность разработки 
украинских сланцевых бассейнов была определена исходя 
из двух возможных вариантов:

1) экстенсивного, заключающегося в необходимости 
бурения большого количества скважин по причине 

Таблица 2

PEST-анализ национальных предпосылок развития добычи нетрадиционного газа в Украине

Геополитические Экономические

(+) Сложность взаимоотношений с рФ по поводу эксплуатации 
системы газотрубопроводов, что обусловливает высокое вли-
яние этой страны на газовый рынок украины

(+) Стремление украины уменьшить монопольную зависи-
мость от рФ от импорта природного газа

(+) ограниченность выбора страны-импортера, что обуслов-
лено имеющейся транспортной инфраструктурой (гтС и lNG-
терминалы)

(-) постепенное сокращение энергетической зависимости от 
импорта природного газа

(-) проекты по расширению системы газовых интерконнекто-
ров на границах украина-еС

(-) диверсификация импорта природного газа путем заклю-
чения договоров о реверсных поставках природного газа из 
европы

(-) высвобождение мощностей гтС украины из-за резкого со-
кращения транзита российского природного газа

(+) критическое значение природного газа для стабильного 
функционирования национальной экономики 

(-) Формирование региональных спотовых рынков торговли 
природным газом, что препятствует установлению монополь-
но высоких цен

(-) Финансовая нестабильность нак «нафтогаз украины» ввиду 
его долгов перед внешними кредиторами

(-) Структурная модернизация экономики украины и уменьше-
ние интенсивности потребления природного газа 

(-) развитие частного сектора традиционной газодобычи через 
его мобильность в привлечении кредитных средств и право 
на свободное ценообразование

(-) экономическая рецессия ключевых газоемких видов 
экономической деятельности в украине

(-) отсутствие собственных инвестиционных ресурсов у госу-
дарства для развития газового сектора, что вынуждает украи-
ну искать инвесторов и добывать газ по проектам совместной 
деятельности

Социальные Технологические

(+) высокое и неэластичное потребления природного газа на-
селением 

(-) Чрезмерная экономическая нагрузка на население через 
высокие коммунальные и энергетические тарифы

(-) густонаселенность территорий бассейнов пСг в украине 

(-) гражданское сопротивление для добычи пСг путем 
гидроразрыва

(+) недостаточность доказанных запасов традиционного при-
родного газа для нужд национального хозяйства

(+) устаревшие технологии газоизвлечения и отсутствие до-
жима на компрессорных станций на действующих месторож-
дениях

(+) Завершающая стадия разработки большинства действую-
щих месторождений и недостаточность геологоразведочных 
работ для их пополнения

(+) крупные технически извлекаемые запасы пСг в 
днепровско-донецком и карпатского бассейнов. 

(-) постепенное замещение природного газа в топливно-
энергетическом балансе углем, а также электроэнергией не-
топливного производства 

(-) наличие крупных неразработанных залежей традиционно-
го природного газа в акваториях Черного и азовского морей

(+) – стимулирующее влияние фактора; (-) – дестимулирующее влияние фактора
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их малого дебита (1 скважина – 1 горизонтальный 
ствол – 1 многоступенчатый гидроразрыв);

2) интенсивного, что обеспечивает возможность 
разработки малого количества высокодебитных 
скважин путем применения таких техноло-
гий, как горизонтально-разветвленное бурение 
и  повторный многоступенчатый гидроразрыв.

В табл. 3 представлено сравнение этих двух вариан-
тов для сухого природного сланцевого газа. Ввиду того, что 
фактический срок службы скважин природного сланцевого 

газа не превышает 5 лет (на конец первого года отмечается 
падение дебита на 65 % от первоначального, на конец 2-го 
года – на 45 % от остаточного, на конец 3-го и 4-го годов  – 
еще на 30 %, на конец 5-го года – ещё на 10 % от предыду-
щего года), было спрогнозирована его себестоимость «на 
устье скважины», которая для Днепровско-Донецкого 
бассейна будет находится в диапазоне от 135 до 366 долл. 
США / тыс. куб. м, а для Карпатского – от 166 до 562 долл. 
США / тыс. куб. м в зависимости от глубины залегания 
сланцевых коллекторов.

Таблица 3 

инвестиционная привлекательность разработки украинских сланцевых бассейнов для сухого ПСГ 
 (газовые месторождения)

Глубина 
залегания, м

Капитальные 
инвестиции,  

млн долл. США

Себестоимость на устье 
скважины,  

долл. США / тыс. куб. м

Период окупаемости 
инвестиций, лет

индекс доходности, 
долл. США / долл. США

днепровско-донецкий бассейн

1000 1,35 135 0,4 11,37

2000 2,46 154 0,8 6,24

3000 4,48 188 1,5 3,43

4000 8,16 251 2,7 1,88

5000 14,87 366 4,8 1,03

карпатский бассейн

1000 1,35 166 0,8 6,28

2000 2,46 198 1,4 3,45

3000 4,48 257 2,6 1,9

4000 8,16 365 4,8 1,04

5000 14,87 562 8,8 0,57

На основе приведенных в табл. 3 расчетов сделан 
вывод, что срок окупаемости проектов по сланцевой га-
зодобыче в Днепровско-Донецком бассейне находится 
в пределах фактического срока эксплуатации скважин, 
тогда как в Карпатском бассейне проекты глубиной ниже 
4000 м имеют срок окупаемости более 5 лет и поэтому 
считаются экономически нецелесообразными для разра-
ботки. В то же время проведенные расчеты прогнозной 
себестоимости природного сланцевого газа учитывали 
только расходы на устье скважины и не учитывали рас-
ходы по его очистке, транспортировке и распределению. 
Поэтому приведенные оценки следует считать минималь-
ными.

Наличие в Днепровско-Донецком бассейне залежей 
влажного и ассоциированного с нефтью природного слан-
цевого газа позволяет снизить себестоимость их добычи за 
счет распределения расходов между различными углеводо-
родами (табл. 4). Поэтому себестоимость добычи влажного 
природного сланцевого газа в этом бассейне будет нахо-
диться в диапазоне 107–289 долл. США / тыс. куб. м, а ассо-
циированного с нефтью – 27–86 долл. США / тыс.  куб. м.

В качестве методов интенсификации сланцевой 
газодобычи рассматриваются варианты горизонтально-
разветвленного бурения (ГРБ) и повторного гидроразрыва 
пласта (ГРП) – оба из которых позволят увеличить объем 

добычи из быстроистощаемых скважин. Так, для проектов 
сланцевой газодобычи с применением ГРБ (2 горизонталь-
ных ствола) первоначальный дебит скважин определен 
в объеме 244 тыс. куб. м / сутки и 142 тыс. куб.  м / сутки 
для Днепровско-Донецкого и Карпатского бассейнов со-
ответственно (при этом капитальные затраты увеличатся 
на 36 % за счет бурения дополнительного горизонтально-
го ствола). Для проектов с применением повторного ГРП 
продлен срок эксплуатации скважин с 5 до 10 лет с восста-
новлением дебита на 6-й год эксплуатации на уровне 50 % 
от первоначального (при это необходимо дополнительно 
2,5 млн долл. США операционных затрат на проведение 
повторного ГРП). 

Анализ инвестиционной привлекательности данных 
вариантов по показателю безубыточная цена представлен-
ный в табл. 5. Следовательно, с учетом двух способов интен-
сификации сланцевой газодобычи (ГРБ и повторного ГРП) 
добыча сухого природного сланцевого газа в Днепровско-
Донецком бассейне составит 176 млн куб. м на одну сква-
жину, а безубыточная цена будет находиться в диапазоне 
от 134 до 258 долл. США / тыс. куб. м; добыча влажного 
природного сланцевого газа составит 151 млн  куб. м на 
одну скважину, тогда как безубыточная цена будет варьи-
роваться от 114 до 230 долл. США / тыс. куб. м. Суммарный 
объем добычи природного сланцевого газа, ассоциирован-
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Таблица 4
инвестиционная привлекательность разработки Днепровско-Донецкого басейна по типам месторождений

Глубина 
залегания, м

Капитальные 
инвестиции, 

 млн долл. США

Себестоимость ПСГ, 
долл. США / тыс. куб. м

Себестоимость, 
долл. США / бар.

Период 
окупаемости 

инвестиций, лет

индекс доходности, 
долл. США / долл. США

газоконденсатные месторождения

1000 1,35 107 4,81 0,4 13,8

2000 2,46 122 5,5 0,7 7,6

3000 4,48 149 6,7 1,2 4,2

4000 8,16 198 9 2,2 2,3

5000 14,87 289 13,1 4 1,3

нефтегазовые месторождения

1000 1,35 27 19,42 0,3 18,5

2000 2,46 32 23,5 0,5 10,1

3000 4,48 40 29,2 0,9 5,6

4000 8,16 57 41,3 1,6 3

5000 14,87 86 62,4 3 1,7
1 – себестоимость на устье скважины газоконденсата; 2 – себестоимость на устье сырой нефти

Таблица 5 
 Оценка безубыточной цены добычи сланцевых углеводородов с учетом методов интенсификации

Газовая 
фаза Технология добычи

Глубина залегания, м

1000 2000 3000 4000 5000

карпатский бассейн

Сухой газ

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 1 стадия гидроразрыва)

170 205 271 389 606

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 2 стадии гидроразрыва)

180 206 253 338 493

горизонтально-разветвленное бурение (2 горизонтальных 
ствола + 1 стадия гидроразрыва) 156 180 224 305 452

горизонтально-разветвленное бурение (2 горизонтальных 
ствола + 2 стадии гидроразрыва) 170 188 220 278 383

днепровско-донецкий бассейн

Сухой газ

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 1 стадия гидроразрыва)

137 158 196 265 391

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 2 стадии гидроразрыва)

140 155 182 232 322

горизонтально-разветвленное бурение
(2 горизонтальных ствола + 1 стадия гидроразрыва)

129 143 169 216 302

горизонтально-разветвленное бурение
(2 горизонтальных ствола + 2 стадии гидроразрыва)

134 144 163 197 258

влажный 
газ3

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 1 стадия гидроразрыва)

108 125 155 209 309

горизонтально-разветвленное бурение
(2 горизонтальных ствола + 2 стадии гидроразрыва)

114 123 141 172 230

газ, ассоци-
ированный 
с нефтью3

горизонтальная скважина
(1 горизонтальный ствол + 1 стадия гидроразрыва)

27 33 42 61 93

горизонтально-разветвленное бурение
(2 горизонтальных ствола + 2 стадии гидроразрыва)

25 31 42 62 99

3 – без учета затрат на добычу жидких углеводородов
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ного со сланцевой нефтью, составит 48 млн куб. м на одну 
скважину при безубыточной цене от 25 до 99  долл. США / 
тыс. куб. м. 

Показатели экономической целесообразности раз-
работки Карпатского бассейна показывают более худшее 
значение: так, суммарная добыча сухого ПСГ составит 
117 млн куб. м на одну скважину, тогда как безубыточная 
цена с учетом ГРБ и повторного ГРП будет находиться 
в  диапазоне от 170 до 383 долл. США / тыс. куб. м.

Таким образом, сделан вывод об экономической це-
лесообразности разрабатывать залежи только природного 
сланцевого газа, ассоциированного со сланцевой нефтью, 
которые находятся на небольшой по площади территории 
Днепровско-Донецкого бассейна. Однако запасы данного 
вида нетрадиционных углеводородов незначительны и со-
ставляют по оценкам АЭИ США 40 млрд куб. м, что при те-
кущем уровне газопотребления (37,2 млрд куб. м в 2014  г.) 
не может оказать существенного влияния на замещение 
импортных поставок природного газа.

Выводы. Представленный анализ позволяет авто-
рам определить влияние нетрадиционной газодобычи на 
энергетическую безопасность Украины. Проведенные ав-
торские исследования показывают, что при применении 
в Украине тиражируемых в мировой практике технологий 
освоения месторождений природного сланцевого газа не-
логично. Развитие данного направления с целью обеспече-
ния энергонезависимости и укрепления энергобезопасно-
сти Украины нецелесообразно по следующим причинам:

высокой себестоимости добычи природного слан- 
цевого газа, которая значительно превышает цену 
импортного природного газа, что обусловлено 
как большими капитальными затратами при при-
менении технологии горизонтального бурения / 
горизонтально-разветвленного бурения скважин, 
так и малым дебитом и, соответственно, коротким 
сроком эксплуатации этих скважин на украинских 
месторождениях, в том числе и при применении 
технологий повторного многостадийного гидро-
разрыва пласта;
проблемами экологического характера, которые  
связанны с загрязнением как поверхностных, так 
и подземных вод, что особенно актуально в усло-
виях густонаселенной местности;
несоответствием применяемой технологии слан- 
цевой газодобычи действующему законодатель-
ству Украины по защите водных ресурсов.

Так как экономически развитие этого направления 
нецелесообразно, то возможные решения о его добычи бу-
дут иметь политический характер. При этом в случае при-
нятия политического решения о его целесообразности для 
повышения энергонезависимости и энергобезопасности 
Украины целесообразно учитывать нижеследующее:

из разведанных в Украине месторождений природ- 
ного сланцевого газа Карпатского и Днепровско-
Донецкого бассейнов освоение последнего яв-
ляется более инвестиционно привлекательным 
в связи с наличием на его территории залежей 
ассоциированного с нефтью, а также значитель-
но большего расчетного дебита скважин, лучшей 

проницаемости газоносных пластов, – что позво-
ляет снизить себестоимость его добычи; 
при этом экологическая составляющая проблемы  
добычи природного сланцевого газа становится 
ещё более актуальной по причинам как густона-
селенности рассматриваемого региона, так и су-
ществующего дефицита в нем пресной воды для 
различных нужд;
непринятие специальных экологических мер при- 
ведет к ещё большему обострению проблемы из-
за проникновения в поверхностные горизонты 
высокоминерализованных пластовых вод, а так-
же сильно загрязненных технологических стоков, 
образующихся при проведении операций гидро-
разрыва. 

Применительно к рассматриваемому случаю эко-
логическая составляющая проблемы добычи природно-
го сланцевого газа может быть решена путем реализации 
«перехватов» загрязненных подземных вод и их перера-
ботки совместно с образующимися при ГРП загрязненны-
ми поверхностными водами с получением сухих товарных 
минеральных солей и опресненной воды до «товарного» 
качества. При применении этой технологии сбросные пла-
стовые воды, которые обычно содержат ценные микроэле-
менты, рассматриваются как гидроминеральное сырьё, что 
обусловливает дальнейшие снижение себестоимости на 
устье скважины.
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Активізація інвестиційної діяльності у сфері культури як один із критеріїв  
забезпечення інвестиційної безпеки України

Метою статті є дослідження напрямів активізації інвестування сфери культури як одного з критеріїв економічного зростання та забезпечення 
інвестиційної безпеки держави. Аналізуючи успішний міжнародний досвід і систематизуючи наукові дослідження, було визначено, що розвиток сфери 
культури сприяє національній продуктивності та покращує якість життя населення. На основі дослідження соціально-економічних тенденцій і ста-
тистичних даних визначено проблеми розвитку української культури як одного з інструментів переходу до інноваційної моделі розвитку суспільства. 
Акцентовано увагу на практичних аспектах підтримки належного стану та відродження культурної спадщини України як джерела забезпечення 
української історичної атрибутики, суспільної моралі й етики. У результаті дослідження встановлено, що об’єкти культурної спадщини є беззапере-
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деятельности в сфере культуры как один из критериев  
обеспечения инвестиционной безопасности Украины

Целью статьи является исследование направлений активизации 
инвестирования сферы культуры как одного из критериев экономи-
ческого роста и обеспечения инвестиционной безопасности госу-
дарства. Анализируя успешный международный опыт и системати-
зируя научные исследования, было определено, что развитие сферы 
культуры способствует национальной производительности и улуч-
шает качество жизни населения. На основе исследования социально-
экономических тенденций и статистических данных определены про-
блемы развития украинской культуры как одного из инструментов 
перехода к  инновационной модели развития общества. Акцентиро-
вано внимание на практических аспектах поддержания надлежащего 
состояния и возрождения культурного наследия Украины как источни-
ка обеспечения украинской исторической атрибутики, общественной 
морали и этики. В результате исследования установлено, что объек-
ты культурного наследия являются безоговорочными экономически-
ми преимуществами, которые имеют непосредственное влияние на 
инвестиционную привлекательность регионов.
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The aim of the article is to study the trends in activization of investments into 
the culture sphere as one of the criteria of economic growth and ensuring 
the state investment security. Analyzing successful international experience 
and systematizing scientific research in this field it was determined that 
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Вступ. Культура як надбання цивілізації формує 
у суспільстві відповідний набір духовно-матеріальних 
цінностей, якими зумовлена людська свідомість. Явище 
культури настільки багатогранне, що знаходить свій про-
яв у всіх без винятку сферах життя, тому її значення не 
можливо перебільшити. Еволюція взаємозв’язку культури 
й економіки спричинила появу культурної індустрії, спря-
мованої на масового, невибагливого споживача. З одного 
боку, така трансформація перетворила культуру в успішну 
комерційну галузь, а з іншого – стала каталізатором ви-
никнення субкультур, внутрішня природа яких позбавлена 
ознак моралі, духовності, творчості. 

Міжнародний досвід свідчить про те, що інвестуван-
ня сфери культури сприяє національній продуктивності та 
покращує якість життя населення, тому вважаємо, що ак-
тивізація інноваційних процесів сфери культури в Україні 
сприятиме забезпеченню інтересів інвестиційної безпеки 
як складової економічної безпеки держави.

З цієї позиції культуру варто розглядати як об’єкт 
економічної безпеки, оскільки ігнорування питань культу-
ри призведе до зупинки економічного розвитку як визна-
чального інтересу будь-якої держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика 
активізації інвестиційної діяльності як передумови забез-
печення інвестиційної безпеки висвітлена у наукових роз-
відках Н. О. Ботвіної, В. К. Васенка, О. І. Гонти, М. В. Дуби-
ни, В. І. Кириленка, С. З. Мошенського, О. О. Непочатенка, 
Д. С. Пілевич, О. В. Яковлевої та ін. 

У силу дії економіки «нового зразка» інвестиції тіс-
но пов’язані з інноваційним процесом, який у свою чергу 
зумовлюється якісною освітою та розвитком науки, що 
стало предметом досліджень: С. В. Захаріна, М. І. Крупки,  
О. Є. Кузьміна, В. О. Сподіни, А. І. Сухорукова, Д. М. Чер-
ваньова. 

Попри наявні напрацювання у зазначених напрям-
ках, питання активізації інвестиційної діяльності у сфері 
культури як критерію забезпечення інвестиційної безпеки 
України мало досліджене і, на нашу думку, є важливим для 
осмислення і наукового дослідження. 

Мета статті – визначити напрямки активізації інвес-
тиційної діяльності у сфері культури як одного з критеріїв 
забезпечення інвестиційної безпеки України.

Виклад основних положень. На шляху розвитку 
економічної науки вчені висловлювали різні погляди сто-
совно впливу культури на економічні процеси. Прагматики 
заперечували трактування продуктів культури як суспіль-
ного блага, оскільки їх вплив на економіку важко окресли-
ти кількісними параметрами, а сама культурна діяльність є 
низько рентабельною. Цікавим дослідженням у цьому на-
прямку стала теорія американського економіста [19] У. Ба-
умоля, так звана «хвороба Баумоля». За результатами його 
наукової розробки була виявлена закономірність щодо нео-
купності певних напрямків культурної діяльності (музика, 

театральне мистецтво) з причин невідповідності зростан-
ня витрат до швидкості отримання прибутку. Висловлена 
позиція містить раціональне зерно, однак, на наш погляд, 
плюралізм видів культурної діяльності повинен виходити 
за межі фінансових вигід і сприяти економічному розвитку 
суспільства. Подібну думку висловлює А. Рубінштейн, який 
на основі вчень У. Баумоля дослідив аспекти динаміки змі-
ни заробітної плати і попиту на продукти культурної сфе-
ри порівняно з іншими економічними галузями. У своєму 
науковому дослідженні [16] А. Рубінштейн аргументовано 
доводить, що, по-перше, «хвороба цін» має трендовий ха-
рактер; по-друге, на прикладі Росії показує, що дефіцит до-
ходів у театральній сфері спричинений низьким попитом 
споживання продуктів цієї діяльності; по-третє, державні 
витрати, пов’язані з усуненням «художнього дефіциту», пе-
ревищують дефіцит їх доходу. Звідси можна дійти висновку 
про те, що розвиток культури й активність розвитку цієї 
галузі прямопропорційно залежить від її державного сти-
мулювання. 

Закордонні дослідники [18; 20–22] стверджують, що 
культурна сфера має значний економічний потенціал, що 
сприяє створенню нових робочих місць, залученню інвес-
тицій, генеруванню податкових надходжень, а також сти-
мулює регіональну економіку за рахунок активізації туриз-
му. Науковці акцентують на необхідності інвентаризації 
«культурних» активів із метою створення дієвої державної 
стратегії розвитку туризму.

Вплив культури на економічний розвиток є значним 
і навіть може бути одним із ключових факторів, що визна-
чають економічне зростання. Якщо у суспільстві присутні 
здорові і сильні культурні спільноти та нації, то у нього 
більше можливостей у виробництві та володінні конку-
рентними перевагами на міжнародному рівні [8, с. 77].

Аналіз інформаційних джерел свідчить про неабияку 
зацікавленість представників бізнес-еліти в інвестування 
культурних проектів, навіть більше, цей напрям є пред-
метом обговорення наукових конференцій і головним на-
прямком діяльності міжнародних організацій (Організація 
Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури, Всес-
вітня організація інтелектуальної власності, організація 
Глобального культурного співробітництва). 

Слід зауважити, що за класичним підходом тлумачен-
ня процесу інвестування передбачає отримання результату 
у вигляді задоволення комерційних інтересів (вимірюваль-
ний результат) або позитивного соціального ефекту (неви-
мірювальний результат), що досягаються у рамках певних 
часових обмежень у коротко- або довгостроковій перспек-
тиві. З цього приводу учасники Forbs-club висловлюють 
думку про те, що інвестиції у культуру – це інвестиції у май-
бутнє України [3]. У цьому випадку автори наголошують на 
аспектах соціальних вигід такого типу інвестування, яке 
сприятиме боротьбі з «культурними пастками», формуван-
ню культурної еліти, пропаганді української культури. 
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Як коментує під час ІІІ Конгресу культури Східного 
партнерства міський голова Львова Андрій Садовий: «Ін-
вестиції в культуру, в освіту – це той правильний фундамент, 
на якому можна будувати країну. Мудрі люди інвестують 
у культуру. Це є найважливіша інвестиція» [6]. Зазначена 
цитата не підлягає жодному запереченню, адже відроджен-
ня української культури – «гаряче питання», спричинене 
пострадянськими культурними пережитками, мовним пи-
танням, дисонансами суспільно-моральних цінностей, що 
виникли на тлі військових подій на Сході країни.

У джерелі [4] висловлена позиція особистісних мате-
ріальних вигід інвестиційних вкладів у заклади культури.

Міжнародна спільнота переконливо демонструє, як 
культурні проекти можуть приносити у країну значні фі-
нансові прибутки. Показовою у цьому контексті є британ-
ська модель. Так, у 60-х роках продаж платівок «Бітлз» при-
ніс державі у вигляді податків більше коштів, ніж вугільна 
промисловість [10].

Досвід Британії декларує факт – у контексті держав-
них капіталовкладень культурному сектору немає рівних, 
оскільки він характеризується значною продуктивніс-
тю. Згідно зі статистичними даними товарообіг у секторі 
мистецтва і культури, у 2011 році становив 12,4 мільярдів 
фунтів стерлінгів, а у 2013 році цей показник зріс у чотири 
рази – до 15,1 мільярда фунтів стерлінгів [5].

Для міжнародних спільнот Україна має імідж дер-
жави з колоритною культурою. Цьогоріч цей факт ще раз 
підтвердився перемогою нашої співвітчизниці Джамали 
на конкурсі «Євробачення», і, як наслідок, естафета про-
ведення конкурсу у 2017 році передана Україні. Розгляда-
ючи економічні перспективи проведення такого конкурсу, 
Україна має можливість розширити свої горизонти у плані 
міжнародного співробітництва, залучити іноземні інвести-
ції, активізувати міжнародний туризм. 

Процес українського державотворення насичений ба-
гатьма історичними подіями, згадки про які містяться у ін-
формативних джерелах та історико-культурних пам’ятках, 
тому об’єкти культурної спадщини, які знаходяться на 
території України, є не тільки її історичним надбанням,  
а й беззаперечною економічною перевагою. 

У цьому напрямку, зусилля держави повинні актив-
но сприяти розвитку історично-культурного туризму, ту-
ристичної інфраструктури, відновленню та окультуренню 
історичних пам’яток, що автоматично активізує зростання 
креативних індустрій. Зокрема, О. Донцов, досліджуючи 
вплив культурної спадщини на розвиток туристичної галу-
зі, стверджує, що, на відміну від інших видів туризму, осно-
вою історично-культурного є використання вже наявних 
матеріальних і духовних пам’яток, він лише опосередкова-
но залежить від розвитку інфраструктури і тому потребує 
відносно менших матеріальних витрат. Це значною мірою 
приваблює туристів [1, с. 79].

За офіційними даними, у 2013 р. на державному об-
ліку в Україні знаходилось понад 147,5 тис. нерухомих 
пам’яток історії та культури, серед яких: 74682 – пам’яток 
археології; 52222 – історії; 2865 – монументального мисте-
цтва; 17344 – архітектури та містобудування [2, c. 11]. 

Надзвичайно низькими залишаються видатки зве-
деного бюджету на культуру та мистецтво у відсотках до 
ВВП – на рівні 0,5–0,6 %, що сигналізує про неналежне 

виконання соціальної функції культури. Аналіз розподі-
лу видатків державного бюджету України [12; 13] у 2015–
2016 рр. дав можливість зробити висновок, що у 2015 році 
для потреб Міністерства культури виділено 2442446,5 грн, 
а у 2016 році – 2665521,9 грн, що майже на 8 % переви-
щує тогорічні видатки. Фактично, враховуючи активні 
інфляційні процеси в Україні, можемо констатувати, що 
бюджетні витрати у сфері культури зменшились, а це, без 
сумніву, є свідченням фінансової нестійкості в державі. Те 
ж саме стосується статті видатків «збереження історико-
культурної та архітектурної спадщини в національних 
і державних заповідниках, здійснення заходів із охорони 
культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та рес-
таврації пам'яток архітектури, культури та світової спад-
щини ЮНЕСКО»  – 211 146,2 грн у 2015 році і на 5 % більше 
у 2016 році – 222 181,9 грн. Негативною, на наш погляд, за-
лишається тенденція переважання фінансування підтрим-
ки належного стану об’єктів культурної спадщини, зважаю-
чи на те, що витрати на розвиток таких об'єктів надзвичай-
но низькі: 1224,0 грн у 2015 році і 858,4 грн у 2016 році, що 
потребує негайного перегляду. На нашу думку, пріоритет-
ними напрямками залучення державних інвестицій у сфе-
ру культури є: відновлення об’єктів культурної спадщини; 
створення сучасної відпочинково-розважальної інфра-
структури; розробка і реалізація маркетингової стратегії 
розвитку внутрішнього і зовнішнього туризму.

Враховуючи особливості збереження історичних па-
м’я ток, найбільшого руйнування зазнають об’єкти культур-
ної спадщини, матеріальна (фінансова) цінність яких зале-
жить від природних явищ і зовнішнього впливу. 

Усупереч прийняттю низки нормативно-правових 
актів із питань регулювання правовідносин у сфері культу-
ри численні об’єкти культури не захищені. Така ситуація, на 
жаль, є причиною їх пошкоджень або ж знищення. Так, Кри-
мінальним кодексом України передбачена відповідальність 
за руйнування або пошкодження об'єктів культурної спад-
щини. Аналізуючи статистичні дані та результати досудо-
вих розслідувань кримінальних проваджень вказаної ква-
ліфікації, можна зробити висновок про їх низьку результа-
тивність. Згідно з проведеним дослідженням (див. табл. 1) 
протягом 2013–2016 рр. в Україні обліковано 172 кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст. 298 ККУ, 9  
з яких (5,23 %) скеровано до суду з обвинувальним актом.  

Низькі показники роботи органів досудового розслі-
дування у цьому напрямку, з одного боку, сигналізують про 
унеможливлення відшкодування збитків, завданих під час 
протиправних діянь, а з іншого – вказують на практичне 
невиконання профілактичної функції правоохоронної ді-
яльності. З цього приводу Н. Кулакова вважає, що забезпе-
чення охорони культурної спадщини та культурних ціннос-
тей можливе при розробці ефективної державної політики 
та її реалізації у напрямку здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов учинення про-
типравних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 
правоохоронних органів і Міністерства культури України 
[7, с. 116].  

На нашу думку, умисне пошкодження і руйнування 
об’єктів культурної спадщини є недопустимим не лише 
з точки зору моралі та етики, а і з боку економічних ви-
гід, тому діяльність правоохоронних органів має бути 
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спрямована на виконання превентивної функції у цьому 
напрямку та активізацію роботи органів досудового роз-
слідування.

На особливу увагу заслуговують пам’ятки культурної 
спадщини України, які не підлягають приватизації. На рис. 1 
зображено фактичні дані про таку категорію пам’яток куль-
турної спадщини України. 

Як видно з рис. 1, лідерську позицію щодо кількості 
пам’яток культурної спадщини, що не підлягають привати-
зації, займає АРК, на другому місці – м. Київ і Київська об-
ласть, далі – Вінницька, Львівська, Хмельницька області. 
Помітним є нерівномірний розподіл таких об’єктів куль-
турної спадщини по регіонах України, найбільша їх кіль-
кість зосереджена у Західній частині країни.

Таблиця 1

Облік і результат досудових розслідувань кримінальних правопорушень, передбачених ст. 298 КК України [17]

Період Обліковано кримінальних 
правопорушень

Оголошено повідомлення 
про підозру

Скеровано до суду  
з обвинувальним актом

2013 64 3 3

2014 52 6 3

2015 56 3 3

2016 (січень-березень) 14 0 0

Рис. 1.  Кількість пам’яток культурної спадщини України, які не підлягають приватизації (станом на 2008 р.) 

Джерело: сформовано автором на основі [11]
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На жаль, не всім областям України вдалось страте-
гічно перетворити об’єкти культурної спадщини на фактор 
залучення інвестицій та активізації туризму. Соціологічна 
група «Рейтинг» встановила, що більш ніж дві третини 
опитаних респондентів визнають м. Київ найбільш при-
вабливим містом для туризму, половина – віддає перевагу 
Львову, більше третини –  Одесі [9].

Заслуговує на увагу дослідження [14; 15] Київського 
міжнародного інституту соціології у партнерстві з Інсти-
тутом економічних досліджень і політичних консультацій 

щодо визначення Рейтингу інвестиційної привабливості 
регіонів України. Як резюмують дослідники, туризм є най-
перспективнішим напрямом для залучення інвестицій, 
а пам’ятки архітектури розглядаються як конкурентні пе-
реваги регіону, хоча статистичні дані щодо їх обліку у ме-
жах області не враховані у структурі Індексу інвестиційної 
привабливості регіонів України. 

Слід зазначити, що серед областей-лідерів у Рейтингу 
інвестиційної привабливості протягом 2013–2014 рр., чо-
тири регіони – АРК, Київська, Львівська, Закарпатська об-
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ласті найбільше по Україні наділені пам’ятками культурної 
спадщини, а, як вказувалось раніше, такі обласні центри, 
як Київ і Львів, визнані найпривабливішими туристичними 
містами України. 

Висновки. Проблеми розвитку української культури 
як одного з інструментів переходу до інноваційної моделі 
розвитку суспільства вимагають від керівництва держа-
ви та громадських організацій ґрунтовних інституційних 
і культурних змін. Отже, дедалі актуальнішим стає питан-
ня підтримки належного стану та відродження культурної 
спадщини України як джерела пропагування української іс-
торичної атрибутики, норм суспільної моралі й етики. 

Вирішення цих проблем можливе за умови активі-
зації інвестиційної діяльності у сфері культури шляхом 
освоєння і розвитку регіонами своїх «культурних» пере-
ваг. На нашу думку, це приведе до розширення туристичної 
географії України, сприятиме покращенню інвестиційної 
привабливості та спричинить позитивні зміни в інвести-
ційному кліматі держави, сформує відтворювальну струк-
туру національної економіки і, як наслідок, забезпечить 
інвестиційну безпеки України. 

Окрім цього, під час наукової розвідки було встанов-
лено залежність стану інвестиційної привабливості регіону 
від кількості об’єктів культурної спадщини. Тому вважає-
мо, що для максимальної об’єктивності Методика обчис-
лення Індексу інвестиційної привабливості повинна бути 
змінена у частині включення до групи жорстких факторів 
показника «Об’єкти культурної спадщини, які не підляга-
ють приватизації», що стане предметом наших подальших 
наукових досліджень.
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Статтю присвячено аналізу переліку інституцій і видів діяльності, що генеруються цими інституціями, які в комплексі покликані стимулювати 
економічний розвиток громади в умовах децентралізації влади. Проведено поділ інституцій на урядові / квазіурядові, освітні / наукові та бізнесові. 
Проаналізовано кількісно-структурні співвідношення організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі цих інституцій. Встановлено, 
що найбільше організаційних заходів, які сприятимуть економічному розвитку громади, можуть вживати урядові / квазіурядові та бізнесові інститу-
ції – це відповідно 85 % і 80 % від усього визначеного їх переліку. Наукові й освітні організації мають у своєму активі лише 35 % у цьому структурному 
розподілі. Тобто на сьогодні важливим є більше функціональне наповнення заходів, які сприяють місцевому економічному розвитку, для освітніх і 
наукових інституцій. Адже вони в цьому питанні в 2–2,5 разу відстають від урядових і бізнесових інституцій. Цим дослідженням також дано оцінку 
наскрізності організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі інституцій. При цьому найінтенсивнішим заходом можуть стати му-
ніципальні кластери, що зможуть об’єднати понад 75 % місцевих інституцій (13 інституцій з 20, визначених дослідженням). Співпраця з науковими, 
освітніми та фінансово-кредитними установами також має досить значний відсоток наскрізності – 50. Заходи, пов’язані з активізацією бізнес-
діяльності (бізнес-дорадництво, фандрейзинг, поширення кращих практик тощо), за інтенсивністю застосування серед розглядуваних інституцій 
складають близько 30 %. Найменшу наскрізність (близько 6 %), що відповідає 1 інституції, мають міжмуніципальне співробітництво, організація 
громадських слухань, електронне урядування та розвиток кредитних відносин у громаді.
Ключові слова: інституційно-організаційні інструменти, економічний розвиток громади, децентралізація, інституції, організаційні заходи.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 28. 
Слава Світлана Степанівна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний універси-
тет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
E-mail: svitlanaslv@gmail.com
Гапак Наталія Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, Ужгородський національний універси-
тет (пл. Народна, 3, Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна)
E-mail: visnyk_uzhnu@meta.ua

УДК 338.22
Слава С. С., Гапак Н. М. Организационно-функциональная  

основа экономического развития общества и особенности  
её потенциальной динамики в условиях децентрализации власти

Статья посвящена анализу институций и видов деятельности, что 
генерируются данными институциями, которые в комплексе при-
званы стимулировать экономическое развитие общества в условиях 
децентрализации власти. Проведено деление институций на прави-
тельственные / квазиправительственные, образовательные / науч-
ные и бизнесовые. Проанализированы количественно-структурные со-
отношения организационных мероприятий местного экономического 
развития в разрезе данных институций. Установлено, что больше 
всего организационные мероприятия, которые будут содействовать 
экономическому развитию общества, могут применять правитель-
ственные / квазиправительственные и бизнесовые институции – это 
соответственно 85 % и 80 % всего определенного их перечня. Научные 
и образовательные организации имеют в своем активе лишь 35 % 
в  данном структурном распределении. То есть на сегодня важным яв-
ляется большее функциональное наполнение мероприятий, которые 
содействуют местному экономическому развитию, для образова-
тельных и научных институций. Ведь они в этом вопросе в 2–2,5 раза 
отстают от правительственных и бизнесовых институций. Данным 
исследованиям также дана оценка увязки организационных мероприя-
тий местного экономического развития в разрезе институций. При 
этом самым интенсивным мероприятием будут муниципальные 
кластеры, которые могут использоваться сверх 75 % местных ин-
ституций, что соответствует 13 институциям из 20, определен-
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Slava S. S., Hapak N. M. The Organizational and Functional Basis  

of Economic Development of Society and Peculiarities of its Potential 
Dynamics under Conditions of Decentralization of Power

The article analyzes the listing of institutions and activities generated by 
these institutions, which as a whole are intended to stimulate the economic 
development of society under conditions of decentralization of power. The 
division of the institutions into government / quasigovernment, educational / 
scientific and business ones has been conducted. Quantitative and structural 
relations of organizational measures aimed at local economic development 
in view of these institutions have been analyzed. It was found that most of the 
organizational measures contributing to economic development of society 
can be taken by government / quasigovernment and business institutions, 
which amount to 85 % and 80 % respectively from the whole defined list of 
the institutions. Scientific and educational organizations have only 35 % in 
this structural distribution. That is, for today the functional content of the 
measures, which contribute to the local economic development, is more 
important for educational and scientific organizations since in this regard 
they are by 2-2.5 times behind the government and business institutions. This 
study also evaluates the level of coordination of the organization measures 
aimed at the local economic development in view of the institutions. In this 
case the most intensive measure will be creating municipal clusters, which 
can unite over 75 % of local institutions (13 institutions of 20 determined 
by the study). Collaboration with scientific, educational and finance and 
credit establishments is also characterized by a quite significant level of 
coordination — 50 %. Measures related to intensification of the business 
activity (business councils, fundraising, dissemination of best practices, 
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ных исследованием. Сотрудничество с научными, образовательными 
и финансово-кредитными учреждениями также имеет достаточно 
значительный процент увязки – 50. Мероприятия, связанные с ак-
тивизацией бизнес-деятельности (бизнес-советы, фандрейзинг, рас-
пространение лучших практик и тому подобное), за интенсивностью 
применения среди рассматриваемых институций составляют около 
30 %. Наименьшую увязку (около 6 %), что отвечает 1 институции, 
имеют межмуниципальное сотрудничество, организация обще-
ственных слушаний, электронное управление и развитие кредитных 
отношений в обществе.
Ключевые слова: институционно-организационные инструменты, 
экономическое развитие общин, децентрализация, институции, ор-
ганизационные мероприятия.
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etc.) in view of their using by the considered institutions amount to about 
30 %. The inter-municipal cooperation, organization of public hearings, 
e-governance and development of credit relations in society have the lowest 
level of coordination (about 6 %), which corresponds to 1 institution. 
Keywords: institution and organization instruments, economic development 
of society, decentralization, institution, organizational measures.
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Постановка проблеми. Децентралізація є популяр-
ним явищем сьогодення, як в науковому, так і прикладному 
сенсах. Практично ефективність заходів з децентралізації 
асоціюється переважно з економією адміністративних ви-
трат. Але громади в умовах децентралізації отримують та-
кож більше можливостей для активізації свого економічно-
го потенціалу. Це виявляється не тільки через нові фінан-
сові передумови, але також через глибші задіяння існуючо-
го чи формування нового організаційного інструментарію. 
Таким чином, виникають додаткові можливості викорис-
тання організаційного ресурсу громади через активізацію 
організаційних технік місцевого економічного розвитку. 
Саме зараз, коли впроваджуються заходи з децентралізації 
влади, дуже важливо виявити, які організаційні чинники є 
корисними з огляду на подальший економічний розвиток 
території, власне, які організації будуть генераторами чи 
реципієнтами економічних можливостей децентралізації, 
що виникають.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
інструментів для підтримки економічного розвитку здій-
снено такими вченими, як Бліщук К. [1], Дегтярьова І. [2], 
Берданова О., Вакуленко В. [3], Кукулінські A. [4], Мамоно-
ва В. [5], Мікловда В., Слава С. [6], Грін  Г. [7], Романюк С. [8] 
та ін., що системно проаналізовано у  праці ЗРЦСЕГД НАН 
України [9]. Зокрема, в цих працях висвітлено роль різних 
інструментів у регіональній політиці [4; 8], їх систематиза-
цію [9] та класифікаційні ознаки інструментів [10; 11]. 

Корисним є звернення до зарубіжного досвіду функ-
ціонування організацій місцевого економічного розвитку 
в децентралізованих країнах і країнах, що здійснили від-
повідні реформи в постсоціалістичний період. Зокрема, 
автори цих досліджень зазначають важливу роль агенцій 
економічного розвитку (у США зазвичай називаються 

ОМЕР (OLED) – організації місцевого економічного роз-
витку) [12; 13], які, як правило, мають квазіурядовий ха-
рактер [14]. Сучасний їх формат у різних країнах наведе-
но Групою Світового Банку [15] та ОЕСЕD [16]. Обширні 
публікації завжди стосуються організацій та діяльності 
щодо промислового розвитку [17–19], бізнес-інкубаторів 
[20] та діяльності ОМЕР у невеликих містах [21]. Функці-
ональний характер діяльності організацій економічного 
розвитку так само є предметом низки досліджень [22; 23], 
а його особливості в  контексті невеликих громад висвіт-
лені у працях [24; 25]. 

Варто зауважити, що у тому чи іншому форматі пе-
реважна більшість організацій зараз вже діє в Україні. Але 
питання функціонального потенціалу організаційного ре-
сурсу громади та можливої активізації використання від-
повідних інструментів громадами в умовах децентралізації 
є новими і закономірно все ще залишаються недостатньо 
розкритими навіть у теоретичному аспекті. Тим більше є 
багато складнощів використання цих інструментів у прак-
тичному зрізі, як у централізованому, так і децентралізова-
ному середовищі діяльності громад. 

У цьому контексті варто звернути увагу на сутність 
і власне тенденції децентралізації у світі. За визначенням 
Світового банку [26], децентралізація – це «передача по-
вноважень і відповідальності щодо державних функцій від 
центрального уряду до проміжних і місцевих органів влади 
або квазінезалежних урядових організацій і / або приват-
ного сектора», це складне багатогранне поняття. Потрібно 
виділяти різні типи децентралізації, оскільки вони мають 
різні характеристики, наслідки для політики, а також умо-
ви для досягнення успіху. Як пропонується в [26], децен-
тралізація може бути політичною, адміністративною, фіс-
кальною і ринковою. Очікувані вигоди від децентралізації 
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полягають у розширенні залучення до прийняття рішень 
у політичній, економічній і соціальній діяльності через 
скорочення бюрократичних процедур. Для місцевого рів-
ня це означає більше уваги до локального контексту, а для 
центрального – звільнення топ-менеджерів у центральних 
міністерствах від «рутинних» завдань для зосередження 
на важливих стратегічних політичних завданнях. Не менш 
важливо, що «децентралізація може привести до більш 
творчих, інноваційних і чутливих програм, дозволяючи 
місцеве «експериментування». Це також може підвищити 
політичну стабільність і національну єдність, дозволяю-
чи громадянам краще контролювати державні програми 
на місцевому рівні» [26]. Потенційні негативні ефекти:  
(1) можливе зменшення якості стандартизованих послуг за 
рахунок зменшення економії масштабу, (2) відсутність до-
статніх фінансових ресурсів для організації справедливого 
розподілу чи надання послуг, (3) складніша координація 
політики за рахунок можливого захоплення функцій міс-
цевими елітами та (4) недовіра між державним і приватним 
секторами може підірвати співробітництво на місцевому 
рівні. 

Централізація чи децентралізація не є ні метою, ні 
панацеєю. Так, здається, досягнуто консенсусу з 1980 року, 
що занадто багато централізації або абсолютна місцева 
автономія однаково є шкідливими, і що необхідно ввести 
в більш досконалу систему співпраці між національними, 
регіональними та місцевими центрами прийняття рішень 
[27]. У більшості країн відповідний баланс централізації 
і децентралізації має важливе значення для ефективного 
і дієвого функціонування уряду [26]. Держава часто збе-
рігає важливі політичні та наглядові функції, але також 
формує «сприятливі умови», що дозволяють місцевим ор-
ганам самоврядування або НУО взяти на себе більше від-
повідальності. Важливо зауважити, що вирішальним чин-
ником успіху децентралізації є залежність від професійної 
підготовки як національних, так і місцевих органів влади 
в децентралізованому управлінні. Особливо на початкових 
етапах, але також і потім у процесі утвердження децентра-
лізації для місцевих органів влади, приватних підприємств 
і місцевих неурядових груп потрібна технічна допомога 
в плануванні, фінансуванні та управлінні децентралізова-
них функцій. Саме тому є важливим розвиток відповідної 
організаційної мережі структур, що була б здатною допо-
могти як в реалізації адміністративних, так і економічних 
аспектів децентралізації. 

Водночас у висновках Робочої групи 5 (інституційний 
потенціал) з технічної консультації з питань децентраліза-
ції та розвитку сільських районів, ФАО, Рим стверджуєть-
ся: «Замість того, щоб планувати і робити великі інвестиції 
в місцеві нарощування потенціалу як попередню умову для 
передачі відповідальності, існує широкий консенсус, що 
було б більш швидким і економічно ефективним для запо-
чаткування процесу передачі повноважень з метою забез-
печення навчання на практиці і нарощування потенціалу на 
основі практики». Тому ми повинні бути орієнтовані на за-
початкування процесу децентралізації навіть з мінімумом 
організаційної підтримки і отримання потім досвіду на 
основі практики, розуміючи, що місцевий потенціал може 
бути нарощений через процес децентралізації, зокрема, 

коли відповідні програми підвищення взаємодії з приват-
ним сектором включені у схему децентралізації [28].  

Таким чином, метою цього дослідження є здійснення 
класифікації організаційно-функціональних засобів еконо-
мічного розвитку громад у розрізі урядових / квазіурядо-
вих, освітніх / наукових та бізнесових організацій, оцінка 
кількісно-структурних співвідношень та наскрізності орга-
нізаційних заходів місцевого економічного розвитку аналі-
зованих інституцій, а також виявлення особливостей по-
тенційної динаміки як організацій, так і їх функціонального 
контексту в умовах децентралізації. 

1. Класифікація інституційно-організаційних за-
собів економічного розвитку громад 

Інституційно-організаційні засоби економічного роз-
витку громади можна поділити на дві групи – власне орга-
нізаційні, що охоплюють типи різних організацій, задіяних 
до місцевого економічного розвитку, та функціональні, які 
включають різні види діяльності, що генеровані тими чи 
іншими видами організацій. Більшість із цих засобів не по-
требують спеціального створення нової структури (органу, 
організації). Як правило, їх можна втілити через діяльність 
вже існуючих організацій (розподіл функцій наведено на 
рис. 1). 

Зокрема, це проекти транскордонного співробіт-
ництва, транскордонна співпраця громад-побратимів, 
міжмуніципальне співробітництво, бізнес- дорадництво, 
співпраця з фінансово-кредитними, науковими і освітніми 
організаціями, громадські слухання, проекти, згенеровані 
всередині громади тощо) або виділення окремого сектора 
(дійсно, невеликого, у складі 1–3 осіб) в органах місцевого 
самоврядування (муніципальний маркетинг, платформи 
поширення даних про успішні проекти, кращі практики, 
досвід врядування у сфері децентралізації та місцевого 
самоврядування, муніципальні кластери тощо). Отже, роз-
глянуті інституції можуть застосовувати у своїй діяльності 
такі заходи (тут і далі кількість означена концептуально): 

а) урядові та квазіурядові / неприбуткові організації 
(Органи місцевого самоврядування (14 організа-
ційних заходів); АМР (12 організаційних заходів);

б) освітні/ наукові організації (ВНЗ (4 організа-
ційних заходи); заклади професійного навчання  
(2 організаційних заходи); заклади підвищення 
кваліфікації (2 організаційних заходи); наукові 
парки (7 організаційних заходів);  технологічні 
парки (7 організаційних заходів); 

в) бізнесові: бізнес-асоціації (5 організаційних захо-
дів); бізнес-інкубатори (6 організаційних заходів); 
бізнес-центри (6 організаційних заходів); торгово-
промислові палати (4 організаційних заходи); 
інвестиційні агенції і центри (6 організаційних 
заходів); інвестиційні компанії (3 організаційних 
заходи); інвестиційні фонди (3 організаційних за-
ходи); Інші структури, що займаються залученням 
інвестицій (3 організаційних заходи); кооперати-
ви (3 організаційних заходи); промислові парки  
(7 організаційних заходів).

2. Кількісно-структурні співвідношення організа-
ційної та функціональної компонент інструментів еко-
номічного розвитку громад 
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Кількісну характеристику співвідношення наведених 
інституцій і заходів подано у табл. 1–2. 

Отже, серед інституцій, враховуючи їх функціональ-
ні характеристики, найбільший перелік організаційних 

 виставки, ярмарки             
 реклама, веб-сайт і брендинг громади      

Муніципальний маркетинг:

Агентства 
місцевого 
розвитку

Муніципальні кластери (органи муніципального 
управління, наукові і освітні установи, громадські 
організації, бізнес і ін.)

Платформи поширення даних по успішні проекти, 
кращі претики, досвід врядування у сфері 
децентралізації та місцевого самоврядування

Транскордонна співпраця в межіх громад-побра-
тимів

Організація громадських слухань і електронне 
урядування
Розвиток кредитних відносин у громаді (кредитна 
кооперація)

Бізнес-дорадництво для створення нових і під-
тримки існуючих підприємств

Проекти транскордонного співробітництва

Проекти, згенеровані всередині громади

Співпраця з науковими установами

Співпраця з освітніми установами

Співпраця з фінансово-кредитними установами

Фандрейзинг (збір коштів)

Міжмуніципальне співробітництво

Органи 
місцевого 

самоврядування

Наукові
 і технологічні, 

промислові 
парки 

Науково-освітні 
заклади, заклади 
професійного на-
вчання, заклади 

підвищення 
кваліфікації

Торгово-
промислові 

палати

Бізнес-
інкубатори, 

бізнес-центри

Інвестиційні  
агенції і центри, 

Інвестиційні 
компанії
і фонди

Кооперативи

Бізнес-асоціації

Рис. 1.  Принципова схема генерування інституційно-організаційних заходів економічного розвитку громади 

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 1

Базові кількісно-структурні співвідношення організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі інституцій 

Інституція
Кількість організаційних заходів, що можуть 
застосовуватися відповідними інституціями

од. %

1 2 3

Урядові та квазіурядові / неприбуткові: 17 85

органи місцевого самоврядування 14 70

агентства місцевого розвитку 12 60

Освітні / наукові організації: 7 35

внЗ 4 20

Заклади професійного навчання 2 10

Заклади підвищення кваліфікації 2 10

наукові парки 7 35

технологічні парки 7 35

Бізнесові: 16 80

Бізнес-асоціації 5 25

Бізнес-інкубатори 6 30

Бізнес-центри 6 30
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заходів (понад половину), що сприятимуть економічному 
розвитку громади, можуть здійснювати органи місцевого 
самоврядування та агенції місцевого розвитку (останні – 
12 заходів, або 60 % їх загального переліку). Вони мають 
великі можливості щодо потенційного впливу на місцевий 
розвиток, що кількісно підтверджує актуальність питання 
їхньої ефективної діяльності на місцях. Організаційно най-
більші можливості щодо спектра застосовуваних заходів 
мають органи місцевого самоврядування (14 заходів та від-
повідно 70 %) (рис. 1), що органічно призначені опікуватися 
економічним розвитком громади. Разом вони покривають 
85 % усіх заходів організацій, задіяних до місцевого еконо-
мічного розвитку. 

1 2 3

торгово-промислові палати 5 25

інвестиційні агенції і центри 6 30

інвестиційні компанії 3 15

інвестиційні фонди 3 15

кооперативи 3 15

промислові парки 7 35

Усього 20 100

Джерело: сформовано авторами

Закінчення табл. 1

Таблиця 2

Наскрізність організаційних заходів місцевого економічного розвитку в розрізі інституцій

Заходи 
Кількість інституцій, що можуть 

використовувати захід

од. %

муніципальний маркетинг (виставки, ярмарки, реклама громади, веб-сайт гро-
мади, брендинг громади) 4 23,5

Муніципальні кластери * 13 76,5

міжмуніципальне співробітництво 1 5,9

платформи поширення даних про успішні проекти, кращі практики, досвід вряду-
вання у сфері децентралізації та місцевого самоврядування 5 29,4

Транскордонна співпраця в межах громад-побратимів 2 11,8

Проекти транскордонного співробітництва 3 17,6

Організація громадських слухань 1 5,9

Електронне урядування 1 5,9

розвиток кредитних відносин у громаді (кредитна кооперація)  1 5,9

Проекти, згенеровані всередині громади 4 23,5

Співпраця з науковими установами 9 52,9

Співпраця з освітніми установами 8 47,1

Бізнес-дорадництво для створення нових підприємств 5 29,4

Бізнес-дорадництво для підтримки існуючих підприємств 5 29,4

Співпраця з фінансово-кредитними установами 8 47,1

Фандрейзинг (збір коштів) 5 29,4

усього 17 -

Джерело: сформовано авторами
* Тут і далі виділені ті заходи, які можуть активізуватися в умовах децентралізації

Важливе місце також належить науковим, промисло-
вим і технологічним паркам (по 35 %), інвестиційним аген-
ціям та центрам (30 %), бізнес-інкубаторам і бізнес-центрам 
(відповідно по 30 %). Тобто сприяння створенню та розви-
тку нових бізнесів, а також інвестиційна промоція мають 
одне з найважливіших значень для життєздатності грома-
ди. Інвестиційні компанії та фонди, що здатні генерувати 
значні інвестиційні ресурси, мають у своєму керуванні по 
15 % від наведеної кількості організаційних заходів, бізнес-
асоціації та торгово-промислові палати – 25 %, виші  – 20 %, 
а заклади професійного навчання і підвищення кваліфіка-
ції – відповідно по 10 %. 
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Аналізуючи наскрізність оргзаходів у розрізі інсти-
туцій, що мають у своєму активі можливість ними послу-
говуватися, «найінтенсивнішими» можна визнати муніци-
пальні кластери (76,5 %), співпрацю з науковими, освітніми 
та фінансово-кредитними установами, кожна з яких займає 
близько 50 %, тобто фактично половина з усіх розглядува-
них інституцій, що можуть сприяти місцевому економіч-
ному розвитку, функціонально мають можливість застосу-
вання цих організаційних заходів (табл. 2). 

Бізнес-дорадництво для створення нових і підтрим-
ки існуючих підприємств, платформи поширення даних 
про успішні проекти, кращі практики, фандрейзинг мо-
жуть бути в активі 5 інституцій (у різному наборі), що скла-
дає близько 30 %. Найменшу наскрізність (близько 6 %), що 
відповідає одній інституції, мають міжмуніципальне спів-
робітництво, організація громадських слухань, електронне 
урядування та розвиток кредитних відносин у громаді. 

Важливими питаннями, пов’язаними з цілями до-
слідження, залишаються аспекти впливу децентралізації 
влади на використання ресурсу організацій та, відповідно, 
генерованими ними заходів. Що стосується організацій, 
то явні зміни в їх структурній композиції в умовах децен-
тралізації відбутися не повинні (рис. 1 та табл. 1), нато-
мість переважна більшість існуючих і нових заходів може 
отримати кращу дієвість, зокрема (табл. 2): муніципальні 
кластери, міжмуніципальне співробітництво, поширення 
досвіду врядування власне у сфері децентралізації та міс-
цевого самоврядування, транскордонна співпраця в  меж-
ах громад-побратимів, проекти транскордонного співро-
бітництва, організація громадських слухань, електронне 
урядування, проекти, згенеровані всередині громади, 
співпраця з науковими установами, співпраця з освітніми 
установами, фандрейзинг (збір коштів). Абсолютно новим 
заходом можна назвати лише один – міжмуніципальне 
співробітництво. 

Висновок. Таким чином, здійснене дослідження дає 
можливість дійти висновку про те, що найбільш активними 
у здійсненні різних організаційних заходів економічного 
розвитку громад є владні та квазівладні структури (у цьому 
випадку – це органи місцевого самоврядування та агенції 
місцевого розвитку), разом вони забезпечують 85 % усіх 
заходів організацій, задіяних до місцевого економічного 
розвитку. У сукупності заходи, що генеровані бізнесовими 
організаціями, теж дають подібне охоплення – 80 %. У той 
же час наукові й освітні організації мають тільки 35 % у цьо-
му структурному розподілі. Таким чином, абстрагуючись 
від ваги кожного окремого заходу, можна припустити, що 
найкритичнішим на цей момент є залучення до економіч-
ного розвитку громад науково-освітніх організацій і, осо-
бливо, – урізноманітнення їх функцій. Зокрема, вони могли 
б сприяти кращому обґрунтуванню напрямів економічного 
розвитку, стратегій чи іншої функціональної діяльності. 

З іншого боку, за критеріями наскрізності можна 
легко ідентифікувати, що найбільша кількість організа-
цій залучена до діяльності, пов’язаної з муніципальними 
кластерами. Потім йдуть науково-освітні та фінансово-
кредитні послуги. Це, знову ж таки, підтверджує висновок 
про необхідність не стільки створення більшої кількості 
даних організацій, скільки наповнення їх функціонального 
різноманіття. 

Децентралізація привнесе більше можливостей для 
використання різних організаційних засобів, саме тому є 
сенс підвищувати кваліфікацію персоналу цих організацій 
у забезпеченні відповідних функцій, особливо у питаннях 
партнерської та інтеграційної діяльності – це згадувані 
кластери, міжмуніципальне співробітництво, транскор-
донна співпраця та інші види партнерства. Важливими є 
питання розвитку лідерства, оскільки ініціативи з вико-
ристання можливостей децентралізації для економічного 
розвитку громад насамперед будуть пов’язані з умінням 
бачити нові перспективи, що притаманно особистостям 
із лідерськими, підприємницькими та креативними нави-
чками. Напрямами подальших досліджень мають стати 
обґрунтування ефективності децентралізації громад у кон-
тексті їх економічного розвитку на основі емпіричних да-
них, оскільки саме так можна отримати корисні моделі для 
формування стратегій розвитку територій.
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Оценены преимущества и проблемы действующей методики проведения анализа воздействия и отслеживания результативности регуляторного 
акта (АРВ). Обоснована актуальность разработки методического подхода для оценки качества осуществления регуляторными органами АРВ 
проектов нормативно-правовых актов. Проанализированы АРВ к проектам нормативно-правовых актов, которые были разработаны регуляторными 
органами в марте и апреле 2016 года на предмет их соответствия новой методике. Сформирован алгоритм применения методического подхода. 
Обоснован интегральный показатель, и определены коэффициенты полноты качественной и количественной оценок. Для проведения оценки 
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методика проведення аналізу регуляторного впливу  
нормативно-правового акту: за і проти

У статті оцінено переваги та проблеми діючої методики проведен-
ня аналізу впливу та відстеження результативності регуляторно-
го акту (АРВ). Обґрунтовано актуальність розробки методичного 
підходу для оцінки якості здійснення регуляторними органами АРВ 
проектів нормативно-правових актів. Проаналізовано АРВ до проектів 
нормативно-правових актів, які були розроблені регуляторними ор-
ганами в березні і квітні 2016 року на предмет їх відповідності новій 
методиці. Сформовано алгоритм застосування методичного підходу. 
Обґрунтовано інтегральний показник і визначено коефіцієнти повноти 
якісної і кількісної оцінок. Для проведення оцінки відібрані державні та 
місцеві регуляторні органи. Зроблено висновки щодо повноти і якості 
проаналізованих АРВ, а також їх відповідності положенням нової ме-
тодики. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинної методики.
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The New Methodology for Analyzing the Regulatory Impact  
of a Legal Act: Pros and Cons

Advantages and problems of the existing methodologies for analyzing the 
impact and monitoring of the effectiveness of a regulatory act (RIA) have 
been evaluated. The urgency of developing a methodological approach for 
evaluating the quality of the implementation of projects of normative legal 
acts by RIA regulatory authorities has been justified. There have been ana-
lyzed RIAs of the projects of normative legal acts developed by the regula-
tory authorities in March and April 2016 for their compliance with the new 
methodology. An algorithm of applying the methodological approach has 
been formed. The integral index has been proved and coefficients of the 
completeness of qualitative and quantitative evaluations have been deter-
mined. To carry out the assessment, the state and local regulatory authori-
ties were selected. The conclusions as to the completeness and quality of the 
analyzed RIAs, as well as their compliance with the provisions of the new 
methodology have been made. Proposals to improve existing techniques 
have been developed.
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Основной целью регуляторной политики является 
усовершенствование правового регулирования отношений 
между субъектами хозяйствования и регуляторными орга-
нами. Один из способов достижения этой цели – разработ-
ка и принятие нормативно-правовых актов (НПА), кото-
рые способствуют снижению административных барьеров 
и развитию бизнеса. 

Вместо этого многие НПА содержат нормы, которые, 
наоборот, препятствуют дерегулированию хозяйственной 
деятельности. Государственные и местные органы не всег-
да уделяют должное внимание качеству разработки проек-
тов законодательных актов, что в последующем приводит 
к принятию неэффективных документов. Несмотря на то, 
что в «Методике проведения анализа воздействия и отсле-
живания результативности регуляторного акта» (Поста-
новление КМУ № 308) [11] прописаны четкие рекоменда-
ции по проведению данного исследования, на практике эти 
требования законодательства соблюдаются не всегда. 

Практическим подтверждением этого является ча-
стое внесение изменений в принятые нормативно-право-
вые акты, что свидетельствует о низком качестве перво-
начального документа. Так, за период с января по июнь 
2016 года Министерством юстиции Украины было опубли-
ковано 38 приказов, 29 из которых являются изменениями 
в действующее законодательство. В связи с этим анализ 
деятельности регуляторных органов в сфере разработки 
проектов нормативно-правовых актов и АРВ к ним явля-
ются актуальными. 

Исследованию проблемы оценки эффективности ре-
гуляторной политики в разных сферах посвящены работы 
таких отечественных и зарубежных ученых, как Ясинов-
ская И., Шибаева Н., Глушко А., Радаэлли К. (Radaelli C.), 
Джекобс С. (Jacobs S.) и др.

Так, И. Ясиновской [13] проведен анализ регулятор-
ного законодательства и сделан вывод о необходимости 
усовершенствования нормативно-правовой базы и про-
цесса регулирования развития бизнеса. А. Глушко [3] уде-
лил внимание определению системы показателей результа-
тивности и эффективности государственной регуляторной 
политики в сфере внутренней торговли. Н. Шибаевой [12] 

рассмотрены принципы регуляторной политики и понятие 
ее эффективности. Зарубежные ученые, такие как К. Рада-
элли [1], С. Джекобс [2], основное внимание уделяют прин-
ципам и особенностям проведения оценки регуляторного 
воздействия на государственном уровне. 

Несмотря на большое количество исследований, про-
веденных в сфере регуляторной политики, внимание оцен-
ке качества деятельности государственных и местных ор-
ганов в части подготовки проектов нормативно-правовых 
актов не уделялось. Поэтому целью статьи является анализ 
уточненной методики АРВ и разработка методического по-
хода к оценке качества деятельности регуляторных орга-
нов по разработке АРВ. 

Ключевым источником определения правовых и ор-
ганизационных основ реализации государственной регу-
ляторной политики является Закон Украины «Об основах 
государственной регуляторной политики в сфере хозяй-
ственной деятельности» № 1160-IV (далее – Закон Украины 
№ 1160) [4]. Согласно ст. 8 и ст. 10 этого Закона Кабинетом 
Министров Украины утверждена «Методика проведения 
анализа воздействия и отслеживания результативности 
регуляторного акта» (Постановление КМУ № 308). Новый 
этап в подготовке органами анализа регуляторного воздей-
ствия (АРВ) начался 15 марта 2016 года после вступления 
в силу изменений, внесенных постановлением КМУ № 1151 
[10]. Основные преимущества нового подхода представле-
ны на рис. 1. 

Технология М-теста [7], которую используют веду-
щие страны Евросоюза, позволяет проводить конкрет-
ные подсчеты стоимости регуляторного акта для бизнеса 
с помощью опроса предпринимателей и основного сбора 
статистических данных. Если результаты показывают нега-
тивное действие регуляторного акта на малый бизнес, раз-
работчикам необходимо исключить некоторые категории 
из перечня или снизить определенные требования.

Выделение микро- и малого предпринимательства 
при анализе расходов и потерь от действия НПА позволя-
ет разрабатывать компенсаторные механизмы для устране-
ния барьеров для субъектов малого бизнеса, а определение 
расходов субъектов хозяйствования, которые возникают 

Выделение микро- и малого 
предпринимательства при анализе 
расходов и потерь от действия НПА

Преимущества

Определение расходов субъектов 
хозяйствования, которые возникают 
вследствие действия регуляторного 

акта

Введение теста малого 
предпринимательства 

(М-тест)

Рис. 1. Преимущества уточненной методики проведения анализа воздействия регуляторного акта
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вследствие действия регуляторного акта, дает возмож-
ность получить обратную связь и корректировать коли-
чество, сроки и стоимость сопутствующих акту действий 
субъектов хозяйствования.

Среди проблемных аспектов можно выделить сле-
дующие: 

большой объем, сложность и трудоемкость рас- 
четов показателей представленных в новой редак-
ции методики. Если предыдущий вариант состоял 
из 13 пунктов – в части проведения анализа регу-
ляторного воздействия и 14 пунктов – в  части от-
слеживания результативности, то в новой редак-
ции добавлено 3 приложения: анализ регулятор-
ного воздействия, бюджетные расходы на админи-
стрирование регулирования субъектов крупного и 
среднего предпринимательства и  М-тест;
бюджетные расходы на администрирование регу- 
лирования субъектов малого предприниматель-
ства в рамках М-теста не предусматривают про-
цедуру предоставления консультаций субъекту 
малого предпринимательства соответствующим 
органом, которые необходимы в связи со сложно-
стью расчетов в уточненной методике;
параметры М-теста не учитывают разные виды  
деятельности, что влияет на расходы субъектов 
хозяйствования;
непонятна цель, с которой необходимо проводить  
повторную оценку расходов субъектов мало-
го предпринимательства для скорректирован-
ных процедур (пункт 5 Приложения 4), начиная 

с пунк та 2 приложения 4. Проект регуляторного 
акта должен учитывать все новые компенсатор-
ные механизмы для субъектов малого предпри-
нимательства;
пункт 7 Методики содержит отсутствующие  
в Приложениях элементы анализа регуляторного 
воздействия НПА: «приводится оценка воздей-
ствия внешних факторов на действие акта с опре-
делением и сравнением положительных и нега-
тивных обстоятельств, которые могут влиять на 
выполнение требований акта; оценка возмож-
ности внедрения и выполнения требований акта 
органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, физическими и юри-
дическими лицами; характеристика механизма 
полной или частичной компенсации возможного 
ущерба в случае наступления ожидаемых послед-
ствий от действия акта».

Уточненная методика нуждается в корректировке, 
так как отдельные положения могут привести к появлению 
случайных ошибок при использовании методики регу-
ляторными органами и, как следствие, принятию некаче-
ственных нормативно-правовых актов. 

Одной из проблем, которые были выявлены во 
время анализа проектов нормативно-правовых актов за 
апрель – май 2016 года [8; 9], является частичное или пол-
ное игнорирование регуляторными органами положений 
уточненной методики для разработки АРВ, которое стало 
следствием сложности реализации требований нового за-
конодательства (рис. 2). 

Рис. 2. Количество проектов НПА, которые были разработаны в апреле – мае 2016 года
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На рис. 2. видно, что количество АРВ, разработан-
ных по новой методике, существенно увеличилось, что 
свидетельствует об окончании переходного периода в 
применении обновленной методики. Анализ графика 
также показал, что количество разработанных проектов 
за май больше чем за апрель, что может быть следстви-
ем увеличения интенсивности регуляторной деятельно-
сти государственных органов. При этом за май АРВ по 7 
проектам отсутствует, что является нарушением норм ст. 
9 Закона Украины № 1160 [1] в части обязательности об-
народования проекта нормативно-правового акта вместе 
с АРВ к нему. 

Оценку проведения АРВ регуляторными органами 
предложено осуществлять по критерию полноты отраже-
ния качественной и количественной составляющих в ана-

лизе регуляторного воздействия проектов. Согласно п. 10 
Постановления КМУ «Об утверждении методик проведе-
ния анализа воздействия и отслеживания результативности 
регуляторного акта» от 11.03.2004 № 308, Приложениям 2, 3 
к Методике (в редакции постановления КМУ от 15.03.2016 
№ 308) количественная оценка проекта предусматривает 
анализ расходов на одного субъекта хозяйствования круп-
ного и среднего предпринимательства; анализ бюджетных 
расходов на администрирование регулирования для субъ-
ектов крупного и среднего предпринимательства; анализ 
М-теста и анализ показателей результативности регуля-
торного акта, которые устанавливаются на протяжении 
разных периодов после вступления в силу акта. Основные 
этапы методического подхода оценки осуществления АРВ 
регулирующими органами приведены на рис. 3 [5].
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Для количественной оценки можно выделить сле-
дующие элементы:   

1. Определение всех допустимых альтернативных 
способов достижения целей.

2. Определение ожидаемых результатов принятия 
акта с расчетом расходов на выполнение требо-
ваний регуляторного акта для органов исполни-
тельной власти или органов местного самоуправ-
ления. 

3. Определение показателей результативности акта 
[6; 8]. 

 Кк = Кфк / Ккп, (1)
где   Кк – коэффициент полноты количественной оценки, 
доли ед. (0 ≤ Кк ≤ 1); 

Кфк – число фактически оцененных количественных 
показателей, ед.; 

Ккп – всего количественных показателей, ед. 
 Ккп = Ксум – Ккм  (2)
где   Ксум – суммарное число количественных показателей 
может быть 23 (при условии, что проведен М-тест) или 15 
(при условии, что М-тест отсутствует); 

Ккм – количество показателей, расчет которых не 
является необходимым согласно методике.

Кроме того, согласно п. 11 Постановления, в случае 
невозможности исчисления размеров прогнозных зна-
чений показателей результативности, или другой выгоды 
или расходов, приводится их текстовое описание. Поэтому 
при наличии только текстового описания количественных 
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Рис. 3. Методический поход к оценке качества проведения АРВ регуляторными органами
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показателей для целей проведения оценки они считаются 
проанализированными описательным методом и обозна-
чаются как «О». Для оценки количества показателей, ко-
торые приведены в текстовой или числовой формах, при-
меняется коэффициент описательного замещения количе-
ственных показателей (Ко), который равен:
 Ко = Кос / Ккп, (3)
где    Ко – коэффициент описательного замещения показа-
телей, доли ед. (0 ≤ Кк ≤ 1);

Кос – количество показателей, оцененных описатель-
ным способом, ед.

Оценка качественной составляющей включает в себя 
следующие элементы: 

1. Определение проблемы, которую необходимо ре-
шить путем государственного регулирования.

2. Определение целей государственного регулирова-
ния.

3. Определение всех допустимых альтернативных 
способов достижения поставленных целей.

4. Описание механизма, который предлагается ис-
пользовать для решения проблемы.

5. Обоснование возможности достижения опреде-
ленных целей в случае принятия регуляторного 
акта.

6. Обоснование предложенного срока действия акта.
7. Определение мероприятий, с помощью которых 

будет осуществляться отслеживание результатив-
ности акта. 

Согласно этому степень полноты проведения каче-
ственного анализа может быть оценена с помощью коэф-
фициента полноты качественной оценки (Кпк), который 
рассчитывается по следующей формуле:
 Кпк = Кфо / Кко, (4)
где   Кпк – коэффициент полноты качественной оценки, 
доли ед. (0 ≤ Кк ≤ 1);

Кфо – количество фактически оцененных качествен-
ных показателей, ед.;

Кко – общее количество качественных показателей, 
ед. (19).
 Кко = Ксум – Ккм. (5)

 
Для ранжирования государственных органов по 

критерию полноты разработки АРВ проектов нормативно-
правовых актов использован интегральный показатель, 
который учитывает количественные и качественные коэф-
фициенты и содержит следующие составляющие:
 КI = (Кпк + Кк) / 2, (6)

где    КІ – интегральный показатель полноты оценки, доли 
ед. (0 ≤ Кк ≤ 1).

Для оценки работы регуляторных органов за апрель – 
май с официальных сайтов были собраны данные о коли-
честве разработанных проектов и АРВ к ним. С помощью 
предложенного методического подхода были рассчитаны 
коэффициенты полноты качественной и количественной 
оценок, которые представляют собой среднее арифметиче-
ское по каждому регуляторному органу (табл. 1).

Для их интерпретации построены матрицы, на ко-
торых видно, в какие квадранты попали разные государ-
ственные органы в зависимости от коэффициентов полно-
ты качественной и количественной оценок и числа разра-
ботанных проектов (рис. 4, рис. 5).

Сравнительный анализ данных за апрель и май выя-
вил следующие тенденции:

количество АРВ – к проектам нормативно- 
правовых актов в мае месяце существенно увели-
чилось (с 24 до 44), при этом увеличилось количе-
ство АРВ, разработанных по новой методике;
исходя из данных рис. 4, 5, в мае большинство ми- 
нистерств попало в 3 квадрант (7, в апреле – 4), 
что свидетельствует об увеличении средних зна-
чений коэффициентов полноты качественной и 
количественной оценок и об улучшении общего 
качества проведения АРВ;
несмотря на то, что в мае количество регулятор- 
ных органов, которые попали в 4 квадрант (кото-
рый является наихудшим с точки зрения оценки), 
уменьшилось (с 7 до 3, два органа не разрабатыва-
ли проекты в мае месяце), остались государствен-
ные службы и министерства, которые игнориру-
ют применение новой методики или обнародуют 
проекты нормативно-правовых актов без АРВ, 
что является нарушением законодательства. 

Применение уточненной методики АРВ на регио-
нальном уровне имеет свою специфику. С целью оценки 
качества проведения АРВ областными государственны-
ми администрациями предварительно рассмотрено 24 [8] 
официальных страницы в сети Интернет. 

За два месяца подготовки АРВ по уточненной мето-
дике (апрель – май 2016 года) на них размещено 15 про-
ектов НПА. Анализ данных свидетельствует, что так же, 
как и на государственном уровне, количество проектов, 
разработчиками которых являются облгосадминистрации, 
возросло с 4 в апреле до 10 в мае (рис. 6).

В целом в мае проблема полного или частичного на-
рушения, как центральными, так и областными регулятор-
ными органами, требований действующего законодатель-
ства продолжает существовать. Нарушение заключается 
как в отсутствии АРВ, так и в обнародовании АРВ проек-
тов по устаревшей методике (без учета требований Поста-
новлений КМУ № 1151). 

С другой стороны, Закон Украины № 1160-IV требует 
обнародования АРВ в срок не позднее пяти рабочих дней 
с дня обнародования сообщения про проект регуляторно-
го акта и обязует подготовить АРВ к обнародованию. Та-
ким образом, определить характер нарушения требований 
(умышленный / неумышленный) достаточно сложно, по-
скольку четких временных границ правил перехода к об-
новленной методике не установлено. 

Оценка качества проведения АРВ облгосадми-
нистрациями на основе предложенного методического 
похода свидетельствует, что интегральные показатели 
полноты оценки (КІ) находятся в диапазоне от 0,35 до 0,92 
(табл. 2). 

Усредненный коэффициент полноты качественных 
оценок за рассматриваемый период имеет значение 0,5, 
когда Кпк в среднем по проанализированным АРВ – 0,81. 
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Рис. 5. Распределение государственных органов по количеству разработанных проектов, Кпк, Кк, май 2016 г.

Рис. 4. Распределение государственных органов по количеству разработанных проектов, Кпк, Кк, апрель 2016 г.
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Рис. 6. Количество проектов НПА, которые были разработаны в апреле – мае 2016  г.  облгосадминистрациями

К причинам, согласно которым количественные оценки 
подаются разработчиками не в полной мере, во-первых, 
следует отнести некорректный выбор показателей ре-
зультативности акта (количественное значение которых 
невозможно или сложно вычислить); во-вторых, при 
оценке влияния НПА на сферу интересов субъектов хо-
зяйствования в дальнейшем их удельный вес не конкре-
тизируется. 

Для полного описания качественных показателей 
разработчикам необходимо ликвидировать следующие 

недостатки АРВ: в процессе выбора оптимального альтер-
нативного способа достижения цели должны быть учтены 
требования п. 7 Методики; при обосновании возможности 
достижения определенных целей в случае принятия регу-
ляторного акта описание механизма, который предлагает-
ся применить для решения проблемы, и соответствующие 
мероприятия необходимо описывать более детально (зача-
стую подаются кратко, обобщенно).

Исходя из проведенной оценки, можно сделать вы-
воды, что ключевой проблемой является полное или ча-



65Проблеми економіки № 2, 2016

економіка та управління національним господарством

Таблица 2

Результаты проведения оценки АРВ проектов НПА облгосадминистрациями за апрель – май 2016 г.

№ п / п Облгосадминистрация Количество проектов НПА Кпк* Кк Ко КI

апрель

1 Херсонская 2 0,55 0,15 0,00 0,35

2 киевская 1 арв отсутствует

3 полтавская 1 0,89 0,39 0,20 0,64

май

1 винницкая 1 0,74 0,40 0,33 0,57

2 Черкасская 3 0,95 0,90 0,15 0,92

3 Черниговская 2 0,82 0,53 0,00 0,67

4 Запорожская 2 арв отсутствует

5 киевская 1 арв по старой методике

6 полтавская 1 0,95 0,65 0,27 0,8

* В таблицах значения Кпк, Кк, Ко и КІ приведены в виде средних арифметических по каждой облгосадминистрации

стичное нарушение регуляторными органами требований 
действующего законодательства. Нарушение состоит в об-
народовании АРВ проектов по устаревшей методике, что 
происходит за счет отсутствия действенного контроля, 
квалифицированного персонала и наличия проблем в дей-
ствующем законодательстве, среди которых:

громоздкость и сложность новой методики, что  
приводит к значительным потерям времени на 
проведение анализа воздействия регуляторного 
акта (поиск статистической информации, отсле-
живание и т. д.);
содержание Приложений не позволяет в полной  
мере провести оценку по всем пунктам Методи-
ки. Например, п. 7 Методики содержит отсутству-
ющие в Приложениях элементы АРВ; 
нечеткость трактовок, а именно: в разд. ІV Прило- 
жения 1 «Выбор наиболее оптимального альтер-
нативного способа достижения целей» непонятно, 
считается ли альтернативой вариант «оставить 
как есть», который выбирают в качестве альтер-
нативы многие регуляторные органы; 
в разд. VIII Приложения 1 нечетко дано «Опреде- 
ление показателей результативности действия 
регуляторного акта». Остается вопрос, входит ли 
понятие «не менее трёх количественных показа-
телей, которые непосредственно характеризуют 
результативность действия регуляторного акта 
и которые подлежат контролю (отслеживанию 
результативности)» в перечень четырёх количе-
ственных показателей, определенных ранее в Ме-
тодике. 

С целью усовершенствования методики, уменьшения 
количества спорных пунктов и улучшения качества разра-
ботки АРВ регуляторными органами автором предложено 
внести ряд изменений в Постановление № 308, а именно:

1. Определить и закрепить в Постановлении КМУ  
№ 308 сущность, содержание и перечень каче-
ственных и количественных показателей анализа 
воздействия регуляторного акта. 

2. В том случае, если показатели, которые характери-
зуют результативность действия регуляторного 
акта и которые подлежат контролю (отслежива-
нию результативности), являются дополнитель-
ными для определения результативности НПА, 
следует добавить к разд. VIII Приложения 1 разъ-
яснительную фразу «кроме определенных обяза-
тельных показателей результативности регуля-
торного акта (п. 10 Методики)».

3. Внести разъяснения в п. 11 Методики по поводу 
того, в каких именно случаях возможно привести 
текстовое описание результативности акта. 

4. Заменить словосочетание «наиболее оптималь-
ный» (разд. ІV Приложения 1) на «оптималь-
ный».
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Потребность всех звеньев современного украинского общества 
в структурных трансформациях определяет направления развития 
страны и ее территорий. Одним из таких приоритетных векторов 
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альной сферы. Начатые в Украине преобразования, в том числе в ча-
сти децентрализации публичной власти, нуждаются в последующих 
законодательных изменениях, а также желании всех общественных 
институций относительно их эффективной реализации на основе 
государственной инициативы и общественной поддержки. Монито-
ринг реализации реформы децентрализации в Украине показал незна-
чительные фактические результаты ее осуществления. В настоящее 
время еще не создана полноценная законодательная база в части 
полномочий, ресурсов и ответственности. Целесообразным является 
глубокое научно-практическое исследование мирового и украинского 
опыта, разработка и внедрение научно обоснованной собственной си-
стемы децентрализации власти с учетом исторических, идеологиче-
ских, культурных, социальных, экономических, географических и других 
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которые можно эффективно использовать.
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The need of all parts of the modern Ukrainian society for structural transfor-
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ritories. One of such priority vectors is the decentralization reform, efficiency 
of which is inextricably linked with the changes that occur in all vital for the 
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Вступ. Потреба всіх ланок сучасного українського 
суспільства в структурних трансформаціях визначає на-
прямки розвитку країни та її територій. Одним із таким 
пріоритетних векторів є реформа децентралізації, ефек-
тивність реалізації якої нерозривно пов’язана зі змінами, 
що відбуваються в усіх життєво важливих для розвитку 
суспільства і кожної людини громадських сферах: держав-
ному управлінні, судовій системи, правоохоронних орга-
нах, дерегулюванні і розвитку бізнесу, банківському та фі-
нансовому секторах, інноваційній і торговій політиці, осві-
ті, медицині, інших галузях економіки і соціальної сфери.

Розпочаті в Україні перетворення, в тому числі в час-
тині децентралізації публічної влади, потребують подаль-
ших законодавчих змін, а також бажання всіх суспільних 
інституцій щодо їх ефективної реалізації на основі держав-
ної ініціативи та громадської підтримки.

Роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців 
і практиків присвячені проблемам ефективності соціально-
економічного розвитку як окремих територій, регіонів 
України, так і регіонів країн світу. Необхідно виділити 
праці: Данилишина Б. М., Долішнього М. І., Кизима М. О., 
Варналія З. С., Мокія А. І., Жаліла Я. А., Лібанової Е. М., 
Романюк С. А., Куйбіди В. С., Ткачука А. Ф., Ганущака Ю. І., 
Кузнецова А. В. та інших відомих фахівців.

Внаслідок важливості, складності та взаємозалеж-
ності з цілим колом інших соціально-економічних проце-
сів проблеми децентралізації та централізації в управлінні 
соціально-економічним розвитком регіонів і окремих те-
риторій залишаються у полі постійної уваги дослідників та 
практиків світу.

Мета статті – проведення попередніх підсумків ре-
форми децентралізації в Україні, визначення проблемних 
питань, які виникають у процесі її реалізації, та надання 
рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.

Завдання статті: провести аналіз проблемних пи-
тань, які обґрунтовують необхідність модернізації системи 
публічного управління в України; провести поточний мо-
ніторинг результатів реалізації реформи децентралізації 
в Україні, оцінити рівень виконання; виявити проблемні 
питання під час проведення реформи децентралізації, за-
пропонувати пропозиції щодо їх вирішення.

Основні результати. Централізована модель ді-
ючої в Україні системи місцевого самоврядування ви-
явилась вкрай неефективною і відірваною від потреб сус-
пільства, окремих територій та їх громадян. Відсутність 
у минулому політичної волі і адміністративних важелів 
для результативного функціонування органів місцево-
го самоврядування в більшості територіальних громад, 
можливостей для створення і підтримки необхідного 
життєвого середовища, умов для всебічного розвитку лю-
дини, її самореалізації, захисту прав, надання якісних і до-
ступних адміністративних, соціальних і інших послуг на 
відповідних територіях робить своєчасною і актуальною 
реформу децентралізації та територіальної організації 
влади в  Україні.

Недосконалість системи адміністративно-терито-
ріаль ного устрою України виявилась гальмом у розвитку 
сучасної системи місцевого самоврядування. Станом на 
01.01.2015 р. існувало 24 області; Автономна Республік 
Крим, м. Київ і Севастополь; 490 сільських районів; 111 ра-
йонів у містах; 460 міст, з них 182 – обласного значення 
і 276  – районного; 885 селищ міського типу; 28388 сільських 
населених пунктів, в тому числі 1180 селищ і 27208  сіл. На-
лічувалось 12063 рад, в тому числі: у сільських районах – 
488, у районах міст – 55, міських рад – 458, міст обласного 
значення – 181, районного значення – 275, селищних рад – 
783, сільських рад – 10279 [1; 20].

Більше половини територіальних громад (більш ніж 
6 тис. громад) є малочисельними з кількістю жителів мен-
ше 3 тис., в тому числі у 4,8 тис. громад – менше 1 тис.,  
а в 1,1 тис. громад – менше 500 осіб [1]. На більшості таких 
територій не створені виконавчі органи в сільрадах, від-
сутні бюджетні установи і комунальні підприємства. Тобто 
органи місцевого самоврядування таких громад не можуть 
здійснювати законодавчо надані їм повноваження.

Таким чином, існуюча адміністративно-терито-
ріальна структура країни характеризується занадто вели-
кою подрібненістю території і значною нерівномірністю 
розселення, особливо в сільській місцевості, що в резуль-
таті ускладнює місцеве публічне управління і не дозволяє 
забезпечувати належний рівень якості життя та надання 
публічних і інших послуг громадянам.
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Не менш важливим викликом для місцевого само-
розвитку є відсутність можливостей для фінансової само-
достатності територій. З точки зору матеріальної забез-
печеності половина бюджетів місцевого самоврядування 
в  країні не здатні самостійно забезпечити належний рівень 
життєдіяльності на своїх територіях: 5,4 тис. бюджетів (або 
45 % від загальної кількості) є дотаційними більш ніж на 
70  %, а 483 територіальні громади (або 4 %) на 90 % утриму-
ються за кошти державного бюджету [1].

Невирішення вищеназваних проблем сприяє зрос-
танню міжрегіональної диференціації за рівнем соціально-
економічного розвитку та збільшенню кількості проблем-
них територій. Характерними проявами є:

щорічне зростання розриву між регіонами- 
лідерами й іншими регіонами країни (в 2013 р. 
різниця по загальному ВРП складала 28,2 разу  
з м. Києвом та 14,9 разу без м. Києва, по ВРП на 
одну особу дорівнювала 7,2 разу з м. Києвом та  
3,1 разу без м. Київа) [20];
зростання соціальної напруженості (в 2013 р. від- 
хилення наявного доходу населення (всього) регі-
онів складала 15,5 разу з м. Києвом та 12,3 разу без 
м. Києва, наявний доход на одну особу відрізнявся 
в 3,1 разу з м. Києвом та 1,7 разу без м. Києва; рі-
вень безробіття (з / та без м. Києва) відрізнявся  
в 1,8 разу) [20];
відсутність точок економічного зростання в біль- 
шості регіонів країни (в 2013 р. різниця в обсязі 
капітальних інвестицій регіонів склала 33,1 разу  
з м. Києвом та 13,1 разу без м. Києва, обсяг про-
мислової продукції (з / та без м. Києва) відрізняв-
ся в 51,2 разу) [20].

У свою чергу, наявність значної регіональної дифе-
ренціації показників соціально-економічного розвитку, як 
по країні, так і території в середині регіонів, в подальшому 
провокує виникнення і наростання суперечностей в узго-
дженні економічних інтересів як, власне, між окремими 
територіями регіону, так і між центром регіону (як правило 
обласний центр) та територіями, що посилює економічну 
дезінтеграцію і соціальну напругу.

Отже, характерними проблемними питаннями сис-
теми територіальної організації влади, місцевого само-
врядування та адміністративно-територіального устрою 
Украї ни, які потребують вирішення, є:

1. Надмірна централізація управління регіональним 
розвитком та неефективна система повноважень:

відсутність збалансованої системи та дублювання  
функцій органів місцевого самоврядування і цен-
тральних органів виконавчої влади, зокрема об-
ласних та районних державних адміністрацій, які 
мають необхідні повноваження, достатні ресурси 
і є відповідальними перед суспільством і держа-
вою за свою діяльність;
неможливість формування виконавчих органів  
місцевого самоврядування (за винятком окремих 
випадків – міста обласного значення), особливо 
в сільській місцевості, для виконання своїх повно-
важень. Як наслідок – залежність від районних та 
обласних державних організацій, яким делеговані 

ці функції, відсутність ініціативи та мотивації на 
місцевому рівні.

2. Складна структура адміністративно-територіаль-
ного устрою України:

не відповідає прийнятій в ЄС, що ускладнює інте- 
граційні процеси та нівелює можливості співпраці 
з країнами ЄС (4-ступенева структура, наявність 
адміністративно-територіальних одиниць про-
міжних рівнів);
занадто велика подрібненість території, що  
ускладнює управління територіями (області по-
діляються на райони та міста обласного значен-
ня; райони поділяються на сільські ради, селищні 
ради та міста районного значення; міста обласно-
го значення поділяються на районні міста, сіль-
ські ради, селищні ради та міста районного зна-
чення);
значна між- та внутрішньорегіональна диференці- 
ація показників соціально-економічного розвитку 
території (наприклад, обсяг промислового вироб-
ництва в обласних центрах (як правило, одне-два 
міста) в десятки разів перевищує обсяг промисло-
вого виробництва в містах обласного і районного 
значення та на сільських територіях).

3. Відсутність необхідних матеріальних, фінансових 
і організаційних ресурсів для якісного виконання органами 
місцевого самоврядування власних і делегованих повно-
важень:

законодавчо не врегульовані питання: земельних  
відносин поза межами населених пунктів; переда-
чі та використання державного та комунального 
майна; механізмів формування необхідної дохід-
ної бази місцевих бюджетів; соціальних, освітніх, 
медичних, адміністративних, інфраструктурних 
та інших галузевих стандартів (нормативів) для 
забезпечення належного рівня життя громадян;
формування та функціонування громад не забез- 
печені конкретними, науково обґрунтованими, 
методичними рекомендаціями, розрахунками, 
моделями, механізмами реалізації політики міс-
цевого розвитку;
відсутність механізмів участі мешканців громад  
у  діяльності органів місцевого самоврядування, 
зокрема в управлінні та контролі;
низький кадровий потенціал на місцевому рівні,  
особливо на сільських територіях, що унемож-
ливлює якісне виконання своїх функцій органами 
місцевого самоврядування.

4. Відсутність власного фінансового потенціалу для 
розвитку регіонів (частка міжбюджетних трансфертів у до-
ходах місцевих бюджетів у 2013 р. складала близько 52 %; 
у 2014 р. – 56 %, у 2015 р. – 59 %, при нормі в розвинених 
країнах – до 40 %) [21].

Невирішеність цих проблем на сучасному етапі роз-
витку всіх структурних ланок українського суспільства при-
зведе до подальшої диференціації соціально-економічного 
розвитку регіонів країни та зростанню соціальної напруже-
ності в них, а також ускладнить застосування досвіду ЄС 
у сфері регіонального розвитку.
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В той же час зазначені негативні явища не можуть 
бути вирішені тільки шляхом впорядкування територі-
альної структури за принципом вирівнювання площі, чи-
сельності населення з адаптацією до досвіду ЄС або інших 
країн. Серед пріоритетних напрямків, які потребують вирі-
шення в рамках реформування місцевого самоврядування 
та адміністративно-територіального устрою, є створення 
умов, правил і стимулів для активізації розвитку на місце-
вому рівні.

Одним із основних пріоритетних напрямків для 
впровадження необхідних суспільних змін у системі пу-
блічного управління стала розпочата більше двох років 
тому реформа децентралізації в Україні, серед головних 
завдань якої – модернізація систем місцевого самовряду-
вання та адміністративно-територіального устрою, удо-
сконалення системи розподілу матеріальних, фінансових 
та інших ресурсів, започаткування ефективного механізму 
контролю за здійсненням делегованих повноважень на міс-
цях, що дозволить вирішити питання усунення міжрегіо-
нальних диференціацій, подолання регіональних проблем 
і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку 
територій в Україні.

Аналіз початкових кроків у реалізації реформи децен-
тралізації, враховуючи її всебічну спрямованість і тісний 
взаємозв’язок практично з усіма сферами життєдіяльності 
суспільства та його громадян, свідчить про важкий і  вкрай 
повільний темп просування реформаторських змін.

Результати реформи децентралізації протягом пер-
ших двох років (з 01.04.2014 р. до 01.04.2016 р.) супрово-
джуються певними позитивними зрушеннями:

1. Започаткований процес законодавчих змін у систе- 
мі реформування адміністративно-територіаль-
ного устрою і місцевого самоврядування, бю-
джетної та фінансової децентралізації, створення 
і функціонування об’єднаних територіальних гро-
мад (протягом 2014–2015 рр. прийняті 10 Зако-
нів, 6 законодавчих і 2 нормативних документи, 
в 1 читанні проголосовані 3 законопроекти), три-
ває робота над змінами (прийняті в 1 читанні) до 
Конституції України (в частині децентралізації), 
які є основою для подальших законодавчих змін 
у вирішенні питань місцевого самоврядування 
[1–18].

2. Кабінетом Міністрів України затверджені Пер-
спективні плани по 23 областям, крім Закарпат-
ської [19; 22]. 

3. Вирішене питання про створення близько 12 % 
(178 громад) об’єднаних територіальних громад 
від прогнозної кількості (1500 громад), з яких ста-
ном на 01.04.2016 створено 169 громад (159 гро-
мад – місцеві вибори 25.10.2015; 10 громад – 
27.03.2016), призначені перші вибори в 8 громадах 
(3 громади  – 29.04.2016; 5 громад – 31.07.2016) 
[19].

4. Триває процес співробітництва територіальних 
громад (на 01.04.2016 складені 35 договорів в 7 об-
ластях) [19].

Паралельно з позитивними змінами процес реаліза-
ції реформи децентралізації виявив ряд проблемних пи-

тань і викликів, які потребують не лише додаткових змін 
у законодавстві, а й методичної і практичної допомоги на 
місцях:

1. Відсутність конституційних змін гальмує процес 
реформування територіальних громад, робить не-
можливим прийняття законодавчих і норма тив- 
них документів відносно нової моделі адмініст-
ративно-територіального устрою України і алго-
ритму реалізації реформи. Всього ж потребують 
прийняття законодавчі акти більш ніж у 20 на-
прямках.

2. Процеси об’єднання і співробітництва територі-
альних громад відбуваються повільно на фоні ви-
никнення низки поточних проблем і пошуку шля-
хів їх подолання на місцевому рівні:
об’єднання територіальних громад відбуваєть- 
ся з різною інтенсивністю в регіонах (наприклад 
на 01.04.2016 в Тернопільській області створено 
26 громад, в Миколаївській, Сумській, Харків-
ській, Херсонській – по 1 громаді); залишається 
актуальним питання значних диспропорцій по по-
казниках чисельності, площі і кількості громад на 
території (наприклад, із 26 громад Тернопільської 
області диспропорції по чисельності населення – 
13,2 разу, площі території – 17,3 разу, власним до-
ходам на 1 особу – 26,4 разу); спроби створення 
громад без дотримання вимог Методики щодо 
їх самодостатності створює загрози для забезпе-
чення населення якісними послугами і необхід-
ною інфраструктурою (наявність відхилень між 
проектами, затвердженими обласними радами 
і Планами, затвердженими Кабінетом Міністрів 
України, наприклад, у Вінницькій області – 106 
і  27, Чернівецькій – 35 і 18, Дніпропетровській 89 
і 69 відповідно); наявність змін до Перспективних 
планів робить процес об’єднання затяжним і без-
терміновим у часі [19; 22];
незважаючи на наявність законодавства, органі- 
заційної і методичної допомоги, відсутня актив-
ність у процесах співробітництва новостворених 
громад, результати залишаються незначними: 
тематика договорів носить побутовий характер 
(ремонт, реконструкція, ЖКГ, опалення, відхо-
ди), частка вирішення інфраструктурних питань 
залишається низькою (створення або утримання 
спільної інфраструктури); територіальне коло до-
говорів є вузьким (тільки між сільськими рада-
ми), зацікавленість до співробітництва з боку міст 
і  обласних центрів відсутня; основними напря-
мами договорів є заходи на базі поєднання влас-
них ресурсів громад, можливість співробітництва 
в питаннях спільного управління процесами не 
використовується.

3. Новостворені громади у практичному застосуван-
ні потребують вирішення низки організаційних 
питань, серед яких:
необхідність внесення змін у адміністративні межі  
районів, що призводить до затримки строків про-
ведення виборів у громадах;
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невирішеність питань   у фінансових і інфраструк-
турних сферах;
недостатній рівень знань і компетенції громад;  
відсутність досвіду управління та ведення пере-
говорного процесу;
низький рівень надання органами виконавчої вла- 
ди організаційної, методичної, правової підтрим-
ки органам місцевого самоврядування щодо скла-
дання договорів, залучення додаткових фінансо-
вих ресурсів і міжнародних програм підтримки 
місцевих ініціатив;
наявність супротиву органів виконавчої влади та  
місцевого самоврядування районного і обласного 
рівня процесу об’єднання, що пов’язано із втратою 
повноважень і впливом на управління ресурсами 
регіону [23; 24].

4. Важливого значення для об’єднаних територіаль-
них громад набуває завдання зі створення точок 
економічного зростання як необхідної умови для 
власного збалансованого, рівномірного та само-
достатнього соціально-економічного розвитку на 
основі структурної перебудови та диверсифікації 
територіальних виробництв на якісно новій інно-
ваційної основі; активізації інвестиційного проце-
су в територіальних громадах регіонів; подолання 
замкнутості регіонів і громад, посилення міжрегі-
ональних зв'язків і інтеграційних процесів.

Враховуючи сучасні соціально-економічні проблеми 
розвитку українського села, які тривалий час супроводжу-
валися занепадом територій і зубожінням місцевого на-
селення, створення умов для формування «точок еконо-
мічного зростання», насамперед для розвитку сільських 
територій, за рахунок використання власних потенціалів 
дасть можливість подолання існуючих проблем і майбут-
нього саморозвитку новостворених громад, в тому числі 
[23; 24]:

формування нового економічного укладу в сіль- 
ській місцевості, формування середнього класу 
на селі;
будівництво доступного і комфортного житла на  
селі, можливість для молоді отримання житла 
в  оренду з правом викупу;
покращення демографічної ситуації в сільській  
місцевості за рахунок високого рівня доходів для 
молоді та можливості отримання доступного 
і комфортного житла, що сприятиме зростанню 
народжуваності;
будівництво сучасної розвинутої інфраструкту- 
ри в сільській місцевості: школи, дитячі садки, 
торгово-розважальні центри, клуби, стадіони, до-
роги тощо;
забезпечення продовольчої безпеки країни, ви- 
робництво вітчизняної якісної продовольчої про-
дукції за цінами, нижче ринкових;
створення агрокластера з повним циклом «ви- 
робництво – переробка – реалізація» включає 
в  собі сучасні високотехнологічні міні-ферми, пе-
реробні підприємства і широку мобільну мережу 
реалізації продукції;

самозабезпечення енергетичними ресурсами –  
місцевий енергетичний кластер – створення ав-
тономної системи енергетичного забезпечення на 
основі використання сировини власних відновлю-
ваних джерел забезпечить енергетичну самодос-
татність кластера та задоволення значної частини 
енергетичних потреб населення і бізнесу.

Висновки. Актуальними для вирішення завдань ре-
формування місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою, впорядкування положень щодо 
соціально-економічного розвитку регіонів і проблемних 
територій, пошуку можливостей створенням точок еконо-
мічного зростання для їх розвитку є розробка і прийняття 
нормативно-правових актів щодо [23; 24]:

внесення необхідних змін до Конституції України  
(зокрема в частині децентралізації), Закону України 
«Про місцеве самоврядування», Бюджетний та По-
датковий Кодекси, інших законодавчих актів у части-
ні нової системи адміністративно-територіального 
поділу країни, визначення повноважень органів 
місцевого самоврядування, обласних і районних 
державних адміністрацій для збалансування функ-
цій державного управління та місцевого самовря-
дування, фінансового забезпечення діяльності на 
основі бюджетно-податкової децентралізації, усу-
ненні суперечностей у системі адміністративно-
територіальних одиниць та упорядкування їх відпо-
відно до європейських стандартів;
визначення оптимальності адміністративно-тери- 
торіального устрою та просторової компактності 
кожного регіону з урахуванням досвіду країн ЄС 
щодо системи регіонального поділу NUTS та 
створення фондів регіонального розвитку;
створення базового рівня адміністративно-те- 
риторіальних одиниць (об’єднаних територіаль-
них громад), наділених реальними повноважен-
нями та ресурсами у сфері управління територі-
альним розвитком;
розробки конкретних механізмів реалізації полі- 
тики по забезпеченню сприятливих умов і стиму-
лів для реалізації власного потенціалу розвитку та 
подолання соціально-економічних проблем регіо-
нів і територій;
ідентифікації проблемних (депресивних) тери- 
торій, визначення напрямів їх розвитку та забез-
печення належною державною підтримкою цих 
територій;
оцінки регіонального потенціалу, рівня економічно- 
го та соціального розвитку регіонів для створення 
точок економічного зростання, зокрема в  проблем-
них (депресивних) регіонах і територіях країни;
формування та функціонування точок еконо- 
мічного зростання, в першу чергу на сільських 
територіях і проблемних регіонах (стратегії, ці-
льові програми, проекти, методичні рекомендації 
тощо);
концепції та стратегії розвитку сільських терито- 
рій на основі точок економічного зростання як ба-
зису для формування нового економічного укладу 
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в сільській місцевості та підвищення рівня якості 
життя громадян;
стимулювання розробки та реалізації інвестицій- 
них проектів на інноваційній основі в точках еко-
номічного зростання;
визначення і оцінки потенціалу територіальних  
громад і пріоритетних напрямків його реалізації 
для власного розвитку;
створення та функціонування структурних фондів  
регіонального розвитку, що відповідає головним 
цілям регіональної політики, зокрема підтримки 
розвитку проблемних регіонів і територій;
впровадження бюджетно-податкової децентралі- 
зації з урахуванням кращих світових практик, ві-
тчизняних напрацювань і створенням реально ді-
ючих механізмів та інструментів її функціонуван-
ня, забезпечення місцевих бюджетів достатньою 
фінансовою базою для виконання своїх повнова-
жень, стимулювання місцевого економічного роз-
витку і збільшення податкової бази;
розробки та реалізації стратегій розвитку регіо- 
нів, районів, громад із відповідним методологіч-
ним, методичним, організаційним, кадровим та 
іншим забезпеченням;
галузевого (секторального) законодавства в час- 
тині розробки та впровадження соціальних, ад-
міністративних, освітніх, медичних, інфраструк-
турних та інших стандартів (нормативів) для за-
безпечення якісного рівня життя громадян, з ви-
значенням конкретних механізмів і ресурсів для 
їх реалізації;
розробки критеріїв (нормативів, стандартів) са- 
модостатності громад, якості послуг (освіта, ме-
дицина, адміністративні послуги), інфраструктур-
ної і фінансової забезпеченості тощо;
проходження державної служби, зокрема в орга- 
нах місцевого самоврядування, перетворення її 
з бюрократичної структури в сервісну, яка надає 
громадянам якісні публічні послуги по всій тери-
торії країни;
створення систем аналізу, оцінки, моніторингу та  
прогнозування соціально-економічного розвитку 
України та її регіонів і окремих територій;
створення системи моніторингу й оцінки рівня  
реалізації реформи децентралізації на основі якіс-
них показників та фактичного результату (напри-
клад, якість життя громадян, реальний рівень їх 
доходів, структура витрат), зокрема від прийнят-
тя законодавчо-нормативних актів;
розробки та впровадження механізмів участі гро- 
мадян і громадських організацій в управлінні те-
риторіальним розвитком і контролю за діяльніс-
тю органів місцевої влади;
інституційного забезпечення підтримки реформи  
децентралізації: надання адміністративної, освіт-
ньої і роз’яснювальної допомоги громадам в орга-
нізації їх роботи, розробці стратегій, планів і  про-
грам розвитку, залученню бюджетних і інших до-
даткових фінансових ресурсів.

Слід зазначити, що формування повної нормативно-
законодавчої бази, яка необхідна для проведення реформи 
децентралізації, має відбуватися комплексно, паралельно 
за всіма галузевими напрямками, а не фрагментарно. Це 
дасть можливість не декларативно, а фактично розпочати 
процес глибоких трансформацій по забезпеченню підви-
щення якості життя громадян, результативному управлін-
ню територіальним розвитком, формуванню і функціону-
ванню реально самодостатніх об’єднаних територіальних 
громад, створити прозорі, зрозумілі умови та правила для 
успішного розвитку територій.
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Брендинг міста Харкова як туристичної дестинації

На підставі аналізу публікацій і документів Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) авторами було уточнено поняття «туристична дести-
нація»; розглянуто й уточнено поняття «бренд туристичної дестинації»; запропоновано механізм розробки бренда туристичної дестинації. Про-
аналізовано існуючий бренд Харкова «Kharkiv – smart city» та зроблено висновок, що цей бренд є перспективним і вдалим для освітнього туризму, 
для залучення іноземних студентів, а також науковців, пошанувачів нових технологій і наукової фантастики. Напрямком подальшої роботи над 
брендом міста Харкова як туристичної дестинації є посилення вже існуючого бренда «Kharkiv – smart city» шляхом створення відповідного комплексу 
маркетингових комунікацій, агресивної рекламної кампанії в українських і світових засобах масової інформації та туристичних виставках. Крім того, 
перспективним вважається створення інших брендів, розрахованих на інші цільові сегменти споживачів – «Харків історичний», «Харків спортивний» 
тощо, що приведе до синергетичного ефекту у туристичній галузі Харкова. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є обґрунтуван-
ня нових стратегічних напрямків розвитку Харкова як туристичної дестинації.
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Данько Н. И., Довгаль Г. В. Брендинг города Харькова  

как туристической дестинации
На основе анализа публикаций и документов Всемирной туристиче-
ской организации (UNWTO) авторами было уточнено понятие «тури-
стическая дестинация»; рассмотрено и уточнено понятие «бренд ту-
ристической дестинации»; предложен механизм разработки бренда 
туристической дестинации. Проанализирован существующий бренд 
Харькова «Kharkiv – smart city» и сделан вывод о том, что этот бренд 
является перспективным и удачным для образовательного туризма, 
для привлечения иностранных студентов, а также ученых, людей, 
увлекающихся новыми технологиями и научной фантастикой. В каче-
стве направлений дальнейшей работы над брендом города Харькова 
як туристической дестинации определено усиление уже существую-
щего бренда «Kharkiv – smart city» путем создания соответствующе-
го комплекса маркетинговых коммуникаций, агрессивной рекламной 
кампании в украинских и мировых средствах массовой информации 
и туристических выставках. Кроме того, перспективным представ-
ляется создание других брендов, рассчитанных на другие целевые 
сегменты потребителей – «Харьков исторический», «Харьков спор-
тивный» и др., что приведет к синергетическому эффекту в тури-
стической отрасли Харькова. Перспективами дальнейших исследова-
ний в этом направлении является обоснование новых стратегических 
направлений развития Харькова как туристической дестинации.
Ключевые слова: брендинг, туристическая дестинация, Харьков, 
бренд города, туристический бренд.
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Danko N. I., Dovhal G. V. The Branding of Kharkov City  

as a Tourist Destination
On the basis of analyzing publications and documents of the United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO), the authors clarified the concept 
of «tourist destination»; considered and clarified the concept of «brand of 
the tourist destination»; suggested the mechanism for development of the 
brand of the tourist destination. The existing brand of Kharkiv – «Kharkiv  – 
smart city» – has been analyzed and it was concluded that this brand is 
promising and successful for educational tourism, for attracting foreign 
students and scholars – connoisseurs of new technologies and science 
fiction. The direction of further work on the brand of Kharkiv city as a tourist 
destination is to enhance the already existing brand «Kharkiv – smart city» 
by introducing a set of marketing communications, aggressive advertising 
campaign in Ukrainian and international media and travel exhibitions. 
Besides, it is considered to be promising to design brands intended for other 
target segments of consumers – «Kharkiv – historic city», «Kharkiv – sport 
city», etc., which will lead to a synergistic effect in the tourism industry of 
Kharkiv. Prospects for further research in this direction are studying new 
strategic directions of development of Kharkiv city as a tourist destination.
Keywords: branding, tourist destination, Kharkiv, brand of the city, tourist 
brand.
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Вступ. В умовах посилення конкуренції як на то-
варних ринках, так і на ринках послуг, попит на товари та 
послуги визначається не тільки і не стільки їх якістю та 
рівнем ціни, скільки обізнаністю потенційного споживача 
про цей товар чи послугу. Світовий ринок туристичних 
послуг є висококонкурентним та насиченим, у цих умовах 
для створення привабливості туристичних напрямів в очах 
споживачів необхідно докладати значних маркетингових 
зусиль. У зв’язку з цим у 70-ті роки ХХ сторіччя виник та-
кий новий напрям, як маркетинг територій. Будь-яка з те-
риторій – країна, регіон, місто – можуть бути представлені 
як торговельна марка, або бренд. Створення привабливого 
іміджу туристичної дестинації має велике значення як для 
країн, що вже здавна завоювали своє місце на ринку між-
народного туризму, так (тим більш) і для країн, що тільки 
починають позиціонувати себе як туристичні напрями. 

Дослідженням теоретико-методологічних проблем, 
пов’язаних із маркетингом та управлінням туристичних 
дестинацій, присвячені праці В. Альтхофа, К. Каспара,  
П. Пирса, Н. Лейпера, Дж. Ритча, Дж. Крауча та ін.

Проблеми брендингу, роль бренда в компанії дослі-
джували та узагальнювали Д. Аакер, Ф. Котлер, Т. Левітт,  
Т. Нільсон, Є. Райс, Д. Траут, Л. де Чернатоні та ін. 

Питання брендингу територій і туристичних об’єктів 
полягають у сфері наукових інтересів С. Анхольта, Ф. Кот-
лера, Ж. Торреса та ін.

У роботах цих учених досліджені окремі загальні пи-
тання створення бренда та специфічні проблеми брендингу 
територій, але комплексні рішення брендингу туристичних 
дестинацій ще недостатньо розкриті.

Мета статті – розробити напрями брендингу міста 
Харкова як туристичної дестинації.

Виклад основного матeріалу. Провeдeний аналіз 
дозволив виявити розходжeння в підходах до визначен-
ня поняття «туристична дестинація». Термін «туристич-
на дестинація» вперше було введено Н. Лейпером у [7] та 
уточнено у [10]. За Н. Лейпером туристична дестинація 
це – «географічна територія, що має певну привабливість 
для туристів». Це дуже лаконічне визначення, яке не пере-
дає суті явища. 

В. Альтхоф визначає, що дестинація – це певне міс-
це призначення чи регіон. Дестинацією можуть виступати, 
наприклад, місця для заміських прогулянок, спорудження 
для проведення вільного часу, окремі регіони, федеральні 
землі та ін. [4].

П. Пірс зазначає, що «дестинація – це місце, відвід-
ування якого залишає у туристів різноманітні враження, 
досвід та емоції» [12]. Це все досить лаконічні та неповні 
визначення поняття «дестинації». 

Всесвітня туристична організація (UNWTO) дає таке 
визначення дестинації – «це фізичний простір, у якому від-
відувач проводить час як мінімум з однією ночівлею. Він 

містить туристичні продукти, такі як послуги та атракції 
та туристичні ресурси у межах одного дня подорожі. Цей 
простір має фізичні й адміністративні межі, що визначають 
спосіб його управління, об’єкти та перцепції, що визнача-
ють його ринкову конкурентоспроможність» [5].

М. А. Морозов визначає дестинацію як територію, що 
пропонує певний набір послуг, які відповідають потребам 
туристів і вдовольняють його попит на перевозку, ночівлю, 
харчування, розваги тощо. М. А. Морозов також виокрем-
лює так звані первинну дестинацію, яка є головною метою 
подорожі, та вторинну дестинацію, або зупинку у русі до 
первинної дестинації [2]. 

Дестинації – це мультикультурні та глобалізовані 
ринки, де різноманітні актори продукують, підтримують, 
домовляються, трансформують сенси, створюючи культу-
ру дестинації [11].

Можна визначити, що існують два підходи до визна-
чення туристичної дестинації: географічний та клієнтоорі-
єнтований. За першим підходом дестинація – це територія, 
що має певні туристичні ресурси. Кліентоорієнтований 
підхід враховує, що ця територія ще повинна мати певну 
привабливість для туристів. 

Автори притримуються клієнтоорієнтованого підхо-
ду, тому підкреслюють важливість маркетингу дестинацій. 

Таким чином, можна запропонувати таке визначен-
ня: туристична дестинація – це територія, що є привабли-
вою для туристів, має необхідну інфраструктуру, щоб за-
безпечити проживання, харчування, транспортне обслуго-
вування (включаючи прибуття та від’їзд), розваги туристів, 
пам’ятки та визначні місця, що цікавлять туристів, інфор-
маційні та комунікаційні системи. Треба також зазначити, 
що саме наявність фактора привабливості є одним із голо-
вних факторів конкуренції між дестинаціями.

Також для доповнення опису дестинації необхід-
но розглянути їх види. Такою, що найкраще передає суть 
туристичних дестинацій, є, на наш погляд, класифікація 
Дж. Рітча та Дж. Крауча [8], які розбивають дестинації на 
такі види:

Макрорегіон, що включає до себе декілька країн,  
наприклад, Африка, Південна Азія або Європа;
Країна – Іспанія, Франція, Таїланд; 
Провінція або інша адміністративна одиниця –  
Прованс, Сальта;
Конкретний регіон у середині країни – Фландрія,  
Нормандія, Уельс;
Місто чи населений пункт – Рим, Барселона,  
Стамбул, Париж;
Унікальний центр притягнення – Ніагарський во- 
доспад.

У більшості випадків туристи обирають дестинацію, 
у якій вони ніколи не були, іншими словами, обирають дес-
тинацію не на основі власного досвіду. Також у свідомості 
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споживача вибір місця відпочинку є індикатором стилю 
життя. Тому значення бренда для привабливості дестинації 
в очах туристів має підвищене значення.

Д. Огілві до поняття «бренд» відносить «невловиму 
суму властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, 
його історії, репутації та способів рекламування» [1].

Вперше поняття «брендингу територій» торкнув-
ся С. Анхольт у [6]. У цій праці С. Анхольт запропонував 
концепцію конкурентної ідентичності, яка була зображена 
у вигляді шестикутника, який поєднував між собою шість 
елементів сучасного брендингу територій: туризм, екс-
портні бренди, політику (зовнішню та внутрішню), бізнес 
та інвестиції, культуру та спорт, людей. У своєму подаль-
шому дослідженні ми зупинимося саме на туристичній 
його складовій.

Якщо сформулювати поняття бренда туристичної 
дестинації, то воно може бути таким: бренд туристичної 
дестинації – це комплекс компонентів: візуальні елементи, 
що одночасно ідентифікують та диференціюють дестина-
цію (ім’я, символ, логотип, слово, знак тощо); образи та 
асоціації, що виникають у споживача, коли він думає про 
бренд; відбиття характеру дестинації, «обіцянка» певних 
вражень і почуттів (краси природних ландшафтів, культур-
них, архітектурних пам’яток і визначних місць, особливих 
видів активності); пропозиція відвідати дестинацію. 

Бренд туристичної дестинації виконує такі функції:
зниження ризиків у свідомості потенційного ту- 
риста під час прийняття рішення про подорож до 
незнайомого місця;
швидка презентація потенційним туристам тих  
переваг, які йому надасть відвідання дестинацій;

сильний бренд спроможний сформувати лояль- 
ність;
сильне ім’я бренда та його візуалізація дозволить  
ефективно визначитися серед конкурентів;
бренд надає додатковий престиж дестинації; 
бренд дозволяє туристу сформувати власну іден- 
тичність та отримати визнання зовні.

С. Анхольт запропонував для оцінки сили бренда 
міста індекс бренда міста (City Brand Index, CBI), який вра-
ховує шість основних параметрів:

1) Репутація (Presence) – міжнародний статус;
2) Місце розташування (Place) – географічна доступ-

ність і транспорт;
3) Інфраструктура (Prerequisites) – комунальне об-

слуговування, зручності для громадян;
4) Люди (People) – дружелюбність, культурне розма-

їття;
5) Ритм життя (Pulse) – цікаві події та заходи;
6) Потенціал (Potential) – економічні та освітні мож-

ливості.
У табл. 1 наведено перші десять міст рейтингу, що 

визначений за значеннями індексів брендів міст (City Brand 
Index, CBI).

За цим показником у 2015 році на перше місце по-
трапляє Париж. 

Також С. Анхольтом було проведено ранжування 50 
інших міст світу за значенням індексів брендів за географіч-
ними зонами. На перші місця цього рейтингу потрапили:

У західній Європі: Амстердам, Барселона, Базель,  
Брюссель, Дублін, Единбург, Женева, Лондон, Ма-
дрид, Мілан, Мюнхен, Париж, Рим, Стокгольм;

Таблиця 1

Рейтинги міст за значенням індексів брендів міст (City Brand Index, CBI) за 2013 та 2015 рр.

№ Місто
Рейтинг

2015 2013

1 париж 1 3

2 лондон 2 1

3 нью-йорк 3 4

4 Сідней 4 2

5 лос-анджелес 5 7

6 рим 6 5

7 Берлін 7 12

8 амстердам 8 11

9 мельбурн 9 10

10 вашингтон 10 6

Джерело: сформовано авторами на основі [14]

У Центральній / Східній Європі: Стамбул, Москва,  
Прага, Відень, Варшава;
Азія та Тихоокеанський регіон: Окленд, Бангкок,  
Пекін, Гонконг, Мельбурн, Мумбаї, Сеул, Шанхай, 
Сінгапур, Сідней, Токіо;
Північна Америка: Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес,  
Нью-Йорк, Філадельфія, Сіетл, Торонто, Вашинг-
тон, Даллас, Хьюстон;

Латинська Америка: Буенос-Айрес, Мехіко, Ріо- 
де-Жанейро;
Середній Схід / Африка: Каїр, Кейптаун, Доха, Ду- 
баї, Дурбан, Йоганнесбург.

Це все відомі міста з розвинутим брендом, добре 
відомою репутацією, що створювалась багато років. Для 
українських міст однією з головних задач буде потрапити 
у цей перелік.
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Відповідно до С. Варго та Р. Лашем [13] у маркетингу 
та менеджменті туризму спостерігається поворот у сторону 
нової «сервіс-домінантної» логіки («S-D logic»), відповідно 
до якого споживач є партнером («cocreator») туристичного 
продукту. У цьому підході у центрі уваги знаходяться нема-
теріальні ресурси, взаємовідносини, парадигма «співтвор-
чості», «С2С» («Consumer-to-Consumer» – «Споживач для 

споживача»), тобто споживач бере участь у просуванні та 
реалізації дестинації на туристичному ринку.

Виходячи з цієї концепції, а також на основі аналізу 
вітчизняних і закордонних розробок з брендингу авторами 
пропонується механізм розробки бренда туристичної дес-
тинації, що наведений на рис. 1.

Рис. 1. Механізм розробки бренда туристичної дестинації

5. Просування бренда

3. Розробка концепції бренда

2. Вибір цільової аудиторії

4. Візуалізація бренда

1. Стратегічне планування

На етапі стратегічного планування необхідно визна-
чити, що являє собою сучасне місто, розглянути стратегію 
розвитку міста, сформулювати цілі брендингової стратегії, 
виходячи з загальної стратегії розвитку міста. Крім того, 
цілі брендингової стратегії мають бути вимірюваними, це 
робить бренд більш матеріальним, допомагає моніторити 
результати, виправдати додаткові витрати на брендинг. Ін-
дикаторами ефективності бренда можуть бути: зростання 
податкових надходжень у бюджет міста від підприємниць-
кої діяльності, пов’язаної з туризмом, зростання кількості 
туристів, зростання заробітної платні у регіоні тощо. 

Розглянемо бренд-стратегію Харкова, яка була роз-
роблена німецькими експертами у 2011 році. Харків по-
зиціонується як «наукова столиця». Девізом бренда стала 
фраза «Kharkiv – smart city» («Харків – розумне місто»). 
При цьому кожна буква слова – «S. M. A. R. T.» може бути 
розшифрована: S. – «social» (соціальний); M. – «modern» 
(сучасний); A. – «art» (мистецький); R. – «research» (дослід-
ницький); T. – «touristic» (туристичний). Логотип має про-
стий і лаконічний вигляд чотирикутника зеленого кольору. 
Цей логотип використовується під час проведення усіх ту-
ристичних заходів, як у Харкові, так і в Україні. 

Крім того, у Харкова є ще декілька брендів: 
«KHARKIV – SPORT CITY», «Мультинаціональний Харків – 
предмет нашої гордості!», «KHARKIV INTERNATIONAL 
CITY», але вони є досить локальними, застосовуються 
у специфічних заходах і значного поширення не набули.

Стратегія брендингу Харкова як «розумного міста» 
є досить перспективною, привабливою та результативною, 
але не єдино можливою. 

Бренд «Kharkiv – smart city» було розроблено, вихо-
дячи зі сталих позитивних стереотипів, що є вірним з  по-
гляду брендмейкінгу. Вірність такого вибору підтверджу-
ється великою кількістю науково-дослідних установ, ВНЗ, 
навчальних закладів, підприємств, де виробляється склад-
на технічна продукція, та великим сектором ІТ у економіці 
Харкова. Також Харків є найкрупнішим в Україні «вироб-
ником та експортером освітніх послуг» та центром освіт-
нього туризму. У Харкові на 2016 рік навчалось 35 % від 
загальної кількості іноземних студентів. Якщо поглянути 
на дані, що наведені у табл. 2, можна побачити, що надхо-
дження від освітнього туризму забезпечують 177,792 млн 
дол. США в економіку Харкова на рік, не говорячи про 
створення нових робочих місць і непрямі надходження.

Таблиця 2

Надходження у бюджет деяких областей України від освітнього туризму

Область Кількість іноземних студентів, 
осіб

Середня сума, яку витрачає 
один студент у місті за рік, 

дол. США

Надходження від освітнього 
туризму на рік, дол. США

Харківська 22224 8000 177792000

київська 14264 8964 127862496

одеська 7136 7960 56802560

івано-Франківська 2397 6814 16333158

вінницька 2296 6713 15413048

Джерело: сформовано авторами на основі [9]



78 Проблеми економіки № 2, 2016

Регіональна економіка

З табл. 2 видно, що Харків, Харківська область займа-
ють лідируюче положення за кількістю студентів і загаль-
ними надходженнями. У табл. 3. для порівняння наведено 
доходи країн-лідерів у галузі освітнього туризму.

У Харкові переважна кількість іноземних студентів 
прибули з Туркменістану – 7084 особи (11 %), з Азербай-

джану – 3546 осіб (5,6 %), з Марокко – 1327 осіб (2,1 %). 
Найбільш популярні галузі: охорона здоров’я – 31 %; еконо-
мічні науки – 21,4 %; гуманітарні науки – 5,3 %; будівництво 
й архітектура – 3,3 %; транспорт – 3,3 %; ІТ – 2,9 %; інжене-
рія, зв'язок – 2,5 % [3].

Таблиця 3

Доходи країн-лідерів та України від освітнього туризму

Країна Кількість іноземних студентів, 
осіб

Середня сума, яку витрачає 
один студент у країні за рік, 

дол. США

Надходження від освітнього 
туризму на рік,  
млрд дол. США

СШа 784427 56826 44,575

великобританія 416693 48091 20,039

австрія 249868 48075 12,012

Франція 239344 21760 5,208

німеччина 196672 15635 3,074

україна 63172 8000 0,505

Джерело: сформовано авторами на основіа [9]

Але Харків недостатньо присутній у світовому та 
й  за гальноукраїнському медіа-просторі, взагалі про іс-
нування такого міста знає недостатньо потенційних парт-
нерів і споживачів. На сучасному етапі розвитку бренда 
«Kharkiv – smart city» необхідна розробка комплексу мар-
кетингових комунікацій. Необхідно проводити агресивну 
рекламну кампанію, спрямовану на інформування світо-
вого загалу (розміщення роликів на найвідоміших світових 
каналах новин – CNN, BBC, Bloomberg тощо). Також важ-
ливим є позиціонування Харкова як міста високотехноло-
гічного, роботизованого, інформатизованого. У цьому на-
прямку вже робляться деякі кроки: реалізується програма 
щодо оснащення усіх архітектурних та історичних пам’яток 
Харкова табличками з описом та QR-кодами, які забезпе-
чують доступ на спеціальний інтернет-ресурс з розгорну-
тою інформаційною довідкою щодо цієї пам’ятки; при На-
ціональному технічному університеті «ХПІ» створюється 
парк скульптур у стилі «техно» та «стім-панк».

Треба посилювати бренд «Kharkiv – smart city» шля-
хом розміщення на телебаченні, інтернеті роликів, спря-
мованих саме на пошанувачів нових технологій, робото-
техніки, творчості А. Азімова, архітектурного напряму 
«конструктивізм». Треба використовувати футуристичні 
та науково-фантастичні мотиви. У цьому напрямку дореч-
ним було б проведення фестивалів фантастики, можливо 
поновлення проведення фестивалю «Зоряний міст». 

Але цей бренд розрахований лише на досить обме-
жений сегмент туристичного ринку – на людей, хто так 
чи інакше пов'язаний із науковою діяльністю, навчанням, 
промисловістю, цікавиться технічним розвитком. Сама на-
зва «розумне місто» у свідомості споживача пов’язується 
з  наукою, навчанням, але зовсім не з дозвіллям, розвагами, 
відпочинком. 

Фахівці з брендингу визначають, що місто як турис-
тична дестинація може мати не один бренд, а декілька, ко-
жен з яких може бути орієнтований на свій, специфічний 
сегмент ринку. Це не тільки не розпорошить увагу спо-

живача, а й дозволить досягнути синергетичного ефекту. 
Тому і для Харкова можна запропонувати паралельно ви-
користовувати не один, а декілька брендів. Наприклад, для 
пошанувачів історії можна було б запропонувати бренд 
«Харків історичний». У всьому світі історичні реконструк-
ції, фестивалі залучують багато туристів. Це – один із най-
перспективніших напрямків розвитку подієвого туризму. 
У цьому напрямку для залучення туристів дуже перспек-
тивним проектом було б відтворення дільниці Харківської 
фортеці. Відтворення цієї архітектурної та історичної 
пам’ятки створить привабливий туристичний об’єкт, май-
данчик для проведення костюмованих вистав та історич-
них реконструкцій, пов’язаних з історією заснування Хар-
кова, козацьким минулим.

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що існу-
ючий бренд «Kharkiv – smart city» є перспективним і вда-
лим брендом, що орієнтований на освітній туризм, на іно-
земних студентів, а також на науковців, пошанувачів нових 
технологій і наукової фантастики. Напрямками подальшої 
роботи над брендом міста Харків як туристичної дестина-
ції є посилення вже існуючого бренду «Kharkiv – smart city» 
шляхом створення відповідного комплексу маркетингових 
комунікацій, агресивної рекламної кампанії в українських 
і світових засобах масової інформації та туристичних ви-
ставках. Крім того, перспективним вважається створен-
ня інших брендів, розрахованих на інші цільові сегменти 
споживачів – «Харків історичний», «Харків спортивний» 
тощо, що приведе до синергетичного ефекту у туристичній 
галузі Харкова.
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економічного зросТання регіонів
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Козирєва О. В.
Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів

Статтю присвячено дослідженню існуючих підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів. Розглянуто теорію нової економічної 
географії, засновану на працях і дослідженнях П. Кругмана. Визначено ключові проблеми регіонального зростання, що потребують більш поглибле-
ного дослідження та врахування при розробці стратегій сталого розвитку регіонів. Проаналізовано погляди провідних вітчизняних і закордонних на-
уковців щодо рушійних факторів економічного зростання, а також фахівців ОЕСР, Світового банку, Служби національної статистики Великобританії 
тощо. На підставі проведеного дослідження узагальнено фактори регіонального економічного зростання, що найбільш часто зустрічаються в те-
орії та практиці. Доведено, що вчені й аналітики найбільш часто відносять до факторів економічного зростання регіонів такі, що характеризують 
людський потенціал, науково-технічну й інноваційну діяльність, управління та інституціональний потенціал. До факторів, що найменш часто фа-
хівці та науковці зв’язують із економічним зростанням регіонів, відносяться фактори, що характеризують навколишнє середовище, підприємницьку 
діяльність та соціально-політичні фактори, що пов’язано з труднощами їх кількісного визначення, проте ні в якому разі не зменшує їх значущість.
Ключові слова: регіон, фактор, економічне зростання, регіональна політика, стратегія розвитку.
Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 24. 
Козирєва Олена Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 
(пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 8 поверх, Харків, 61022, Україна)

УДК 332
Козырева Е. В. Анализ теоретических подходов  

к определению факторов экономического роста регионов
Статья посвящена исследованию существующих подходов к опреде-
лению факторов экономического роста регионов. Рассмотрена тео-
рия новой экономической географии, основанная на трудах и исследо-
ваниях П. Кругмана. Определены ключевые проблемы регионального 
экономического роста, требующие более углубленного исследования 
и учета при разработке стратегий устойчивого развития регионов. 
Проанализированы взгляды ведущих отечественных и зарубежных 
ученых на основные движущие факторы экономического роста, а так-
же специалистов ОЭСР, Всемирного банка, Службы национальной ста-
тистики Великобритании и др. На основании проведенного исследова-
ния обобщены факторы регионального экономического роста, наибо-
лее часто встречающиеся в теории и практике. Доказано, что ученые 
и аналитики наиболее часто относят к факторам экономического 
роста регионов следующие: характеризующие человеческий потенци-
ал, научно-техническую и инновационную деятельность, управление 
и институциональный потенциал. К факторам, менее часто соотно-
симым специалистами и учеными с экономическим ростом регионов, 
относятся: характеризующие окружающую среду, предприниматель-
скую деятельность и социально-политические факторы, что связано 
с трудностями их количественного определения, однако ни в коем 
случае не уменьшает их значимости.
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политика, стратегия развития.
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У сучасних умовах активізації глобалізаційних та ін-
теграційних процесів важливого значення набуває форму-
вання заходів регіональної політики, адекватних вимогам 
сучасності. 

Окремим аспектам зазначеної проблематики при-
свячено роботи таких вітчизняних і закордонних на-
уковців, як: D. Antonescu, R. Capello, M. Fujita, P. Krugman, 
R. Martin, T. McCall, R. Wokoun, А. Бєлов, М. Барановський, 
Л. Васильєва, О. Гейман, О. Іншаков, М. Кизим, І. Корабей-
ников, О. Раєвнева, В. Ходаков, Є. Шкарупа та ін.

Метою цієї статті є аналіз існуючих теоретичних під-
ходів до визначення найважливіших факторів регіонально-
го економічного розвитку.

На думку багатьох учених [1–9], сьогодні найкращою 
теорією регіонального зростання, що має обґрунтовану 
теоретичну базу розуміння регіональних процесів, є під-
тверджена на практиці емпіричними дослідженнями те-
орія нової економічної географії, що заснована на працях 
і дослідженнях П. Кругмана. 

Цей напрямок досліджень регіонального зростання 
базується на більш ранніх припущеннях і дослідженнях  
Дж. Фрідмана та Г. Мюрдаля «Центр-периферія»: відноси-
ни, що існують між центральними (ядро) та периферійни-
ми регіонами, вважаються двигунами розвитку на регіо-
нальному рівні. Розвиток ядра зумовлений експортом «си-
ровини» із периферії, а периферія розвивається за рахунок 
розповсюдження (перетоку) капіталу та інновацій із ядра.

Нова економічна географія, запропонована П. Круг-
маном, базується на взаємодії великої кількості факторів 
виробництва, фірм і регіонів. Регіон розглядається як су-
купність фірм, що приймають рішення про локалізацію 
виробництва на основі ринкових критеріїв. Принципи 
просторового аналізу базуються на таких припущеннях: 
підвищення економії від масштабу (чим більше фірма, тим 
менше витрати), монополістичної конкуренції (кожна фір-
ма виробляє унікальний товар), характер споживчих пере-
ваг (різноманітність товарів підвищує корисність). Це до-
зволяє пояснити регіональну динаміку одночасною дією 
центробіжних (агломераційних) і відцентрових (дисперсій-
них) сил, а їх баланс визначається величиною транспорт-
них витрат, структурою економіки та розміром економії 
від масштабу [3].

В рамках своєї теорії нової економічної географії  
П. Кругман виділив дві основних групи факторів, що ство-
рюють конкурентні переваги чи бар’єри просторового роз-
витку [3; 6; 10]:

фактори «першої природи»: забезпеченість при- 
родними ресурсами (мінеральними, земельними 
тощо), що затребувані ринком, та вигідне геогра-
фічне положення, що знижує транспортні витрати 
та полегшує трансляцію інновацій;
фактори «другої природи»: агломераційний ефект  
і висока щільність населення, що дають економію 
на масштабі; розвинена інфраструктура, що ско-
рочує економічну відстань; людський капітал; ін-
ститути, що впливають на підприємницький клі-
мат, мобільність населення, поширення інновацій 
та ін.

Праці прихильників нової економічної географії до-
зволили дати теоретичне пояснення формуванню стійких 

комбінацій «центру» та «периферії», підвищенню терито-
ріальної нерівності при зниженні транспортних витрат, 
скороченню відмінностей при лібералізації зовнішніх 
зв’язків та багатьом іншим явищам. Проте емпіричні до-
слідження виявили безліч додаткових особливостей ло-
калізації, таких як залежність від пройденого історичного 
шляху, взаємовплив сусідніх регіонів, поява безлічі рівно-
важних станів, важливість урахування зовнішньоекономіч-
них зв’язків, можливість стрибків при накопиченні певних 
передумов тощо.

Перше систематичне узагальнення емпіричного до-
свіду під час дослідження регіональної політики запропо-
нували економісти Світового банку в Звіті про світовий 
розвиток за 2009 р. На їхню думку, до загальних тенденцій 
просторової динаміки відносяться підвищення щільності 
економічної активності, скорочення економічної відста-
ні (торгових і транспортних витрат), а також зниження 
роз’єднаності фірм і регіонів [3].

Аналізуючи специфіку регіональних досліджень еко-
номічного зростання через призму мобільності труда та 
капіталу між країнами та регіонами, автори роботи [10] за-
значають, що вона неоднакова, хоча й процеси глобалізації 
поступово стирають існуючі обмеження.

Різні ресурси мають різну ступінь мобільності – ко-
рисні копалини або агрокліматичні ресурси абсолютно не-
мобільні. Населення залежно від традицій, прихильності 
до звичного для життя місця також може мати різну схиль-
ність до міграції зо одного й того ж рівня доходів у регіо-
нах. Наслідком високої мобільності може бути дивергент-
ний розвиток регіонів, оскільки починає працювати меха-
нізм не порівняльних, а абсолютних переваг, регіони з ви-
сокою продуктивністю праці не тільки спеціалізуються на 
виробництві товарів з найбільшою нормою прибутку, вони 
привертають до себе капітал і трудові ресурси з регіонів із 
меншими можливостями. При цьому підвищення продук-
тивності в регіонах, що віддають ресурси, може не повною 
мірою компенсувати падіння доходів через скорочення 
виробництва. Подібним чином у регіонах, що приймають 
нову робочу силу, не відбувається падіння продуктивнос-
ті, оскільки створення нових робочих місць відбувається 
в цих регіонах одночасно з розширенням виробництва, 
збільшенням випуску. Цей процес веде до поляризації 
розвитку в просторі в темпах й рівнях, тобто: 1) швидко 
зростаючі регіони сусідять зі швидко зростаючими, а по-
вільно зростаючі оточені повільно зростаючими регіонами 
і 2) багаті регіони сусідять з багатими, а бідні – межують 
з бідними.

Автори роботи [11], досліджуючи фактори ендоген-
ного регіонального зростання, з урахуванням контексту 
сучасних проблем для досягнення сталого розвитку регі-
онів під час розробки та реалізації відповідних стратегій 
виділяють декілька ключових проблем:

1. Традиційні моделі регіонального економічного 
зростання та розвитку, а також класичні підходи 
до регіонального аналізу залишаються важли-
вим інструментарієм вимірювання економічних 
регіональних змін. Але з появою «нової теорії 
зростання» акцент зараз робиться на ендогенних 
процесах регіонального зростання поряд зі збіль-
шенням небезпеки з приводу стійкості стратегії 
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планування розвитку, що призвело до появи но-
вих комплексних підходів до регіональної політи-
ки у сфері розвитку та планування.

2. Багато традиційних підходів до стратегії розвитку 
регіональної економіки недостатньо приділяють 
уваги динаміці розвитку регіонів, пов’язаній як 
з їх глобальною конкуренцією, так із вирішенням 
питань їх стійкості.

3. Після впливу теорії М. Портера для регіонів стало 
необхідним повне розуміння факторів, що станов-
лять їх конкурентоспроможність, та те, як вони 
могли б підтримувати та посилювати свої конку-
рентні позиції.

4. У дослідників регіонального зростання немає од-
нозначного розуміння того, які стратегії є більш 
прийнятними для сталого регіонального розви-
тку: стратегії саморозвитку, стратегічних альянсів 
та між- та внутрішньорегіональні мережеві струк-
тури, в тому числі цифрові а також розвитку про-
мислових кластерів.

5. Занепокоєність стійкістю стає дедалі більш оче-
видною в регіональному розвитку та знаходить 
своє відображення у регіональних планах, що 
прагнуть інтегрувати екологічні, економічні та 
соціальні підходи для створення міських і регіо-
нальних умов, що підвищують якість життя, до-
сягнення цілей якості навколишнього середовища 
та досягнення економічного зростання й диверси-
фікації зайнятості.

6. В сучасну епоху глобалізації та стрімкого століття 
змін і невизначеності процеси виявлення та стра-
тегії управління екзогенними й ендогенними регі-
ональним ризиками мають вирішальне значення.

Все це означає, що регіони та регіональні агенції 
з економічного розвитку повинні безперечно приділяти 
увагу не тільки зовнішнім факторам, але й ендогенним 
факторам при розробці політики регіонального розвитку.

Отже, виникає необхідність у більш детальному 
комплексному дослідженні ключових факторів економіч-
ного зростання країн і регіонів, що застосовуються в те-
оретичних методах і моделях, емпіричних дослідженнях 
і практиці управління.

В останніх дослідженнях щодо регіональних відмін-
ностей всередині ЄС [1] деякі з їх ознак були визначені як 
такі, що позитивно корелюють із високими економічними 
показниками, а саме:

наявність у регіоні групи середніх міст у поєднан- 
ні з великими;
кадрові ресурси, які мають середню або вищу  
освіту, з прийнятною заробітною платою;
хороша доступність, відповідність і різноманіт- 
ність послуг (консультації, фінанси тощо);
інституціональна інфраструктура та конкретна  
підтримка місцевих органів влади реалізована у 
стратегіях розвитку та партнерства;
імідж регіону, існування позитивного соціального  
клімату;
наявність суміші промислових малих або середніх  
підприємств, які сприяють поширенню знань.

Як зазначає Л. Васильєва [12], сьогодні в зарубіжній 
теорії та практиці прийнятий набір факторів, в якому роз-
різняють дві великі групи: «жорсткі» і «м’які». Під «жор-
сткими» розуміють фактори, які можна кількісно виміряти: 
а) орієнтовані на виробничі ресурси (земля, робоча сила, 
капітал); б) орієнтовані на виробництво та збут продук-
ції (близькість партнерів по кооперації, інфраструктура, 
структура населення та споживання); в) встановлені дер-
жавою (податки, система господарювання, субсидії і про-
грами підтримки).

До «м’яких» факторів найчастіше відносяться: ста-
більність політичної ситуації та суспільного клімату; ква-
ліфікація зайнятих за найманням; регіональна структура 
економіки та окремих підприємств; якість системи освіти 
та професійної підготовки кадрів; забезпечення регіону ви-
шами, технологічними центрами, дослідницькими органі-
заціями та ін. 

В дослідженні ключових рушійних факторів еконо-
мічного зростання через призму місцевого самоврядування 
фахівці Організації економічного співробітництва і розви-
тку (ОЕСР) визначають такі: нормативно-правова база, що 
створює активну конкуренцію та ефективні ринки, надійне 
та стабільне макроекономічне становище, адекватну фізич-
ну інфраструктуру, динамічний процес інновацій, доступ-
ний загальний фонд кваліфікованої робочої сили, зростання 
духу підприємництва та високий рівень соціальної єдності.

Стан нормативно-правової бази та макроекономіч-
ного середовища залежить майже повністю від дій держа-
ви, а інші рушійні фактори суттєво залежать від співпраці 
органів різного рівня, відповідальність за які несе часто 
більш ніж одне відомство. Ці відомства зобов’язані вза-
ємодіяти з регіональними та місцевими органами влади. 
Дії різних партнерів можуть знаходитися в синергії або 
в конфлікті [13].

Більш пізніше фахівців ОЕСР провели емпіричне до-
слідження стосовно виявлення та аналізу основних загаль-
них факторів, що сприяють економічному зростанню регі-
онів, що знаходилися на різних рівнях економічного роз-
витку [14]. В дослідженні аналізувалися дані та показники 
двадцяти трьох регіонів десяти країн ЄС за допомогою 
порівняльного (причинно-наслідкового) та регресійного 
аналізів оцінки факторів, що відповідають за економічне 
зростання регіонів різного рівня розвитку. За результата-
ми цього дослідження було визначено такі спільні факто-
ри, що сприяють економічному зростанню регіонів різних 
рівнів розвитку: 

Інфраструктура: має позитивний вплив на регіональ-
ний розвиток разом з впливом інших ключових факторів, 
наприклад, людський капітал та інновації.

Людський капітал: відсутність працівників із почат-
ковою освітою та наявність працівників з вищою освітою 
здійснюють позитивний вплив на регіональний розвиток.

Ринок праці: активація робочої сили здійснює пози-
тивний вплив на регіональний розвиток.

Інновації: здійснюють позитивний вплив на регіо-
нальний розвиток у довгостроковій перспективі (десять та 
більше років).

Агломерація та взаємодія: агломерація здійснює по-
зитивний, хоча й слабкий, вплив на регіональний розвиток.
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Проведене дослідження показало, що зростання 
відбувається одночасно по декількох напрямках, таких як 
людський капітал, інфраструктура та інновації, а не тільки 
по одному з цих факторів. Це підкреслює важливість ба-
гатосторонньої взаємозв’язаної політики покращення, а не 
вирішення проблем в окремих секторах. Також було вста-
новлено, що людський капітал є дуже важливим фактором 
підвищення регіонального розвитку в усіх типах регіонів. 
Визначено, що динаміка зростання варіюється залежно від 
рівня розвитку регіонів.

Службою національної статистики Великобританії 
в ході аналізу статистичних даних відмінностей в регіо-
нальній економічній ефективності для визначення шляхів 
зростання регіонів та вироблення політики, яка повинна 
лежати в основі ефективності, було визначено п’ять вза-
ємодіючих факторів:

1. Інвестиції у фізичний капітал – машини, облад-
нання та споруди. Чим більшим капіталом розпо-
ряджаються працівники, тим краще вони можуть 
виконувати свою роботу, виробляючи більше та 
кращу продукцію.

2. Інновації в успішне використання нових ідей. 
Нові ідеї можуть приймати форму нових техно-
логій, нових продуктів або нових корпоративних 
структур і методів роботи. Такі інновації можуть 
підвищити продуктивність, наприклад, краще об-
ладнання працює швидше й більш ефективно, або 
краща організація підвищує мотивацію до праці.

3. Кваліфікація визначається як кількість і якість різ-
них типів праці, наявних в економіці. Кваліфікація 
доповнює фізичний капітал та є необхідною умо-
вою створення переваг через інвестування в нові 
технології та організаційні структури.

4. Підприємництво визначається як заволодіння 
новими діловими можливостями старт-апами та 
існуючими фірмами. Нові підприємства конкуру-
ють з існуючими фірмами новими ідеями та тех-
нологіями, підвищуючи конкуренцію. Підприємці 
можуть об’єднувати фактори виробництва та нові 

технології, змушуючи існуючі фірми адаптуватися 
або покидати ринок.

5. Конкуренція підвищує продуктивність шляхом 
створення стимулів до інновацій та гарантій, що 
забезпечує розподілення ресурсів найбільш ефек-
тивним фірмам. Це також спонукає існуючі фір-
ми більш ефективно організовувати роботу через 
наслідування організаційних структур і техноло-
гій  [15].

Розглядаючи ключові фактори регіонального розви-
тку Чехії, автор роботи [16] виділяє такі:

природні ресурси та навколишнє середовище як  
довгострокові детермінанти регіонального роз-
витку;
матеріальні фактори у вигляді їх виробничого по- 
тенціалу та інфраструктури;
нематеріальні фактори, а саме здатність створюва- 
ти та розповсюджувати інновації, доступність та 
ефективність використання інформаційних і ко- 
мунікаційних технологій, екологічна стійкість, ін-
ституціональне середовище;
людські ресурси з відповідним рівнем кваліфіка- 
ції та професійної освіти.

Серед наведених вище ключових факторів регіо-
нального розвитку автор особливо виділяє людські ресур-
си як основний фактор регіонального розвитку постінду-
стріального суспільства та структуру поселення, що тісно 
пов’язана з питаннями доступності житла, які здійснюють 
суттєвий вплив на мобільність робочої сили.

Досліджуючи фактори, що підтримують економічний 
розвиток корінних громад та індивідуального місцевого 
підприємництва, автори роботи [17] виділяють п’ять осно-
вних: середовище авторизації, яке включає в себе урядову 
політику та регулювання, а також органи управління та ін-
ститути; людський капітал; доступ до капіталу та ринків; 
інфраструктура; географія та агломерація (рис. 1).

Автори дослідження [18] у процесі аналізу факторів, 
що впливають на ефективне функціонування регіонально-
го виробничого комплексу, виділили такі чинники:

Рис. 1. Три сфери економічного розвитку та фактори, які йому сприяють
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фактори загальнодержавного і міжнародного  
впливу на регіональну економіку (економічна 
політика держави; податкова політика держави; 
стратегії економічного розвитку іноземних дер-
жав; стратегії розвитку інших регіонів; стратегії 
розвитку природних монополій; тіньова економі-
ка та ін.);
внутрішньорегіональні фактори економічного  
розвитку (регіональна фінансово-економічна по-
літика; рівень розвитку внутрішнього ринку; рі-
вень концентрації капіталу та ін.); 
фактори видового розвитку регіонального вироб- 
ничого комплексу (склад і структура регіональ-
ного виробничого комплексу; склад і структура 
ефективності виробництва; економічний потен-
ціал підприємств різних видів економічної діяль-
ності; ступінь між- і внутрішньовидової інтеграції 
та ін.);
фактори територіального розвитку регіонально- 
го виробничого комплексу (ресурсний потенціал 
міст і районів регіону; склад і структура тери-
торіальних виробничих комплексів; фінансово-
економічна стабільність територіальних вироб-
ничих комплексів; податкова дисципліна в райо-
нах і містах регіону; територіальна спеціалізація 
і диференціація виробництва; рівень життя насе-
лення в містах і районах та ін.);
фактори науково-інноваційного розвитку регі- 
ональної економіки (наявність наукових шкіл; 
наявність інноваційної інфраструктури для про-
сування закінчених розробок; рівень фінансового 
забезпечення науки й інновацій; інституційний 
розвиток наукової та освітньої сфери; ефектив-
ність інноваційної діяльності в регіоні та ін.).

Автор роботи [19], досліджуючи проблему визначен-
ня ядра еволюції господарських систем різного порядку 
та виділення основних ендогенних факторів суспільного 
виробництва, розробив новий підхід на основі антропо-
центричної моделі суперсистеми «природа – людина – су-
спільство». Ця модель носить ієрархічну структуру: вищий 
рівень складається з двох макрофакторів – трансформа-
ційний (D) і трансакційний (I).

Перша група факторів (D) трансформує предмети 
природи, включає людину, техніку та природні ресурси, які 
залучені у виробничі процеси з метою задоволення потреб 
людини в товарах і послугах. Ця група факторів диференці-
ює всі продукти через знання та навички, техніку, природні 
та суспільні умови. 

Друга група факторів (І), що складається із інститу-
ціонального, організаційного та інформаційного факторів, 
забезпечує трансакції створених продуктів, зв’язуючи їх 
виробників та споживачів спільними відносинами в про-
цесі розподілу та обміну, соціально інтегруючи їх через ін-
ституції, організації та інформацію.

Таким чином, відповідно до факторної теорії О. Ін-
шакова, соціально-економічне зростання регіону залежить 
від ефективної взаємодії та злагодженості шести основних 
ендогенних факторів суспільного виробництва.

Характеризуючи стан розвитку регіону, як еко-соціо-
економічної (ЕСЕ) системи, автор роботи [20] зазначає, що 

розвиток цих систем залежить від двох видів факторів – 
внутрішніх (таких, що визначаються внутрішніми особли-
востями системи, її здатністю накопичувати та закріплюва-
ти інформацію, можливістю адаптуватися до змін зовніш-
нього середовища) та зовнішніх (таких, що визначаються 
зовнішніми стосовно цієї системи факторами).

До числа найбільш важливих зовнішніх факторів 
ЕСЕ-системи регіону відносяться:

забезпеченість території природними ресурсами; 
якість компонент природного середовища цієї те- 
риторії; 
умови середовища (клімат, рельєф); 
економіко-географічне положення території; 
форма соціально-економічного устрою; 
система розміщення виробничих сил, яка істо- 
рично склалася тощо.

До числа найбільш важливих внутрішніх факторів 
ЕСЕ-системи регіону відносяться:

здатність накопичувати, закріплювати та вико- 
ристовувати інформацію;
ступінь розвитку всіляких рівнів суспільства; 
рівень технологічного розвитку; 
соціальні умови існування суспільства (включаю- 
чи моральне виховання, відносини між поколін-
нями);
інноваційний, ресурсний, виробничий, кадровий  
потенціал ЕСЕ-системи;
наявність у системі регламентованих характерис- 
тик її окремих елементів та різного типу стандартів, 
що сприяють підтримці гомеостазу в ЕСЕ-системі; 
узгодженість причинно-наслідкових зв’язків та  
підтримка метаболізму в ЕСЕ-системі.

Рейтингове агентство «РІА Рейтинг» у своєму що-
річному виданні «Рейтинг соціально-економічного по-
ложення суб’єктів РФ» проводить аналіз значного масиву 
показників, що характеризують різні аспекти соціально-
економічної ситуації суб’єктів РФ, в результаті чого сфор-
мована система ключових показників, умовно розподіле-
них на 4 групи [21]:

1. Показники масштабу економіки. Ця група об’єднує 
показники, що характеризують абсолютні об’єми 
виробництва товарів та услуг, об’єм бюджету, на-
явність трудових ресурсів. 

2. Показники ефективності економіки. Ця група 
об’єднує показники, що характеризують продук-
тивність праці, інвестиційну активність, фінансо-
ве положення підприємств регіону, що дозволя-
ють дати порівняльну оцінку ефективності вико-
ристання наявних у регіоні ресурсів.

3. Показники бюджетної сфери. В цій групі об’єднані 
показники, що характеризують стійкість бюджет-
ної системи, в тому числі рівень боргового наван-
таження, забезпеченість власними фінансовими 
ресурсами, об’єм доходної бази. 

4. Показники соціальної сфери. Ця група об’єднує 
показники, що характеризують доходи населення, 
рівень безробіття, тривалість життя населення та 
рівень дитячої смертності.

Автори монографії [22], досліджуючи існуючі мето-
дики оцінки інвестиційної привабливості регіонів, виділя-
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ють дев’ять груп факторів, кожна з яких включає певний 
перелік регіональних характеристик, що оцінюють:

1. Економіко-географічне положення, що оцінюється 
близькістю регіону до кордонів держави, ступенем 
розвитку виробничої інфраструктури, наявністю 
транспортних коридорів, прикордонних терміна-
лів, нафто-, газопроводів, близькістю до столиці 
та промислових центрів країни. Зручне економіко-
географічне положення надає інвестору істотні пе-
реваги у сфері ринкових комунікацій і можливість 
превентивних дій в інвестиційній сфері;

2. Природно-ресурсний потенціал, який є важливим 
фактором розміщення населення та господарської 
діяльності й передбачає наявність мінеральних, 
водних, земельних, лісових, фауністичних і рекре-
аційних ресурсів;

3. Трудовий потенціал, однією з основних складових 
якого є демографічна ситуація в регіоні, що ха-
рактеризується освітньо-кваліфікаційним рівнем 
трудових ресурсів, статево-віковою структурою, 
рівнем захворюваності населення, загальною чи-
сельністю зайнятих, середньомісячною оплатою 
праці, кількістю безробітних;

4. Економічний потенціал, який визначається на осно-
ві ВВП у розрахунку на душу населення, структура 
експорту й імпорту. Важливим елементом у фор-
муванні виробничого потенціалу є особливості 
галузевої спеціалізації підприємств регіону;

5. Ємність споживчого ринку, яка характеризується 
показниками сукупних витрат домогосподарств, 
роздрібного товарообігу й обсягу реалізованих 
послуг, оплачених населенням;

6. Інфраструктурний потенціал, що забезпечує 
можливість постачання електроенергією, га-

зом, водою промислові підприємства та на-
селення. Інфраструктурний потенціал регі-
ону залежить від економіко-географічного 
положення регіону (близькості до зовнішніх 
кордонів, регіонів-постачальників та регіонів-
споживачів), інфраструктурної освоєності та 
забезпеченості регіону;

7. Науково-технічний потенціал, оцінка якого ви-
значається за кількістю фахівців, що виконують 
науково-технічні роботи, обсягом наукових і нау-
ково-технічних робіт (на душу населення), обся-
гом витрат на НДДКР, і виступає одним із най-
більш важливих елементів відтворювального про-
цесу в регіоні;

8. Інвестиційні преференції, які характеризуються 
наявністю вільних економічних зон, територій 
пріоритетного розвитку в регіоні, що виступають 
дієвими механізмами ефективного використання 
інвестиційних преференцій;

9. Інвестиційні ризики, що ґрунтуються на аналізі за-
конодавчих, політичних, соціальних, економічних 
та екологічних ризиків.

Кожна група факторів характеризується можливістю 
«внутрішньої» диференціації залежно від особливостей га-
лузевої структури регіональної системи, а також від специ-
фіки функціонування галузей господарства, які представ-
лені в регіоні. 

В ході дослідження факторів національної та регі-
ональної конкурентоспроможності, що лежать в основі 
емпіричних методик, основних світових агенцій для Єв-
ропейської комісії генерального директорату регіональної 
політики, проведене у роботі [23], було визначено їх спільні 
риси (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори конкурентоспроможності 

Національні фактори конкурентоспроможності

Інфраструктура та загальнодос-
тупність Людські ресурси Виробниче середовище

1 2 3

Базова інфраструктура:

автошляхи; 
залізничний транспорт; 
повітряний транспорт. 

технологічна інфраструктура:

інформаційні та комунікаційні  
технології;
телекомунікації; 
інтернет 

Характеристика робочої сили:

продуктивність і пристосовність. 

управлінські навички:

інтернаціоналізація; 
рівень професіоналізму; 
рівень ефективності. 

висококваліфікована робоча сила: 

вчені та інженери; 
визначні аналітики. 

Частка економічно активного населення  
з постшкільною освітою:

з вищою освітою; 
з професіонально-технічною освітою. 

інфраструктура освіти

культура підприємництва:

низькі бар’єри для входу на ринок; 
культура прийняття ризику. 

інтернаціоналізація:

експорт / глобальні продажі; 
інвестиції; 
бізнес-культура. 

технології:

застосування; 
управління. 

інновації:

патенти; 
рівень нтр; 
науково-дослідні інститути та університети; 
зв’язки між компаніями та науково- 
дослідною діяльністю.
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1 2 3

доступність капіталу.

природа конкуренції.

галузевий баланс

регіональні фактори конкурентоспроможності

Базова інфраструктура:

автошляхи; 
залізничний транспорт; 
повітряний транспорт; 
приватний транспорт 

демографічні тенденції:

міграція кваліфікованих робітників; 
диверсифікованість. 

висококваліфікована робоча сила:

наукоємні навички 

культура підприємництва:

низькі бар’єри для входу на ринок; 
культура прийняття ризику. 

галузева концентрація:

баланс / залежності; 
концентрація зайнятості; 
високий рівень створення доданої вартості 

технологічна інфраструктура:

інформаційні та комунікаційні  
технології;
телекомунікації; 
інтернет 

інтернаціоналізація:

експорт / глобальні продажі; 
інвестиції; 
бізнес-культура; 
природа прямих іноземних інвестицій. 

інновації:

патенти; 
рівень нтр; 
науково-дослідні інститути та університети; 
зв’язки між компаніями та науково-дослід- 
ною діяльністю.

інфраструктура знань:

освітні заклади. 

Ступінь якості місцевості:

забезпеченість житлом; 
навколишнє середовище;  
культурні пам’ятки; 
безпека 

управлінський та інституціональний потен-
ціал.

доступність капіталу.

Соціалізація.

природа конкуренції

Закінчення табл. 1

Проведений аналіз теорій, результатів наукових ме-
тодик та емпіричних досліджень вітчизняних і зарубіжних 
фахівців щодо визначення факторів регіонального зрос-
тання в різних аспектах цього явища дає змогу зробити ви-
сновок, що на сьогодні ще не існує закінченої визначеної 
їх структури та кількості. Різноманітність факторів еконо-
мічного зростання регіонів обумовлена як складністю їх 
визначення, так і специфікою теоретичних та емпіричних 
досліджень. 

У табл. 2 наведено узагальнені фактори регіонально-
го економічного зростання, що найбільш часто зустріча-
ються в науковій літературі.

Таким чином, як видно з табл. 2, вчені та аналітики 
найбільш часто відносять до факторів економічного зрос-
тання регіонів такі, що характеризують людський потенці-
ал, науково-технічну та інноваційну діяльність, управління 
та інституціональний потенціал. До факторів, що менше 
часто фахівці та науковці зв’язують з економічним зрос-
танням регіонів, відносяться фактори, що характеризу-
ють навколишнє середовище, підприємницьку діяльність 
і соціально-політичні фактори, що пов’язано з труднощами 
їх кількісного визначення, але це, на наш погляд, ні в якому 
разі не зменшує їх значущість. 
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Таблиця 2

Узагальнені фактори економічного зростання регіонів у науковій літературі

Джерело

Фактори [1
]

[5
]

[2
4] [3
]

[1
6]

[1
3]

[1
4]

[1
7] [9
]

[1
8] [6
]

[1
9]

[2
0]

[2
1]

[2
2]

[2
3]

Ра
зо

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Людського потенціалу:
демографія; 
статева структура; 
мобільність населення; 
кваліфікація робочої сила; 
продуктивність праці 

+ + + + + + + + + + + + + + + 15

Науково-технічні та іннова-
ційні:

поширення знань; 
наявність технологічних  
центрів, дослідницьких ор-
ганізацій;
наявність вишів;  
підготовки кадрів; 
рівень фінансування нтр;  
ефективність інноваційної  
діяльності;
зв’язки між компаніями та  
науково-дослідною діяль-
ністю

+ + + + + + + + + + + + + 13

Інституціональні:
нормативно-правова база; 
податки; 
субсидії;  
стратегії підтримки та роз- 
витку

+ + + + + + + + + + + + + 13

Інфраструктури:
транспортна; 
енергетична; 
надання послуг; 
інформаційно-телекомуні- 
каційні технології

+ + + + + + + + + + + + 12

Природні ресурсів:
мінеральні; 
земельні; 
водні; 
лісові,  
фауністичні; 
рекреаційні 

+ + + + + + + + + + 10

економіко-географічного  
положення:

агломерація; 
відстань до столиці та про- 
мислових центрів;
щільність населення; 
кластеризація економіки 

+ + + + + + + + + + 10

Виробничого комплексу:
промисловість; 
структура економіки; 
структура експорту / імпор- 
ту товарів та послуг

+ + + + + + + + + 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Фінансово-економічні  
та інвестиційні:

доступність до капіталу; 
доступність до ринків; 
концентрація капіталу 
інвестиції у фізичний капі- 
тал;
прямі іноземні інвестиції 

+ + + + + + + + 8

Соціально-політичні + + + + + + 6

Підприємництва:
наявність середніх та малих  
промислових підприємств

+ + + + 4

Навколишнього середовища:
екологія;  
умови середовища 

+ + + 3

разом 8 5 6 6 7 6 4 5 9 6 5 6 9 5 7 9
Джерело: сформовано автором
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явлено, що на промислових підприємствах відсутня дієва система управління інноваційною діяльністю. Причинами цього є хронічна нехватка фінан-
сових ресурсів, недостатня замотивованість підприємств на впровадження інновацій, неготовність ресурсного забезпечення інноваційного процесу 
на підприємстві, несформованість специфічних компетенцій для інноваційної діяльності. Крім того, нечітка державна політика щодо інноваційного 
розвитку, відсутність дієвих механізмів стимулювання і забезпечення стають на завадах практичного впровадження на рівні підприємства системи 
управління інноваційним розвитком. Авторське дослідження сучасних концепцій інноваційного розвитку промислових підприємств дозволило конкре-
тизувати авторську концепцію інноваційного розвитку в системі управління підприємством. Обґрунтовано актуальність постійного управлінського 
впливу на інноваційний розвиток підприємства, який має бути векторно-цільової спрямованості. Доведено, що управління інноваційним розвитком 
підприємства є окремим видом управлінської діяльності і потребує відповідного забезпечення. Динамічною моделлю інноваційної діяльності підпри-
ємства представлена його інноваційна система, яка включає функціональний, процесний і виконавчий блоки. Запропоновані концептуальні підходи 
дають узагальнене поняття щодо місця інноваційного розвитку в системі управління підприємством, що сприятиме підвищенню ефективності 
управління інноваційною діяльністю.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інноваційна система підприємства, система управління підприємством.
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Бондаренко С. А. Концептуальные основы инновационного  

развития в системе управления предприятием
Цель статьи – на основе системного подхода раскрыть основные 
концептуальные основы инновационного развития в системе управ-
ления предприятием. Проанализировано современное состояние 
инновационной активности промышленных предприятий и резуль-
таты внедрения инноваций в Украине, на основе чего выявлено, что 
на промышленных предприятиях отсутствует действенная систе-
ма управления инновационной деятельностью. Причинами этого 
является нехватка финансовых ресурсов, отсутствие мотивов для 
предприятий на внедрение инноваций, неготовность ресурсного обе-
спечения инновационного процесса, несформированность специфи-
ческих компетенций для инновационной деятельности. Кроме того, 
нечеткая государственная политика по инновационному развитию, 
отсутствие действенных механизмов стимулирования и обеспечения 
препятствуют практическому внедрению на предприятиях системы 
управления инновационным развитием. Авторское исследование со-
временных концепций инновационного развития позволило конкрети-
зировать авторскую концепцию инновационного развития в системе 
управления предприятием. Доказано, что управление инновационным 
развитием предприятия является отдельным видом управленческой 
деятельности и требует соответствующего обеспечения. Дина-
мичной моделью инновационной деятельности предприятия пред-
ставлена его инновационная система, включающая функциональный, 
процессный и исполнительный блоки. Предложенные концептуальные 
подходы дают обобщенное понятие о месте инновационного раз-
вития в системе управления предприятием, что будет способство-
вать повышению эффективности управления инновационной дея-
тельностью.
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of Innovation Development in the Enterprise  

Management System
The aim of the article is to define the main conceptual framework of 
innovation development in the enterprise management system on the basis 
of the systemic approach.  The current state of the innovation activity of 
industrial enterprises and results of introducing innovations in Ukraine 
have been analyzed, which revealed the absence of an effective system of 
innovation activity at enterprises. This results from insufficient financial 
resources, lack of motivation for the enterprise to introduce innovations, 
unpreparedness of resource provision of innovation process, unformed 
specific competences for the innovation activity. Besides, the vague state 
policy on innovation development, lack of efficient mechanisms for its 
stimulation and provision hinder the practical implementation of the 
innovation development system at enterprises. The author’s study of modern 
concepts of innovation development allowed to specify the author’s concept 
of innovation development in the system of enterprise management. It is 
proved that management of the enterprise innovation activity is a separate 
type of management activity and requires an appropriate support. The 
innovation system including functional, process and executive units is 
presented as a dynamic model of the enterprise innovation activity. The 
proposed conceptual approaches give a generalized idea about the place of 
innovation development in the system of enterprise management.
Keywords: innovation development, innovation activity, enterprise 
innovation system, enterprise management system.
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Вступ. Нововведення на сьогодні вже не розгляда-
ються як випадкові сплески в розміреному виробничому 
процесі. Наявність компонента знань у кожному продукті 
підприємства стає основою забезпечення конкуренто-
спроможності і розвитку підприємства, а також основним 
фактором створення доданої вартості. Розуміння високого 
ступеня ризиковості інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств, що пов’язано з недосконалістю нормативно-
правового забезпечення, недієвістю заявлених партнер-
ських відносин на етапах інноваційного процесу, низьким 
рівнем ефективності нововведень на рівні підприємства, 
не достатньо сформованим попитом на інноваційну про-
дукцію на вітчизняному ринку, стає на заваді інноваційно-
му розвитку не лише самого підприємства, але й держави 
в цілому. Умовою інноваційного розвитку є інституційні 
обумовленості інноваційних процесів, врегулювання на 
усіх рівнях взаємодії інноваторів, інститутів, держави, рин-
ку і підприємства.

Такий феномен економіки знань, як інноваційний 
розвиток, є предметом дослідження багатьох наукових 
шкіл і дослідників. Вивчення робіт [1–4] показало, що біль-
шість учених вивчають проблеми інноваційного розвитку 
підприємств в аспекті стратегічного управління, найчас-
тіше досліджуючи: а) фактори інноваційного розвитку;  
б) форми й організаційні схеми виробничо-господарської 
інтеграції інноваційно-активних підприємств; в) способи 
акумулювання інноваційних ресурсів; г) формування пріо-
ритетів інноваційного розвитку підприємства.

Для обґрунтування розвитку підприємств учені вико-
ристовують закони організації, а сутність закону розвитку 
зводять до того, що кожна система прагне досягти найбіль-
шого сумарного потенціалу під час проходження всіх етапів 
свого життєвого циклу [5; 6]. Розумне поєднання векторів 
інноваційного розвитку зі складовими інноваційного по-
тенціалу та інтелектуального капіталу підприємства забез-
печить отримання доходу у процесі його економічного роз-
витку [7; 8]. Порівняльний аналіз сучасних підходів до ін-
новаційного розвитку підприємства дозволив виявити такі 
обмеження: по-перше, наявні дослідження будуються або на 
поняттях економічної динаміки (циклічність економічних 
процесів, стрибкоподібна зміна технологій, нерівноважні 
стани, що характеризуються технологічними розривами, 
тощо), спираються на функціонально-процесні підходи до 
інноваційної діяльності або на виявлення результатів (по-
точного інноваційного стану), згідно з даними причинно-
наслідкового аналізу, часто ігноруючи умови й обмеження 
застосування зарубіжного досвіду; по-друге, дослідники 
розглядають, як правило, один або кілька аспектів іннова-
ційної діяльності підприємства, виділяючи їх як пріоритет-

ні, ігноруючи інтегративні процеси в сучасному промисло-
вому середовищі; по-третє, наявні підходи не дозволяють 
враховувати комплексний системний взаємозв’язок різних 
елементів інноваційного розвитку й ігнорують нелінійність 
та наявну керовану дискретність процесу. Наявні підходи 
до інноваційного розвитку підприємства мають обмежен-
ня, для подолання якого потребувалась розробка нової кон-
цепції на основі системної парадигми.

Інноваційний тип розвитку (англ. Innovation model 
of development) сучасного суспільства характеризується 
перенесенням акценту на використання принципово нових 
прогресивних технологій, переходом до випуску високо-
технологічної продукції, прогресивними організаційними 
і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, 
що стосується як мікро-, так і макроекономічних процесів 
розвитку − створення технопарків, технополісів, прове-
дення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї 
виробничої діяльності, софтизації та сервізації економіки. 
З’являються нові пріоритети: добробут, інтелектуалізація 
виробничої діяльності, посилення ролі інтелектуальних 
активів, розширення інвестування в інтелектуальний ка-
пітал і систему управління знаннями, використання висо-
ких і інформаційних технологій, екологічність. Інноваційні 
здібності відображають один із найважливіших факторів 
виробництва – підприємницьку спроможність людей, що 
слід визначати як готовність підприємств створювати 
і впроваджувати інноваційні продукти.

На сьогодні не існує універсального поняття щодо 
належного забезпечення дієвості системи управління ін-
новаційною діяльністю промислового підприємства. На 
більшості вітчизняних підприємств така система або вза-
галі відсутня (функціональний розподіл щодо інновацій-
ної діяльності покладено на різні організаційні структури 
підприємства), або (частіше) інновації носять випадковий 
стихійний характер, і усі питання вирішуються в опера-
тивному режимі. Не секрет, що не всі підприємства мають 
стратегію розвитку, не у всіх прописана стратегія іннова-
ційного розвитку. Причинами цього є хронічна нехватка 
фінансових ресурсів, не достатня замотивованість підпри-
ємств на впровадження інновацій, неготовність ресурсного 
забезпечення інноваційного процесу на підприємстві (за-
старіле, зношене обладнання, дефіцит інноваційних кадрів, 
у тому числі управлінських), несформованість специфічних 
компетенцій для інноваційної діяльності. Крім того, нечіт-
ка державна політика щодо інноваційного розвитку, від-
сутність дієвих механізмів стимулювання і забезпечення 
стають на заваді практичному впровадженню на рівні під-
приємства багатьох цікавих наукових доробок щодо управ-
ління інноваційним розвитком сучасного підприємства.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятель-
ность, инновационная система предприятия, система управления 
предприятием.
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Виявлені обмеження стають підставою для форму-
вання концепції управління інноваційним розвитком під-
приємства на основі системного підходу.

Мета статті – на основі системного підходу розкри-
ти основні концептуальні засади інноваційного розвитку 
в  системі управління підприємством.

Інноваційний розвиток підприємства визначається 
його здатністю створювати нові компетенції, які в тео-
рії стратегічного управління розглядаються як динамічні 
можливості [9; 10]. Управління інноваційним розвитком 
підприємства повинно стратегічно визначати напрями 
інтеграції зусиль щодо створення інноваційних техно-

логій, продуктів, послуг і процесів на основі розробки і 
трансформації ключових компетенцій підприємства від-
повідно до мінливих факторів і умов зовнішнього серед-
овища.

Oснoвними пoказниками, щo надають мoжливість 
oцінити рівень пoширення інновацій, є ствoрення і  викo- 
ристання нoвітніх технoлoгій промисловими підприєм-
ствами регіону. Для тoгo щoб зрoбити виснoвки прo рі-
вень іннoваційнoї діяльнoсті в Одеській oбласті, неoбхіднo 
рoзглянути іннoваційну активність прoмислoвих під-
приємств oбласті та результати впрoвадження інновацій 
(рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка кількості промислових підприємств України і Одеського регіону, що займаються 
 інноваційною діяльністю за 2010–2014 рр. 

Джерело: сформовано автором на основі [11; 12]
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 Як видно з рис. 1, за досліджуваний період значно 
скоротилось число промислових підприємств в Україні (на 
600 од., або на 5,7 %). Починаючи з 2013 року така тенден-
ція стала ще більш вираженою. При цьому спостерігається 
значне зменшення кількості інноваційно-активних про-
мислових підприємств як у межах України (на 43 од., або 
на 2, 4%, скоротилось у 2013 році порівняно з 2012 роком,  
а у 2014 – ще на 106 од., або на 6,2 %), так і по Одеській об-
ласті (на 14 од., або на 16,9 %, скоротилось у 2013 році по-
рівняно з 2012 роком, а у 2014 – ще на 2 од., або на 2,9 %). 

Для тoгo щoб зрoбити виснoвки прo рівень 
іннoваційнoї діяльнoсті в Одеській oбласті, неoбхіднo 

рoзглянути, в першу чергу, іннoваційну активність її 
прoмислoвих підприємств, які є найбільш інноваційно ак-
тивними та замотивованими до впровадження інновацій 
(табл. 1). 

Найбільший відсoтoк впрoвадження іннoваційних 
технoлoгій на підприємствах oбласті спoстерігався 
у  2012  рoці (14 %). Далі цей показник знижується (9,8 % – 
у  2014 році). Інноваційна активність галузей промисловос-
ті у розрізі технологічних укладів за останні шість років 
майже не змінилася: більш активною стала інноваційна ді-
яльність у галузі сектора середніх технологій; зросла інно-
ваційна активність металургії та обробки металу у секторі 

Таблиця 1

Іннoваційна активність прoмислoвих підприємств Одеської області та впрoвадження інновацій за період 2000–2014 рр.

Роки Питома вага підприємств, що 
займалися інноваціями, %

Питома вага підприємств, що 
впроваджували інновації, %

Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової, %

2000 4,8 3,3 0,7

2008 11,4 9,8 1,3

2009 14,2 10,0 0,5

2010 15,7 12,9 0,8

2011 20,6 12,8 2,2

2012 22,3 14,0 3,6

2013 17,6 11,3 3,6

2014 16,8 9,8 2,4

Джерело: сформовано автором на основі [11; 12]
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низьких технологій. Аналіз виробничого сектора свідчить, 
що 34,4 % інноваційно-активних підприємств України за 
статистичною звітністю – це підприємства оптової торгів-
лі з нетехнологічними інноваціями.

В Україні на тлі загального зниження інноваційної ак-
тивності у промисловості протягом 2008–2014 років більш 
інноваційно-активними були підприємства, що належать 
до 4-го технологічного укладу. Для порівняння, в розви-
нутих країнах Заходу інноваційною діяльністю займається 
50–60 % загальної кількості підприємств. На сьогодні у кра-
їнах Європейського Союзу (ЄС) питома вага підприємств, 
що займаються інноваційною діяльністю, становить близь-
ко 53 %. Найбільша кількість інноваційних підприємств се-
ред країн ЄС знаходиться у Німеччині (79,3 %), найменша – 
в Болгарії (27,1 % до загальної кількості підприємств) [13]. 

Бачимо, що динаміка впровадження інновацій на 
промислових підприємствах Одеської області має схиль-
ність до зниження. Протягом досліджуваного періоду об-
сяг впровадження інноваційних видів продукції на промис-
лових підприємствах Одеської області значно перевищував 
обсяг впровадження нових технологічних процесів. Частка 
маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних тех-
нологічних процесів у впровадженні нових технологічних 
процесів перевищувала частку нових видів техніки у впро-
вадженні інноваційних видів продукції. При цьому вироб-
ництво нових або вдосконалення існуючих засобів вироб-
ництва (інноваційних технологій), які ґрунтуються на ре-

зультатах науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт і є запорукою інноваційного розвитку економіки, 
впроваджувалися мало. 

Це стає підставою дійти виснoвку, щo на цей час про-
мислові підприємства не є зацікавленими у впрoвадженні 
іннoвацій. Поки що основні витрати підприємств в інно-
ваційної сфері приходяться на придбання машин та облад-
нання, проведенняю досліджень відводиться значно менше 
уваги. 

У структурі витрат промислових підприємств Одесь-
кої області на інноваційну діяльність частка витрат на при-
дбання машин, обладнання та програмного забезпечення 
складає більше 90 %. У 2014 році на придбання машин та 
обладнання витратилося 99,3 %, при цьому на дослідження 
та розробки, а також на придбання нових технологій – зо-
всім мізерні частки. Другу позицію займають нетехнологіч-
ні – маркетингові й організаційні витрати, які можна вва-
жати умовно інноваційними. Тобто інноваційний розвиток 
промислових підприємств Одеської області ґрунтується не 
на науково-дослідних розробках, а на придбанні закордон-
ного обладнання та нетехнологічних інноваціях. 

Першочерговими проблемами розвитку інновацій-
ної діяльності в Україні є недостатність фінансування, не-
спроможність держави підтримувати ці процеси. У табл. 2 
розглянуто основні джерела фінансування інноваційної 
діяльності промислових підприємств України і Одеської 
області. 

Таблиця 2

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України за період 2010–2014 рр. 

Показники, млн грн 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Загальна сума витрат на інноваційну діяльність про-
мислових підприємств україни, млн грн / %

8045,5 / 
100 14333,9 / 100 11480,6 / 

100 9562,6 / 100 7695,9 / 100

по Одеській області, млн грн / % від заг. обсягу по 
Україні 157,0 / 2,0 172,5 / 1,2 1497,4 / 13,0 91,1 / 0,9 323,9 / 4,2

з них:

за рахунок власних коштів, млн грн / % 4775,2 / 
59,4 7585,6 / 52,9 7335,9 / 63,9 6973,4 / 72,9 6540,3 / 

85,0

по Одеській області 107,5 / 68,5 147,5 / 85,6 135,9 / 9,1 88,3 / 96,9 320,6 / 98,9

з державного бюджету,    млн грн / % 87,0 / 1,1 149,2 / 1,0 224,3 / 2,0 24,7 / 0,3 344,1 / 4,5

по Одеській області 2,1 / 1,3 - - - -

з місцевих бюджетів 5,7 / 0,1 12,3 / 0,1 17,6 / 0,1 157,7 / 1,6 -

по Одеській області 1,0 / 0,6 0,2 / 0,1 0,6 / 0,0 1,5 / 1,6 -

за рахунок коштів позабюджетних фондів - - 0,02/0,0 2,1/0,0 -

по Одеській області - - - - -

за рахунок коштів вітчизняних інвесторів 31,0 / 0,4 45,4 / 0,3 154,5 / 1,3 123,7 / 1,3 -

по Одеській області - - - - -

за рахунок коштів іноземних інвесторів 2411,4 56,9 994,8 / 8,7 1253,2 / 13,1 138,7 / 1,8

по Одеській області 42,9 / 27,3 - 600,0 / 40,1 - -

за рахунок кредитів - - 2407,8 / 21,0 630,2 / 6,6 -

по Одеській області 3,5 / 2,2 24,7 / 14,3 757,1 / 50,6 1,2 / 1,3 -

інші джерел, млн грн / % 735,2 / 9,0 6484,6 / 45,3 345,8 / 3,0 397,6 / 4,2 672,8 / 8,7

по Одеській області - - 3,7 / 0,2 - 3,3 / 1,1

Джерело: сформовано автором на основі [11; 12]
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У загальному обсязі фінансування інноваційної ді-
яльності на промислових підприємствах України підпри-
ємствам Одеської області відводиться незначний відсоток 
(2,0 % – у 2010 році, 1,2 % – у 2011 році, найбільше значення– 
13,0 % – у 2012 році, найменше значення – 1 % – у 2013 році, 
4,2 % – у 2014 році).

Аналіз даних за весь досліджуваний період (2010–
2014 рр.) свідчить, що фінансування інноваційної ді-
яльності на промислових підприємствах Одеської об-
ласті відбулося в основному за власні кошти (68,5 % –  
у 2010 році, 85,6  %  – у 2011 році, найменше значення – 
9,1  % – у 2012  році, 96,9 % – у 2013 році, найбільше значен-
ня – 98,9 % – у  2014 році). У 2012 році відбулося значне фі-
нансування іноземними інвесторами на суму 600,0 млн грн 
(40,1 %) і за рахунок кредитів на суму 757,1 млн грн (50,6 %). 
Інші джерела фінансування (кошти держбюджету, місцевих 
бюджетів, інші кошти) є дуже незначними. Фінансування 
з позабюджетних фондів і вітчизняних інвесторів взагалі 
відсутнє. У 2014 році із державного та місцевих бюджетів 
кошти для Одеської області взагалі не виділялись.

Досвід і світoва практика свідчать, щo імплементація 
ефективнoї іннoваційнoї пoлітики в регіoні немoжлива без 
комплексної підтримки її на державнoму рівні. Дані аналізу 
вказують на кризову неспроможність державного менедж-
менту регулювати інноваційну діяльність промислових 
підприємств. Це і є причиною того, що Україна нині вхо-
дить до групи країн, які знаходяться у «початковій» стадії 
розвитку, коли джерелами конкурентоспроможності явля-
ються або сировина, або дешева некваліфікована робоча 
сила. За таких умов Одеська область може перейти в групу 
депресивних регіонів, хоча потенціал для інноваційного 
розвитку досить високий. 

Розвиток інноваційної діяльності промислових під-
приємств має підпорядковуватися загальним законам фор-
мування постіндустріального суспільства, тобто врахову-
вати певні чинники, що визначають вектор сучасного руху 
вперед [13; 14]. На успіх реалізації інновацій на підприєм-
стві впливає безліч факторів, серед яких ученими [1; 2; 4; 5; 
8] відзначаються такі: науково-технічний потенціал; рівень 
інноваційної активності; виробничо-технічна база; осно-
вні види ресурсів, особливо інтелектуальні ресурси; крупні 
інвестиції; відповідна система управління, організаційне 
забезпечення. Правильне співвідношення і використання 
цих факторів, а також тісний взаємозв’язок через систему 
управління між інноваційною, виробничою та маркетинго-
вою діяльністю промислового підприємства приводять до 
позитивного результату здійснення інноваційної стратегії. 

Отже, результатом інноваційного розвитку підпри-
ємства будуть постійні прогресивні зміни якісного стану 
усіх систем і механізмів, а яким буде процес інноватизації 
(революційний або еволюційний) – залежатиме від обра-
ного інноваційного напряму, стратегії інноваційного роз-
витку, дієздатної системи управління [2; 5]. 

У цьому контексті інноваційний розвиток підпри-
ємства – це безперервний процес якісних змін цільового 
характеру, пов’язаних із інноваціями, які впроваджуються, 
відповідно до стратегії розвитку підприємства за рахунок 
ефективного використання усіх наявних, у тому числі інте-
лектуальних, ресурсів (як власних, так і залучених), і харак-

теризується прогресивною зміною якісного стану усіх сфер 
діяльності підприємства. 

В основі сучасної парадигми інноваційного розвитку 
підприємства покладено принципи інтелектуалізації еконо-
міки. Нинішній етап розвитку економіки тісно пов’язують 
з використанням інтелектуальних ресурсів, що включають 
інтелектуальний капітал, інтелектуальну працю та інтелек-
туальні продукти, які, у свою чергу, також можуть бути ви-
користані як засоби виробництва [3–5; 8].  

Наявність, якісний і кількісний склад інтелектуаль-
них ресурсів підприємства, форма їх залучення (власні або 
запозичені), здатність підприємства як відкритої системи 
генерувати, використовувати та своєчасно залучати новіт-
ні інтелектуальні знання та продукти – це те, що забезпечує 
використання інтелектуальних ресурсів задля поступаль-
ного, неперервного інноваційного розвитку підприємства. 
Тобто інтелектуальними ресурсами (які ще називають не-
матеріальними), як і матеріальними, необхідно управляти, 
створювати відповідну систему організації інноваційної 
діяльності.  

Розумне поєднання векторів інноваційного розвитку 
зі складовими інноваційного потенціалу та інтелектуаль-
ного капіталу підприємства забезпечить отримання доходу 
в процесі його економічного розвитку [12; 18].  

Складні процеси, що пов’язані з технологічним роз-
витком і відбуваються під час розробки і застосування 
інноваційних технологій, видів продукції, послуг і бізнес-
моделей, носять яскраво виражений нелінійний характер 
і супроводжуються незворотними змінами. З точки зору 
процесного підходу інновація носить характер ініційо-
ваних і контрольованих змін, що відбуваються на основі 
раціонально-вольової дії. Іншими словами, це штучно ор-
ганізований процес, спрямований на досягнення певного 
результату. При цьому інновація є системою змін, які від-
бувається під її впливом на підприємстві, тобто є результа-
том. А саме підприємство, будучи відкритою системою, що 
складається з відповідних елементів, може приймати або, 
навпаки, бути не сприйнятливим до такої інновації. Іннова-
ція тут виступає як об’єкт управління, що потребує відпо-
відних управлінських рішень і дій щодо послідовності якіс-
ної зміни системи на всіх рівнях і моніторингу освоєння 
і контролю змін на всіх етапах впровадження. Результатом 
інновацій є якісні зміни підприємства як системи й одер-
жання економічного, соціального, науково-технічного або 
іншого виду ефекту.

Таким чином, під інновацією слід розуміти результат 
цілеспрямованого процесу, який складається з відповідних 
етапів, якісних змін системи або окремих її елементів, що 
представляє собою новий спосіб задоволення вже існую-
чих або створення раніше не існуючих потреб у вигляді но-
вих видів товарів, послуг, технологій виробництва, управ-
лінських, маркетингових, соціальних технологій, комер-
ціалізація яких знаходить своє відображення у створенні 
доданої вартості господарюючого суб’єкта.

Впровадження інновації на підприємстві є результа-
том інноваційної діяльності. Загальні підходи до визначен-
ня та управління інноваційною діяльністю в різних країнах 
і розробку методології системного опису інновацій в умовах 
ринкової економіки засновано на міжнародних стандартах, 
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в рамках Організації економічного співробітництва і розви-
тку (ОЕСР), яка розробила «Керівництво Фраскаті» [15].

Вперше офіційно поняття інноваційної діяльності 
термінологічно включено в Рекомендаційний законодав-
чий акт «Про основні засади співпраці держав-учасниць 
СНД у сфері науки і науково-технічну діяльність» [16]: 
«інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на впро-
вадження нових ідей, наукових знань, технологій, видів 
продукції і т. д. в області виробництва, управління, праці на 
підприємстві, в галузі».

Термін «інноваційна діяльність» трактується Зако-
ном України «Про інноваційну діяльність» як діяльність, 
що спрямована на використання і комерціалізацію резуль-
татів наукових досліджень і розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [17]. 
Для промислового підприємства інноваційна діяльність – 
це здійснення цілеспрямованого і творчого виробничого, 
науково-технічного й організаційного процесу, спрямована 
на реалізацію інноваційних проектів, а також на створення 
інноваційної інфраструктури та забезпечення її функціону-
вання. Економічним результатом інноваційної діяльності є 
додана вартість (чиста поточна вартість), що формується 
за окремими стадіями її здійснення.

Складність і неоднозначність проблеми інноваційно-
го розвитку зумовила появу цілої низки концепцій, кожна 
з яких акцентує увагу на дослідженні певного аспекту і до-
зволяє конкретизувати авторську концепцію інноваційно-
го розвитку промислових підприємств (табл. 3).

Таблиця 3

Авторське дослідження сучасних концепцій інноваційного розвитку промислових підприємств

Автори Сутність концепції Авторська точка зору на обґрунтування методології 
інноваційного розвитку промислових підприємств

1 2 3

Шумпетер й. [18]

конкуренція на основі інновацій і наукових дослі-
джень у корпораціях як головні чинники економіч-
ної динаміки. існування циклічності економічного 
розвитку. інноваційний розвиток розуміється як 
предметно-технологічний, або орієнтований на 
науковий результат, розглядається як кінцевий ре-
зультат наукової чи науково-технічної діяльності

інноваційний розвиток промислових підприємств 
у  цьому контексті розглядається як комплексна 
інноваційна діяльність, для якої характерна творча 
підприємницька активність: створення і впрова-
дження нових продуктів, методів, прийомів, техно-
логій, створених на основі дотримання споживчих 
переваг із урахуванням зміни якості потреб

Хайек Ф.  [19]

концепція «розсіяного знання». центральною 
частиною цієї концепції є уявлення про ринок як 
особливого роду інформаційний передавач, що 
здійснює виявлення, використання і координацію 
знань мільйонів незалежних один від одного лю-
дей. виділяє динамічний аспект конкуренції; про-
сування невіддільне від ризику; пов’язує здатність 
людини до творчості в умовах невизначеності 
з  потенціалом інститутів, виправдовується ризик 
об’ємом доступного неявного знання

інноваційний розвиток обумовлений відповідною 
концентрацією спеціальних знань. важливим стає 
інформація, необхідність урахування її сприйняття 
і  асиметричність цього процесу

твісс Б. [20]  

інновації – процес, в якому ідея чи винахід набу-
вають економічного сенсу. інноваційний розвиток 
розуміється як функціональний, що пов’язаний із 
функціями створення, впровадження, поширення 
нововведень, реалізації інноваційних проектів 
тощо 

інноваційний розвиток промислового підприємства 
розглядається як безперервний процес змін вже 
існуючих або знову створюваних продуктів і техно-
логій, які здатні забезпечити високий рівень конку-
рентоспроможності 

менш г. [21]

інновації розглядаються як головний імпульс роз-
витку, що виходить від нових споживчих товарів, 
нових методів розробки, які визначають техноло-
гічний бум, який припадає на фазу рецесії довгої 
хвилі, коли економіка виявляється структурно гото-
вою для переходу до нових базисних нововведень

на інноваційний розвиток промислових підпри-
ємств, з одного боку, впливають фактори циклічного 
розвитку економіки в умовах глобалізації, а з іншого 
боку, промислові підприємства певним чином «зада-
ють тон» інноваційному розвитку економіки, будучи 
замовниками та споживачами інновацій

вегер л. [22]

Створення та розвиток інновацій розглядається 
з  моменту першої промислової революції 1765  р. 
на основі аналізу чотирьох науково-технічних рево-
люцій, які зумовили технологічний переворот в  пе-
ріод 1980–2000 рр., що послужив основою появи 
нових галузей і дифузії IT-технологій у традиційні 
галузі економіки

інноваційний розвиток промислових підприємств 
у цьому контексті постає як особливий процес роз-
витку, заснований на використанні інформаційних 
технологій, які дозволяють прискорити процес 
передачі знань, технологій і досвіду інтелектуальної 
діяльності, що породжує появу інноваційного типу 
відтворення

кузик Б. н.,  
яковець Ю. в. [23]

в результаті циклічного розвитку економіки від-
бувається заміщення старих технологічних укладів 
новими, принципово змінюються форми поєднання

інноваційний розвиток промислових підприємств 
у цьому контексті виступає проявом їх інноваційної 
активності і є необхідною умовою забезпечення
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Концептуальні засади інноваційного розвитку про-
мислового підприємства мають будуватися, виходячи 
з того, що основною метою інноваційного розвитку під-
приємства є підвищення його конкурентоспроможності, 
що визначається такими факторами, як управлінський ре-
сурс, наявність визначеної стратегії та виробничий і інно-
ваційний потенціал [6]. 

Парадигма інноваційного розвитку, її системність, що 
виражається в плануванні та організаційно-економічному 
забезпеченні інноваційного розвитку підприємства, розу-

міється як перманентний (постійний, неперервний) процес 
нововведень, заснований на збалансованому розподілі ін-
вестицій між технологічними, маркетинговими й організа-
ційними рішеннями, дослідження яких дасть можливість 
виявити закономірності розвитку промислового підпри-
ємства.

Концептуальну основу інноваційного розвитку в  си-
стемі управління підприємством складають:

Об’єкт управління інноваційним розвитком – ке-  
рована система: інновація, інноваційний про-

1 2 3

засобів праці. економіка може розвиватися тільки 
на інноваційній основі, на базі здійснення кластерів 
епохальних, базисних, що поліпшують інновації

сталого розвитку економіки на основі максимально 
ефективного використання інтелектуального потен-
ціалу в умовах формування конкурентного середо-
вища

глазьєв С. Ю., 
львов д. С, 
Фетісов г. г.  [24]

можливості економічного зростання визначаються 
активним розвитком наукових напрямків, втіле-
ними в інновації, для прискорення яких необхідно 
цілеспрямоване фінансування на основі залучення 
інвестицій, створення комерційних підприємств, 
горизонтальної інтеграції вузів, нді, виробництва, 
результатами інноваційної діяльності яких є нові 
науково-технічні знання, підвищення якості управ-
ління, оптимізація витрат на вищу освіту, науку 
і  виробництво

інноваційний розвиток промислових підприємств 
має бути вбудовано в загальну концепцію іннова-
ційного розвитку економіки на основі здійснення 
комплексу заходів щодо стимулювання інноваційної 
активності всіх учасників інноваційного процесу. 
в  умовах кластеризації економіки досягається 
максимальний ефект взаємодії науки, бізнесу та 
держави у сфері розвитку технологічних продуктів, 
процесних інновацій в усіх напрямках діяльності. 
Фінансування інноваційних проектів має здійснюва-
тися цілеспрямовано, системно, персоніфіковано із 
залученням усіх джерел та інструментів

кондратьєв м. д. 
 [25]

інновації розглядаються як результат діяльності  
з оновлення, як процес, в якому ідея набуває еко-
номічний зміст і розширює сферу споживання інно-
ваційного продукту. наукові відкриття і винаходи 
мають хвилеподібну динаміку. для інноваційного 
розвитку обов’язковою умовою є нддкр і можли-
вість їх практичного впровадження

інноваційний розвиток промислових підприємств 
містить спонукальні мотиви для подальшої іннова-
ційної діяльності на конкурентній основі всіх учасни-
ків інноваційного процесу, які залучені в процес вті-
лення інноваційної ідеї в матеріалізований продукт, 
технологію або послугу, що розширюють сферу спо-
живання і стимулюють розвиток потреб споживачів

нікуліна о. в. [26]

інноваційний розвиток здійснюється в умовах фор- 
мування нових взаємовідносин учасників іннова-
ційного процесу, що забезпечують не тільки по-
етапне створення, виробництво і розповсюдження 
інновацій в усі сфери економічної діяльності,  
а і здійснюють формування попиту на інноваційні 
продукти та технології в умовах модернізації еконо-
міки, схильної до впливу процесів глобалізації

у цьому контексті інноваційний розвиток промисло-
вих підприємств розглядається як цілеспрямований 
безперервний процес створення та поширення 
інновацій в тісній взаємодії всіх учасників інновацій-
ного процесу навколо промислових підприємств, 
«які задають тон» і визначають напрями кластерного 
розвитку інноваційної економіки в умовах модерні-
зації з урахуванням національних і регіональних прі-
оритетів і напрямів реалізації інноваційної політики

Бабанова Ю. в. [27]

інтеграційно-векторна концепція інноваційного 
розвитку, сутність якої полягає в якісній зміні сис-
теми взаємопов’язаних показників, що характери-
зуються, з одного боку, приналежністю до певного 
поля підприємства, а з іншого – спрямованістю на 
етап інноваційної діяльності 

необхідність підвищення якості вибору напрямку 
управлінських впливів, що забезпечують цільову 
динаміку інноваційного розвитку, обумовила фор-
мування методології оцінки інноваційного стану під-
приємства як системи різноспрямованих векторів

Федулова л. і. [28]

інноваційний розвиток – це такий розвиток підпри-
ємства, де джерелом розвитку є інновації. управ-
ління інноваційним розвитком підприємств різних 
видів економічної діяльності повинно реалізову-
ватись на основі інноваційних цільових програм. 
основним інструментом реалізації цільової про-
грами управління інноваційним розвитком підпри-
ємства є проектний підхід

важливе значення в забезпеченні ефективності ін-
новаційного розвитку підприємства, безумовно, має 
розроблення відповідної організаційної структури. Її 
визначають вибрана цільова спрямованість і страте-
гія інноваційного розвитку

Джерело: сформовано автором на основі [18–28]

Закінчення табл. 3
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цес, економічні відносини, що виникають між 
суб’єктами інноваційної діяльності й учасника-
ми ринку інновацій. Функції об’єкта управління 
інноваційним розвитком: задоволення потреб 
суспільства на якісно новому рівні; формування 
і задоволення нових потреб суспільства; дифузія 
інновацій.
Суб’єкти управління інноваційним розвитком –  
керуюча система (один або група працівників, 
які здійснюють цілеспрямований вплив на об’єкт 
управління: керівництво організації (керівник), 
інноваційні менеджери). Функції суб’єкта управ-
ління інноваційним розвитком: прогнозування – 
розробка на тривалу перспективу зміни техніко-
технологічного та економічного стану об’єкта 
управління в цілому і його різних частин; плану-
вання – весь комплекс заходів із вироблення пла-
нових завдань в інноваційному процесі і втілення 
їх на практиці; організація – об’єднання людей, 
які спільно реалізують інноваційну програму на 
базі прийнятих правил і процедур; мотивація – 
механізм формування зацікавленості працівників 
у результатах своєї праці зі створення і реалізації 
інновацій; регулювання – вплив на об’єкт управ-
ління для досягнення стану стійкості техніко-
технологічної та економічної систем у випадку 
відхилення від встановлених параметрів; коор-
динація – узгодженість робіт усіх ланок системи 
управління, апарату управління і окремих фахів-
ців; контроль – зіставлення запланованих і  фак-
тичних результатів інноваційного процесу та ко-
ригування управлінських впливів.
Вплив суб’єкта на об’єкт здійснюється через ме- 
ханізм управління інноваційною системою, який 
представляє собою підходи до управління іннова-
ційною діяльністю, відповідні форми їх реалізації. 
Основними елементами механізму управління 
інноваційним розвитком підприємства є: 1) цілі 
управління – перспективи інноваційного розвит-
ку підприємства; 2) критерії управління – кількіс-
не вираження цілей; 3) фактори управління – еле-
менти об’єкта управління та їх зв’язки, на які слід 
здійснювати вплив для досягнення поставлених 
цілей; 4) методи впливу на фактори управління; 
5) ресурси управління – потенціал підприємства, 
під час використання якого реалізується обраний 
метод управління і забезпечується досягнення 
поставлених цілей.
Основні принципи управління інноваційним  
розвитком підприємства є: пріоритетність цілей 
і задач інноваційного розвитку; неперервність 
інноваційних процесів в усіх ланках виробництва 
і управління; перспективна спрямованість усіх 
робіт, пов’язаних із інноваціями; результативність 
і реальний відчутний ефект від упровадження ін-
новацій у розробках, виробництві і управлінні; 
перехід від «реактивної» форми управління до 
управління на основі аналізу і прогнозів; усунення 
природного опору змінам; розподіл відповідаль-
ності, повноважень і «примушення» до прогресу 

(в інноваційній сфері), включаючи створення від-
повідних інститутів; реалізація наукового підходу 
до прийняття рішень по нововведенням; вивчен-
ня і впровадження досвіду передових вітчизня-
них і зарубіжних підприємств цієї галузі в області 
інноваційного розвитку; інформатизація на всіх 
рівнях функціонування інноваційної системи під-
приємства; врахування кінцевого попиту і форму-
вання потреб на результати інноваційної діяль-
ності.
Функціональний зміст і основні етапи процесу  
управління інноваційним розвитком, взаємоузго-
дженість із обмеженнями організаційної структу-
ри підприємства: 1) формулювання цілей довго-
строкового розвитку підприємства і визначення 
ролі інноваційної діяльності (прибуток, роз-
ширення сегмента ринку, вихід на новий ринок 
тощо); 2) вибір інноваційної стратегії розвитку;  
3) визначення прийомів менеджменту інновацій 
на підприємстві залежно від мети управління, 
конкретних завдань щодо управління: прийо-
ми, що впливають тільки на створення інновації 
(трендвотчінг, бенчмаркінг, способи маркетинго-
вих досліджень, планування маркетингу іннова-
цій); прийоми, що впливають як на створення, так 
і на реалізацію, просування і поширення інновації 
(трендхантинг, інжиніринг, реінжиніринг, бренд-
стратегію); прийоми, що впливають тільки на реа-
лізацію, просування і поширення інновації (тренд-
сеттінг, цінові прийоми управління, сегментуван-
ня ринку, мерджер); 4) розробка програми управ-
ління інноваційними процесами (інноваційної 
цільової програми), яка являє собою узгоджений 
за термінами, результатами і фінансовим забезпе-
ченням комплекс дій для досягнення поставленої 
мети. Інноваційна цільова програма – це сукуп-
ність робіт (заходів), спрямованих на досягнення 
цілей інноваційного розвитку. В рамках програми 
цілі необхідно визначати згідно з наявними ресур-
сами. Таких інноваційних програм підприємства 
може бути кілька, кожна з яких орієнтована на 
досягнення проміжної мети певного рівня дерева 
цілей, або може бути розроблена одна комплексна 
цільова інноваційна програма, що складається з 
декількох підпрограм (проектів); 5) організація 
робіт по виконанню інноваційних програм (про-
ектів), визначення окремих видів заходів, обсягів 
і джерел фінансування цих робіт, конкретних ви-
конавців, термінів виконання тощо; 6) контроль 
за виконанням намічених програм; 7) моніторинг 
інноваційного розвитку підприємства; 8) аналіз та 
оцінка ефективності прийомів управління іннова-
ційними процесами на підприємстві; 9) коригу-
вання стратегічних цілей, прийомів менеджменту 
інновацій.

Взаємозв’язок між цими положеннями ілюструє 
рис.  2. 

Інноваційний розвиток підприємства потребує по-
стійного управлінського впливу, характеризується век-
торно-цільовою спрямованістю. В умовах стратегічних 
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змін система менеджменту підприємства має оперативно 
реагувати і своєчасно коригувати вектори розвитку. Дина-
мічний розвиток середовища функціонування підприєм-
ства вимагає перехід від лінійної парадигми інноваційного 
розвитку до системної. Інноваційні процеси стають компо-
нентом регулярної господарської діяльності підприємств, 
які вимагають чітких уявлень про методи організації, пла-
нування, управління і контролю.

 Сучасна наукова думка щодо системи управління 
інноваційною діяльністю промислового підприємства яв-
ляє собою уяву про специфічний апарат взаємоузгоджених 
зв’язків управлінських процесів, спрямованих на регулю-
вання взаємовідносин підприємства з усіма суб’єктами 
взаємодії в ході інноваційного процесу, виконання як по-
точної операційної діяльності, так і дотримання цільових 
стратегічних орієнтирів. 

Виділяють такі підходи до управління інноваційним 
розвитком підприємства: процесний, системний, життєво-
циклічний, маркетинговий і проектний. 

Для управління розвитком промислових підпри-
ємств вважається доцільним використання процесного 
підходу, оскільки він забезпечує збалансованість і взаємо-
узгодженість усіх процесів, функцій і видів діяльності. Ме-
ханізм управління інноваційним розвитком підприємства 
реалізується через цільові інноваційні програми. За умови 

цільового управління інноваційним розвитком підприєм-
ства, забезпечення ефективного досягнення як стратегіч-
них, так і тактичних цілей розвитку підприємства, необ-
хідно чітко визначитись із пріоритетними напрямками за 
виділеними бізнес-процесами.

Очевидно, що розвиток нововведення в часі, наяв-
ність чітко вираженої стадійності й етапів здійснення ін-
новацій, узгодженості за програмними цілями і ресурсами, 
а також послідовного створення доданої вартості і зростан-
ня вартості в довгостроковій перспективі знаходить відо-
браження в проектному підході. Тобто в межах виділених 
бізнес-процесів розробляються інноваційні проекти. Сис-
тема менеджменту має забезпечити перехід від проектного 
підходу в організації нововведень до регулярного менедж-
менту інноваційної діяльності, перетворення її в системну 
компоненту операційної діяльності. 

При цьому важливим є адекватне визначення 
«об’єму» інноваційної діяльності та формування такої сис-
теми управління інноваційним розвитком промислового 
підприємства, яка б дала можливість враховувати весь 
комплекс чинників і результатів, пов’язаних із інновацій-
ними змінами. Вирішення таких завдань можливе лише 
за умови мобілізації усіх компонентів інноваційного по-
тенціалу підприємства, дієвості адаптивних механізмів 
щодо викликів оточуючого середовища, формування ор-

Рис. 2. Концептуальна схема інноваційного розвитку в системі управління підприємством 

Джерело: сформовано автором

Основні елементи механізму управління 
інноваційним розвитком підприємства: 

цілі, критерії, фактори управління, методи 
впливу на фактори, ресурси управління

Основні принципи 
управління інноваційним 
розвитком підприємства

Об'єкт і суб'єкт управління інноваційним 
розвитком підприємства 

Інструментарій інноваційного розвитку 
в системі управління підприємством

Інноваційний розвиток в системі управління 
підприємством

Функціональний зміст 
і основні етапи процесу 

управління інноваційним 
розвитком підприємства

Функції об'єкта і суб'єкта 
управління інноваційним 
розвитком підприємства

Комбінація процесного і проектного 
підходів до управління інноваційним 
розвитком підприємства. Механізм 

управління інноваційним розвитком 
підприємства реалізується через 

цільові інноваційні програми і проекти 

Вплив суб'єкта на об'єкт управління 
здійснюється через механізм 

управління інноваційною системою: 
підходи до управління інноваційною 

діяльністю, відповідні форми їх 
реалізації

Система моніторингу інноваційного розвитку підприємства

Ефективність інноваційного розвитку в системі управління 
підприємством
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Інноваційному розвитку промислового підприємства 
має сприяти його інноваційна система, яка є складною, від-
критою, динамічною моделлю інноваційної діяльності, що 
поєднує в просторі і в часі сукупність елементів, відобра-
жає характер і напрямки їх взаємовідносин у процесі до-
сягнення поставлених цілей між усіма суб’єктами іннова-
ційної діяльності і учасниками ринку інновацій. Сутність 
інноваційної системи полягає у гармонійному просторово-
часовому об’єднанні певної сукупності елементів іннова-
ційної діяльності з урахуванням їх мікро- і макрооточення 
для розробки і реалізації інноваційних проектів і програм 
з метою досягнення сукупного ефекту і якісної зміни еко-
номічної діяльності. Інноваційна система включає функці-
ональний, процесний і виконавчий блоки (рис. 3).

ганізаційного ресурсу на всіх рівнях управління науково-
технологічним та інноваційним процесом.

В основу інноваційного розвитку покладено принци-
пи інтелектуалізації економіки. Інтелектуальні ресурси під-
приємства включають інтелектуальний капітал, інтелекту-
альну працю та інтелектуальні продукти, які, у свою чергу, 
також можуть бути використані як засоби виробництва. 
Інтелектуальні ресурси трансформуються в інтелектуаль-
ний капітал, який, у свою чергу, виступає інтелектуальним 
ресурсом для нового обороту капіталу. Інтелектуальні ре-
сурси виступають основою для визначення інтелектуаль-
ного потенціалу. Розумне поєднання векторів інновацій-
ного розвитку зі складовими інноваційного потенціалу та  
інтелектуального капіталу підприємства забезпечить отри-
мання доходу в процесі його економічного розвитку. 

Рис. 3. Складові інноваційної системи

Джерело: сформовано автором на основі [29]

 управління інноваційним проектом;
 маркетинг інновацій; 
 фінансування інноваційних рішень; 
 виробництво нововведень;
 супровід інноваційного проекту;
 оцінка ефективності

Блок
функціональний

 паралельно-послідовні інноваційні 
процеси;
 створення нововведення;
 розповсюдження інформації про 

новий продукт через 
інформаційно-комунікаційні канали;
 розповсюдження інновації

Блок
процесний

 фахівці функціональних підрозділів 
(наукових досліджень, розробок, конст-
рукторських підрозділів, відділів плану-
вання, маркетингу, фінансів, кадрів, 
аналізу й оцінки);
 керівники і фахівці виробничих підроз-

ділів, окремих робочих, основного (до-
слідницького і розширеного), допоміж-
ного і обслуговуючого виробництва

Блок
виконавчий

Інноваційна система

Зміст інноваційної системи визначається комплек-
сом інноваційних бізнес-процесів, спрямованих на задо-
волення запитів і потреб у  нововведеннях, що спрямовані 
на отримання та постійний приріст прибутку, а також їх 
функціональною, управлінською і виконавчою підтримкою 
і необхідним методичним, ресурсним, нормативним, ін-
формаційним і допоміжним забезпеченням. Принципами 
інноваційної системи будь-якого рівня є її комплексний 
характер, відкритість, активність, організованість, резуль-
тативність.

Задачами організації інноваційної системи промис-
лового підприємства є:

1) збереження і нарощування інноваційного потен-
ціалу підприємства, який включає у себе: кадро-
вий склад спеціалістів; структурний склад (орга-
нізацію управління підприємством); фондоозб-
роєність підприємства, у тому числі енергетичне 
забезпечення, наявність і ступінь зносу техніки; 
інформаційне забезпечення (архіви, науково-
технічна інформація, бібліотека, бази даних, 
комп’ютерні мережі, програмне забезпечення, 
засоби зв’язку і комунікації); інтелектуальну влас-
ність (ліцензії, патенти, комплекти конструктор-
ської і технічної документації, технологічні про-
цеси, ноу-хау тощо);

2) вибір базової стратегії і розробка плану марке-
тингу. Виділяють 5 базових стратегій: зниження 

собівартості; диференціація продукції; сегмента-
ція ринку; впровадження нововведень; негайного 
реагування на потреби ринку. Найбільш доціль-
ним вважається вибір між 2-ю і 3-ю стратегіями;

3) аналіз цільових напрямків розвитку нових тех-
нологій, що вимагають оснащення підприємства 
новим обладнанням;

4) розробка нової нормативно-документальної бази 
(стандарти, інструкції, накази, положення тощо);

5) розробка методики та розрахунок основних по-
казників фінансово-економічної ефективності 
інвестиційної програми інноваційної системи ви-
робництва.  

В основі сучасної парадигми інноваційного розвитку 
промислового підприємства покладено принцип мереже-
вої співпраці, під яким розуміється ефективна організація 
взаємовідносин між науково-дослідними організаціями та 
іншими учасниками інноваційного процесу на всіх рівнях 
управління.

Мережа розглядається як структура регулювання. До 
компонента інноваційного процесу додається одержання 
нових технічних рішень, при чому важливими елементами 
стають оригінальність рішень і рівень трансакційних ви-
трат. В основі створення мереж у рамках інноваційних про-
цесів лежить максимізація взаємної вигоди всіх учасників, 
їх взаємодія у тому числі з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, оптимального комбінування 
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і використання ресурсів, включаючи знання. Підприєм-
ницька мережева взаємодія дозволяє адаптувати внутріш-
ню структуру і зовнішні взаємозв’язки до динамічних змін 
зовнішнього середовища підприємства. Саме парадигма 
мережевої взаємодії в умовах відкритості повинна лежати 
в основі розробок теорії і тенденцій інноваційного розви-
тку в сучасних умовах.

Висновки. Проведеним дослідженням встановлено, 
що інноваційний розвиток займає значне місце в системі 
управління промисловим підприємством, являється ре-
зультатом інноваційної діяльності. Управління інновацій-
ним розвитком підприємства є окремим видом управлін-
ської діяльності і потребує відповідного забезпечення. Ди-
намічною моделлю інноваційної діяльності підприємства 
є його інноваційна система, яка включає функціональний, 
процесний і виконавчий блоки. Запропоновані концепту-
альні підходи дають узагальнене поняття щодо місця інно-
ваційного розвитку в системі управління підприємством, 
що сприятиме підвищенню ефективності управління інно-
ваційною діяльністю. 

Перспективою подальших досліджень у зазначеному 
напрямку являється науково-методичне обґрунтування:  
1) механізму управління інноваційним розвитком підпри-
ємства на засадах комбінації процесного і проектного під-
ходів до управління інноваційним розвитком підприєм-
ства, який реалізується через цільові інноваційні програми 
і проекти та 2) механізму управління інноваційною систе-
мою підприємства: конкретних підходів до управління ін-
новаційною діяльністю, відповідних форм їх реалізації.
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Кузьмін О. Є., Дідик А. М.
Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку  

промислових підприємств в Україні

Метою статті є одержання з використанням інструментарію первинного дослідження інформації щодо стану застосування соціально-економічних 
важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні як інформаційної бази ухвалення управлінських рішень щодо 
вдосконалення цього процесу. Висвітлено й обґрунтовано основні параметри проведеного опитування щодо ідентифікування стану застосування 
соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні (щодо вибору методу збирання первин-
ної інформації, формування обсягу вибіркової сукупності, визначення її просторової ознаки, ідентифікування цільової аудиторії об’єктів, що потра-
пили у вибірку, обрання інструменту дослідження тощо). За результатами проведеного дослідження діагностовано низку параметрів щодо стану 
застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні, а саме: зрозумілість 
системи цих важелів загалом працівникам, взаємозв’язок такої системи на підприємстві із його прибутковістю, складність використання на вітчиз-
няних промислових підприємствах існуючих соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку, загальна оцінка системи таких 
важелів, зміна їхньої дієвості під впливом останньої фінансово-економічної кризи. Окрім того, здійснено ідентифікування суб’єктів, що першочергово 
відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах за розвиток соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу, 
а також чинників, які найбільше сприяють цим процесам, і загроз, що певним чином їх ускладнюють. Одержані результати повинні стати важли-
вою інформаційною базою ухвалення управлінських рішень щодо вдосконалення забезпечення полівекторного розвитку підприємств промисловості в 
Україні. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у конкретизації окремих завдань, спрямованих на більш ефективніше 
управління полівекторним розвитком підприємств з урахуванням наявної інформації щодо його існуючого стану.
Ключові слова: опитування, полівекторний розвиток, промислове підприємство, промисловість, розвиток, соціально-економічний важіль.
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Кузьмин О. Е., Дидык А. Н. Состояние применения  

социально-экономических рычагов для обеспечения поливекторного 
развития промышленных предприятий в Украине

Целью статьи является получение с использованием инструмента-
рия первичного исследования информации о состоянии применения 
социально-экономических рычагов для обеспечения поливекторного 
развития промышленных предприятий в Украине как информацион-
ной базы принятия управленческих решений по совершенствованию 
этого процесса. Изложены и обоснованы основные параметры прове-
денного опроса для идентификации состояния применения социально-
экономических рычагов для обеспечения поливекторного развития 
промышленных предприятий в Украине (выбор метода сбора первич-
ной информации, формирование объема выборочной совокупности, 
определение ее пространственного признака, идентификация целе-
вой аудитории объектов, попавших в выборку, избрание инструмен-
та исследования и т. п.). По результатам проведенного исследования 
диагностирован ряд параметров о состоянии применения социально-
экономических рычагов для обеспечения поливекторного развития 
промышленных предприятий в Украине, а именно: понятность систе-
мы этих рычагов в целом работникам, взаимосвязь такой системы на 
предприятии с его доходностью, сложность использования на отече-
ственных промышленных предприятиях существующих социально-
экономических рычагов обеспечения поливекторного развития, общая 
оценка системы таких рычагов, изменение их действенности под 
влиянием последнего финансово-экономического кризиса. Кроме того, 

UDC 334.71:[33.02+316.4.063]
Kuzmin O. Ye., Didyk A. M. The State of Applying Socio-Economic  

Levers for Ensuring the Polyvector Development of Industrial Enterprises 
in Ukraine

The aim of the article is to obtain by means of using instruments of primary 
research the information on the state of applying socio-economic levers 
for ensuring polyvector development of industrial enterprises in Ukraine 
as an information base for making management decisions on improving 
the process. There have been laid out and justified main parameters of the 
conducted survey to identify the state of applying socio-economic levers 
for ensuring polyvector development of industrial enterprises in Ukraine 
(choosing the method of raw information collection, forming the volume 
of selection totality, determining its spatial characteristic, identifying the 
target audience of the objects in the sample, choosing the instrument of 
the study, etc.) On the basis of the results of the conducted study there 
has been diagnosed a number of parameters characterizing the state of 
applying socio-economic levers for ensuring polyvector development of 
industrial enterprises in Ukraine, namely: clarity of the system of levers in 
whole for employees, relation of the system to the enterprise profitability, 
complexity of using the existing socio-economic levers ensuring polyvector 
development at domestic industrial enterprises, overall evaluation of the 
system of such levers, changes in their effectiveness under the influence of 
the recent financial and economic crisis. Besides, there has been performed 
identification of the subjects responsible at domestic enterprises for creating 
socio-economic levers ensuring polyvector development of business as well 
as factors most contributing to these processes and threats complicating 



103Проблеми економіки № 2, 2016

економіка та управління підприємствами

осуществлена идентификация субъектов, отвечающих в первую 
очередь на отечественных промышленных предприятиях за разви-
тие социально-экономических рычагов обеспечения поливекторного 
развития бизнеса, а также факторов, что наиболее способствуют 
этим процессам, и угроз, что определенным образом их усложняют. 
Полученные результаты должны стать важной информационной 
базой принятия управленческих решений по совершенствованию обе-
спечения поливекторного развития предприятий промышленности 
в  Украине. Перспективы дальнейших исследований в этом направле-
нии должны заключаться в конкретизации отдельных задач, направ-
ленных на более эффективное управление поливекторным развитием 
предприятий с учетом имеющейся информации о его существующем 
состоянии.
Ключевые слова: опрос, поливекторное развитие, промышленное 
предприятие, промышленность, развитие, социально-экономический 
рычаг.
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them in a certain way. The results obtained should become an important 
information base for making management decisions helping to ensure 
polyvector development of industrial enterprises in Ukraine. Prospects 
for further research in this direction should be the specifying of separate 
problems aimed at more efficient management of polyvector enterprise 
development taking into account available information on its current state.
Keywords: survey, polyvector development, industrial enterprise, industry, 
development, socio-economic lever.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Перед Україною, як і перед рештою країн Євро-
пи, сьогодні постають нові виклики, що пов’язані, зокрема, 
із покращенням матеріального становища населення, удо-
сконаленням політики зайнятості, зменшенням величини 
державного боргу, підвищенням рівня стабільності націо-
нальної грошової одиниці, покращенням ділової активно-
сті в бізнесі, розвитком інноваційної спрямованості еконо-
міки тощо. Водночас у досягненні цих визначальних цілей 
провідна роль належить саме підприємствам. Позитивні 
перетворення на рівні суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті є першочерговою передумовою подальших ефективних 
економічних зрушень на рівні регіонів та держави зага-
лом. У свою чергу, досягти таких перетворень на мікро-
рівні можна багато в чому шляхом використання дієвих 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку підприємств. 

Різні соціально-економічні важелі в умовах сьогоден-
ня дають змогу підприємствам успішно вийти із економіч-
ної кризи, адаптувати їхню виробничо-господарську діяль-
ність до умов сучасного ринку, а також підвищити продук-
тивність праці та рівень конкурентоспроможності у надна-
ціональному масштабі. Водночас для удосконалення таких 
важелів і їхнього дієвого використання у напрямку забез-
печення полівекторного розвитку бізнесу слід володіти 
достатньою та повною інформацією щодо реального стану 
застосування цих важелів. Усе вищенаведене свідчить про 
актуальність і практичну спрямованість дослідження за 
цією тематикою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми, виділен-
ня невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Вивчення те-
орії і  практики свідчить, що проблематика застосування 
різних соціально-економічних важелів для забезпечен-
ня полівекторного розвитку промислових підприємств 
в  Україні розглянута у значній кількості праць вітчизня-
них і зарубіжних науковців, зокрема І. Алєксєєва, Ю. Бе-
режної, Т. Богославець, М. Виклюка, В. Гресика, І. Дрож-
жиної, Г. Зиминої, Ю. Іванова, О. Іваницької, К. Косиць-
кого, А. Костюка, А. Ломейка, В. Орлової, Г. Ползікової, 
Ю. Полонської, Ф. Растегаєва, Л. Севрюкова, М. Фролової, 
Т. Шашкової, Г. Ялового та багатьох інших. У той же час 
вивчення теорії і практики, а також результати власних 
досліджень дають змогу дійти висновку про відсутність 
повного інформаційного масиву щодо існуючого стану 
застосування соціально-економічних важелів для забез-
печення полівекторного розвитку підприємств, особливо 
в Україні. Таким чином, відсутня одна з важливих пере-
думов ідентифікування проблемних моментів у цій сфері, 
а також ухвалення управлінських рішень у напрямку ви-
рішення виявлених проблем. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Завданням дослідження є одержання з використанням 
інструментарію первинного дослідження інформації щодо 
стану застосування соціально-економічних важелів для за-
безпечення полівекторного розвитку промислових підпри-
ємств в Україні як інформаційної бази ухвалення управлін-
ських рішень щодо вдосконалення цього процесу.
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Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Відсутність повного інформаційного масиву щодо існую-
чого стану застосування соціально-економічних важелів 
для забезпечення полівекторного розвитку підприємств 
в Україні обумовлює доцільність і практичну значущість 
використання інструментарію первинного дослідження 
для отримання висновків за аналізованою проблемою. 

З-поміж методів збирання первинної інформації 
(експеримент, опитування, спостереження) для досяг-
нення зазначеної мети було обрано метод опитування, 
який, як відомо, дає змогу дослідити значне різноманіт-
тя економічних проблем. Як, зокрема, визначено у роботі 
Л. А. Мороз та Н. І. Чухрай [6, с. 36], саме опитування є 
найпоширенішим з-поміж усіх методів збирання первин-
ної інформації, до того ж характеризується практичністю 
й універсальністю. Серед інших завдань, що було вирішено 
в результаті проведення цього «польового» дослідження, 
слід виокремити формування календарного плану робіт, 
розроблення форм усієї необхідної документації, обрання 
найбільш доцільного інструменту в межах методу опиту-
вання, ідентифікування величини вибіркової сукупності, 
визначення досліджуваної вибірки, обрання методу вста-
новлення контакту з цільовою аудиторією, а також вибір 
форм опрацювання та представлення одержаних результа-
тів [1; 3; 5; 8; 10]. 

Для формування обсягу вибіркової сукупності було 
обрано принцип малих вибірок, t-розподіл для яких, як за-
значено в роботі [7, с. 57], не потребує апріорного знання 
чи точних оцінок математичного сподівання та дисперсії 
генеральної сукупності, а також не вимагає припущення 
відносних параметрів. У цій же роботі автори зазначають, 
що умовною межею між малою та великою вибіркою є 
число 30 [7, с. 58]. Слід зауважити, що просторовою озна-
кою такої вибіркової сукупності обрано Західний регіон 
України. Таке обмеження просторової ознаки пов’язане із 
можливістю отримання доступу до респондентів. Жодних 
квотних принципів щодо розподілу вибіркової сукупності 
між областями встановлено не було. У свою чергу, цільо-

ва аудиторія об’єктів, що потрапили у вибірку, – це пред-
ставники обох підсистем управління – керуючої і керова-
ної. Доцільність цього пояснюється тим, що як керівники, 
так і підлеглі безпосередньо перебувають під впливом 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку суб’єктів господарської діяльності, а також 
формують і впроваджують їх. Через складність опитуван-
ня усіх працівників зазначених промислових підприємств 
було обмежено їхню кількість до 8 працівників із кожно-
го суб’єкта господарювання (за принципом 50х50 у розрізі 
працівників керуючої та керованої підсистем), отже, разом 
опитано 240 осіб.

Інструментом дослідження стану застосування 
соціально-економічних важелів для забезпечення полівек-
торного розвитку промислових підприємств обрано анке-
ту. Вона, як відомо [2; 4; 9], користується найбільшою по-
пулярністю серед усіх альтернативних інструментів у меж-
ах первинних досліджень. Доцільно також наголосити на 
відсутності будь-яких обмежень щодо типів запитань, які 
мають бути відображені в анкеті (відкриті, закриті, спрямо-
вані, уточнюючі, незакінчені фрази тощо). 

Результати проведеного опитування засвідчили, 
що лише 25 % респондентів вважають систему соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку на підприємстві (інвестиційних, інноваційних, кредит-
них, амортизаційних, компетентнісних, монетарних тощо) 
загалом для них зрозумілою (рис. 1), що разом з експер-
тами, які обрали варіант відповіді «швидше так, аніж ні», 
складає 47 %, у той час як протилежної думки притриму-
ється 34 % фахівців. 

На запитання «Чи, на Вашу думку, система соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку (інвестиційних, інноваційних, кредитних, амортиза-
ційних, компетентнісних, монетарних тощо) впливає на 
прибутковість підприємства?» 54 % експертів дали стверд-
ну відповідь (рис. 2). Водночас слід виокремити і  те, що 
жоден із опитаних респондентів не обрав з-поміж варіан-
тів відповідей варіант «однозначно ні», що свідчить про 
розуміння важливості і необхідності використання таких 

Рис. 1. Зрозумілість системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку  
загалом працівникам підприємств

Джерело: сформовано авторами

Однозначно так
25 %

Однозначно ні
8 %

Складно відповісти
19 %

Швидше так, аніж ні
22 %

Швидше ні, аніж так
26 %
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важелів в управлінській діяльності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Разом з тим є доволі значною (37 %, або 
89 осіб з 240) частка тих експертів, яким складно дати од-
нозначну відповідь щодо взаємозв’язку системи соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-

тку підприємства із його прибутковістю, що у перспективі 
може спричинити їхню непевність під час ухвалення управ-
лінських рішень на предмет впровадження чи розвитку тих 
чи інших важелів.  

 

Рис. 2. Взаємозв’язок системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку  
підприємства із його прибутковістю

Джерело: сформовано авторами

Однозначно так
29 %

Складно відповісти
37 %

Швидше так, аніж ні
25 %

Швидше ні, аніж так
9 %

Під час проведення анкетування розглядалась також 
проблема складності використання за останні три роки 
(включно із роком проведення опитування) на підприєм-
ствах існуючих соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку. Очевидно, що ця тематика 
є актуальною з огляду на численні соціальні, політичні та 
економічні зміни, які відбулися у нашій державі за останні 
роки. Результати засвідчили, що найбільш складно вико-
ристовувати у вітчизняній промисловості фіскальні важелі 
(45 % респондентів обрали з-поміж усіх варіантів варіант 
«однозначно складно»), а також інноваційні (43,75 %), ін-
вестиційні (31,67 %) та кредитні (31,25 %). З урахуванням 
варіанта відповіді «швидше складно, аніж ні» ця різниця 
ще стає більш відчутною: інноваційні важелі обрало 85 % 
респондентів, фіскальні – 81,25 %, інвестиційні – 70,42 % та 
кредитні – 69,17 % (рис. 3). 

У свою чергу, на підставі аналізування рис. 3 можна 
зробити висновок про те, що найбільш легко впроваджу-
вати на вітчизняних підприємствах промисловості амор-
тизаційні, компетентнісні та тарифно-цінові соціально-
економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку 
(варіанти «однозначно легко» та «швидше легко, аніж ні» 
обрали відповідно 46,25 %, 28,33 % та 27,5 % опитаних рес-
пондентів). 

Результати анкетування дали змогу дійти висновку 
і про те, що лише 16 % респондентів оцінюють систему 
соціально-економічних важелів забезпечення полівектор-
ного розвитку своїх підприємств як позитивну (рис. 4). Це 
притому, що негативна відповідь на це запитання була на-
ведена 43 % експертів, а ще 41 % зайняли нейтральну по-
зицію. Ця статистика свідчить багато в чому про реальний 
стан не тільки формування і використання таких важелів, а 
й про розвиток промисловості в Україні загалом. 

За результатами проведеного опитування з’ясовано 
і те, що у вітчизняній промисловості соціально-економічні 
важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств 
залежать багато в чому від стану фінансово-економічної 
системи та інших макроекономічних чинників. Так, на за-
питання «Як, на Вашу думку, змінилась дієвість соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розви-
тку Вашого підприємства під впливом останньої фінансово-
економічної кризи?» 69 % респондентів (167 осіб) відпові-
ли, що або знизилась, або суттєво знизилась (рис. 5). Це 
притому, що позитивно відповіли на це запитання лише 
11 % опитаних. Такі результати свідчать про неготовність 
вітчизняної промисловості адаптуватись до динамічного 
середовища і навіть в умовах кризових явищ завдяки гнуч-
кості, диверсифікованості та іншим параметрам утримува-
ти існуючі ринкові ніші та здобувати нові. 

Рис. 5 дає змогу сформувати висновок і про те, що, 
з одного боку, завдяки інвестиційним, кредитним, фіс-
кальним, інноваційним та іншим важелям забезпечення 
полівекторного розвитку промислові підприємства мають 
змогу мінімізувати наслідки фінансово-економічних криз, 
а з іншого – вище було доведено суттєве погіршення мож-
ливостей у цих сферах. 

Здійснене опитування засвідчило і те, що на вітчиз-
няних промислових підприємствах першочергово відпо-
відальними суб’єктами за розвиток соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу є 
менеджери інституційного рівня управління (у 40,83 % ви-
падках) та власники (35,00 %), що разом складає 75,83 % 
(рис. 6). У той же час доволі низькою можна вважати частку 
спеціально створених відділів (лише 5 %), основною метою 
яких є якраз робота у напрямку забезпечення такого полі-
векторного розвитку, а це не відповідає досвіду економічно 
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розвинутих країн. Окрім того, лише 8 осіб з опитаних рес-
пондентів (3,33 %) вказали на відсутність чітко визначених 
будь-яких суб’єктів на підприємстві, в обов’язки яких вхо-
дить розвиток соціально-економічних важелів.

Виконане дослідження дає змогу сформувати висно-
вок також про те, що найбільш вагомими чинниками спри-
яння розвитку соціально-економічних важелів на вітчизня-

Рис. 4. Загальна оцінка системи соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчизняних 
промислових підприємств 

Джерело: сформовано авторами
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Рис. 3. Складність використання на вітчизняних промислових підприємствах існуючих соціально-економічних важелів 
забезпечення полівекторного розвитку

Джерело: сформовано авторами
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них промислових підприємствах є сприятлива атмосфера 
(цей варіант відповіді обрало 59,58 % респондентів), макро-
економічна політика (55,83 %), знання, досвід та компетент-
ності працівників (37,08 %), належний рівень мотивування 
(24,58 %) (рис. 7). Таким чином, на думку фахівців, дієвість 
заходів у сфері формування і розвитку таких важелів – це 
поєднання внутрішніх і зовнішніх складових. 
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Рис. 5. Зміна дієвості соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчизняних  
промислових підприємств під впливом останньої фінансово-економічної кризи 

Джерело: сформовано авторами

Рис. 6. Суб’єкти, що першочергово відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах за розвиток соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку бізнесу 

Джерело: сформовано авторами
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Джерело: сформовано авторами

Сфера діяльності

Життєвий цикл підприємства

Колективна праця

Доступ до необхідної інформації

Належний рівень мотивування

Знання, досвід та компетентності працівників

Макроекономічна політика

Сприятлива атмосфера

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00
Частка респондентів, %

Чинники



108 Проблеми економіки № 2, 2016

 економіка та управління підприємствами

 Аналізування рис. 7 дає змогу висловити думку і про 
те, що не менш важливим чинником забезпечення полівек-
торного розвитку підприємств є корпоративна культура 
та внутрішньоорганізаційний клімат у колективі (тобто 
йдеться багато в чому про культурологічний аспект), які 
впливають на стабільність персоналу (від якого багато 
в чому залежать знання, досвід і компетентності), рівень 
мотивування, колективну працю тощо. Важливо вказа-
ти і на те, що лише 12 осіб з опитаних респондентів (5 %) 
вказали на важливість сфери діяльності підприємства під 
час розвитку соціально-економічних важелів забезпечен-
ня полівекторного розвитку. Це свідчить про те, що при-
належність суб’єкта господарювання до конкретної галузі 
найменшою мірою впливає на пошук і вдосконалення ме-
ханізмів його розвитку. 

Під час дослідження розглядалась також проблема 
ідентифікування загроз, що найбільш негативно вплива-
ють на розвиток соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств. Встановлено, зокрема, що найбільш вагоми-
ми з-поміж таких загроз є непередбаченість ринку (41,5 % 
відповідей), низький рівень компетентності працівників 
(32,5  %), податкова політика держави (32,5 %) та низький 
рівень корпоративної культури (30,42 %) (рис. 8). Таким 
чином, забезпеченість полівекторного розвитку у промис-
ловості України – це не тільки очікування позитивних для 
бізнесу макроекономічних змін, але вирішення проблем 
у  внутрішньому середовищі, що абсолютно під силу влас-
никам і керівникам усіх рівнів управління. 

Рис. 8. Загрози, що найбільш негативно впливають  на розвиток соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку вітчизняних промислових підприємств

Джерело: сформовано авторами
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На підставі аналізування рис. 8 варто виокремити 
і те, що зменшення обсягів реалізації продукції фахівця-
ми не розглядається як пріоритетна загроза негативного 
розвитку соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку вітчизняних промислових під-
приємств. Суб’єкти підприємницької діяльності у зовніш-
ньому середовищі все ж більш чутливі до зміни ринкової 
кон’юнктури, фіскальної політики, фінансово-кредитної 
сфери, а також конкуренції.  

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку. Таким чином, за 
результатами проведеного дослідження із використанням 
методу опитування діагностовано низку важливих пара-
метрів щодо стану застосування соціально-економічних 
важелів для забезпечення полівекторного розвитку про-
мислових підприємств в Україні, а саме: зрозумілість сис-

теми соціально-економічних важелів забезпечення полі-
векторного розвитку загалом працівникам; взаємозв’язок 
системи соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку підприємства із його прибутко-
вістю; складність використання на вітчизняних промис-
лових підприємствах існуючих соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку; загальна 
оцінка системи соціально-економічних важелів забезпе-
чення полівекторного розвитку вітчизняних промисло-
вих підприємств; зміна дієвості соціально-економічних 
важелів забезпечення полівекторного розвитку вітчиз-
няних промислових підприємств під впливом останньої 
фінансово-економічної кризи; суб’єкти, що першочергово 
відповідальні на вітчизняних промислових підприємствах 
за розвиток соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку бізнесу; чинники, що найбіль-
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ше сприяють на вітчизняних промислових підприємствах 
розвитку соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку; загрози, що найбільш негативно 
впливають на розвиток соціально-економічних важелів за-
безпечення полівекторного розвитку вітчизняних промис-
лових підприємств. Одержані результати повинні стати 
важливою інформаційною базою ухвалення управлінських 
рішень щодо вдосконалення забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств промисловості в Україні. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку повинні полягати у конкретизації окремих завдань, 
спрямованих на більш ефективніше управління полівек-
торним розвитком підприємств із урахуванням наявної 
інформації щодо його існуючого стану. 
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Безкомпромісність стійкого стану підприємства: реальність чи утопія?

Узагальнено приклади функціонування світових компаній, на підставі чого констатовано його дискретний характер. Показано, що динамічність 
стійкості у науковому просторі розкривається крізь призму: адаптаційно-рівноважного та еволюційно-прогресивного підходів. На підставі критич-
ного аналізу їх змістовного наповнення визначено безперспективність використання першого внаслідок неможливості утримання рівноважного 
стану підприємства протягом тривалого проміжку часу. Трансформовано ключові постулати теорії синергетики в «русло» економічної аргумен-
тації. Зазначено, що діалектична єдність різноспрямованих процесів руйнування та творення визначає одночасне існування ознак стійкості та не-
стійкості на підприємстві, що генерує послаблення поточних і формування нових потенційних можливостей. Відповідно, надмірна «драматизація» 
нестійкого стану унеможливлює адекватну реакцію менеджменту та відводить увагу від ключового питання – тривалості перебування у ньому. 
Обґрунтовано, що досягнення максимально можливої синтетичної єдності всіх параметрів стійкого стану носить здебільшого гіпотетичний харак-
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стабільні періоди існування підприємства.
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предприятия: реальность или утопия?
Актуализирована проблематика возможностей существования 
предприятия в бинарных состояниях: устойчивом – неустойчивом. 
Отмечено, что большинство публикаций акцентирует внимание на 
бескомпромиссности устойчивого состояния. Приведены примеры 
функционирования мировых компаний, на основании чего конста-
тирован его дискретный характер. Показано, что динамичность 
устойчивости в научном пространстве раскрывается через призму: 
адаптационно-равновесного и эволюционно-прогрессивного подходов. 
На основании критического анализа их содержательного наполнения 
определена бесперспективность использования первого вследствие 
невозможности поддержки равновесного состояния предприятия 
в течение длительного промежутка времени. Трансформированы 
ключевые постулаты теории синергетики в «русло» экономической 
аргументации. Отмечено, что диалектическое единство разнона-
правленных процессов разрушения и созидания определяет одновре-
менное существование признаков устойчивости и неустойчивости на 
предприятии, что генерирует ослабление текущих и формирование 
новых потенциальных возможностей. Соответственно, чрезмерная 
«драматизация» неустойчивого состояния исключает адекватную 
реакцию менеджмента и отводит внимание от ключевого вопроса – 
продолжительности пребывания в нем. Обосновано, что достижение 
максимально возможного синтетического единства всех параметров 
устойчивого состояния носит в основном гипотетический характер, 
а перманентная жизнедеятельность предприятия возможна исклю-
чительно за счет его качественных изменений, процессы генерации 
которых периодически меняют стабильные периоды существования 
предприятия.
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of the Enterprise: Reality or Utopia?
There has been foregrounded the problematics of a probability of the 
enterprise existence in binary states: stable — instable. It is emphasized that 
most of scientists insist on the uncompromising nature of the stable state. 
The examples of the functioning of world companies, which give grounds 
to speak about its discrete nature, are presented. It is shown that the 
dynamic nature of stability is revealed through the prism of the adaptive and 
equilibrum approach and evolutionary and progressive one. On the basis of 
the critical analysis of their content there determined the hopelessness of 
prospects for using the first approach due to the impossibility of maintaining 
the equilibrium state of the enterprise during an extended period of time. 
The key postulates of the synergy theory are transformed to be used in 
the course of economic reasoning. It is noted that the dialectical unity of 
the multidirectional processes of destruction and creation determines the 
simultaneous existence of signs of stability and instability at the enterprise, 
which generates the weakening of the current and formation of new 
potential opportunities. Consequently, the excessive “dramatization” of the 
instable state excludes an adequate response of the management and diverts 
attention from the key issue — the length of staying in it. It is proved that the 
achievement of the highest possible synthetic unity of all the parameters of 
the stable state is mainly of the hypothetical nature and the permanent vital 
activity of the enterprise is possible only through its qualitative changes, the 
processes of generation of which periodically change stable periods of the 
enterprise existence.
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Вступ. Аргументована у науковій літературі ана-
логія підприємства з живим організмом дозволяє за-
значити, що його існування має вітальний характер (від 
лат. vita – життя). З огляду на це, економічну стійкість 
доцільно розглядати крізь призму життєдіяльності, що 
трактується як складний комплекс взаємодій системи 
із зовнішніми умовами; визначений спосіб здійснення 
та підтримування певних умов та видів діяльності [1, с. 
83]. При цьому, на відміну від біологічних систем, вони, в 
принципі, можуть вважатися «безсмертними», оскільки 
у них апріорі відсутній заданий період існування. Це під-
тверджує загальновизнаний у світовій економічній літе-
ратурі постулат: підприємство створюється засновника-
ми для теоретично нескінченої перманентної діяльності. 
Однак практика існування компаній свідчить, що гарантії 
довгострокового виживання у сучасному світі стають все 
більш ілюзорними. Це породжує цілком закономірні та 
логічні питання: чи є стійкий стан обов’язковою умовою 
існування підприємства? чи можлива життєдіяльність 
суб’єктів господарювання у нестійкому стані? чи є остан-
ній об’єктивно зумовленим та закономірним етапом 
функціонування, або катастрофічним з точки зору пер-
спектив діяльності? 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
ники економічної стійкості цілком логічно акцентують ува-
гу на динамічності внутрішнього та зовнішнього середови-
ща життєдіяльності компаній, для якого характерним є:

високий ступінь невизначеності (М. О. Удовіченко  
[2, с. 185–189], О. А. Прокопчук [3, с. 289]);
дестабілізуючий вплив (В. В. Козик, В. Ю. Паньків,  
В. А. Гришко [4, с. 225], В. З. Бугай, В. М. Омель-
ченко [5, с. 56–60]. 

При цьому не можна погодися зі загальновживани-
ми у різних інтерпретаціях, але однотиповими за сутніс-
тю твердженнями, що саме досягнутий високий рівень 
стійкості дозволяє нівелювати деструктивність і невизна-
ченість фрагмента середовища існування підприємства та 
забезпечує його адаптацію (Р. А. Єремейчук, Г. С. Мерзлі-
кіна, А. П. Поліщук, О. А. Прокопчук), повернення у стан 
рівноваги (К. О. Іванчук, В. Л. Іванов, О. М. Гончаренко,  
О. О. Тарасова, Ю. С. Цямрюк, А. В. Севастьянов), перма-
нентне функціонування (О. В. Ареф`єва, А. В. Василенко,  
Д. М. Городянська, М. О. Удовіченко) та розвиток (О. М. Зай- 
цев, Н. В. Олексієнко, В. Ц. Камаєв). Поряд ыз цим у на-
уковій літературі сформовані і більш категоричні суджен-
ня, відповідно до яких економічна система може існувати 
виключно за певного рівня стійкості, її нульовий рівень 
одразу провокує руйнування підприємства (І. М. Дрого-
бицький). 

Варто відзначити, що вищезазначені положення 
фрагментарно включають у контекст дослідження майбут-
ній час, але унеможливлюють прогнозні масштабні девіації 
рівня стійкості, оскільки визначають його поточними ре-

зультатами, певним «статус-кво» або рівнем резистентно-
сті, який просто необхідно зберігати у перспективі.

Постановка завдання. Альтернативність поглядів 
на безкомпромісність стійкого стану підприємства як пе-
редумови його життєдіяльності визначає об’єктивну необ-
хідність систематизації фактологічних даних і фундамен-
тального теоретичного базису задля вирішення проблем-
них питань щодо можливостей існування підприємства 
у бінарних станах: стійкому – нестійкому. 

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що 
будь-які теоретичні положення мають право на існування 
лише у тому випадку, коли ґрунтуються на релевантній ін-
формації та підтверджується практикою господарювання 
підприємств. Проте фактичні емпіричні дані спростову-
ють об’єктивність іа комплексність існуючих підходів до 
сутності економічної стійкості суб’єктів господарювання. 
Так, загальновідомо, що 2/3 компаній, що описані Т. Пі-
терсом та Р. Уортменом у роботі «У пошуках ефективного 
управління», як лідери ринку втратили статус стійких ор-
ганізацій у своїх галузях протягом п`яти років після публі-
кації її першого видання. Компанії, які здатні радикально 
протистояти факторам середовища, перманентно залиша-
ючись при цьому в лідерах ринку, – скоріше, виключення 
з правил. Деякі організації зберігають свою життєздатність 
навіть в умовах світових економічних депресій, інші лікві-
дуються у відносно стабільні періоди (Nokia, Research-in-
Motion (RIM), Kodak тощо).

Ретроспективний аналіз практики господарюван-
ня підприємств дозволяє відзначити, що значна їх частка 
функціонує тривалий час у нестійкому стані і, незважаючи 
на скорочення обсягів реалізації, неплатежі та критичність 
фінансового положення, зберігає ознаки життєдіяльності. 
Достатньо пригадати досвід функціонування вітчизняних 
підприємств гірничо-металургійного комплексу у 90-х ро-
ках ХХ ст. Крім того, кризовий стан для багатьох підпри-
ємств виступав імпульсом виходу бізнесу на принципово 
якісний рівень. Так, Xerox, найпотужніший лідер світового 
ринку копіювальних і друкувальних апаратів, опинившись 
на межі банкрутства у 2000 році, не лише протягом двох 
років відновив свою платоспроможність і прибутковість 
бізнесу, а й сформував стійкі конкурентні переваги. І таких 
прикладів можна навести безліч.

Але якщо нестійкий стан Xerox, як і багатьох інших 
компаній, був спровокований достатньо тривалими тен-
денціями зниження прибутковості, то не виключенням є 
досвід підприємств, які опинилися у кризовій ситуації май-
же миттєво при достатньо високому поточному рівні ефек-
тивності діяльності у певному сегменті ринку. Такі ситуації 
зумовлені непередбачуваними факторами середовища, які 
не підконтрольні менеджменту компаній. 

Так, одна з найстаріших (1905 рік створення) та 
найуспішніших компаній США з постачання енергоре-
сурсів Pacific Gas and Electric Co. за дуже короткий термін 
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у 2001 році опинилася на межі банкрутства внаслідок вста-
новлення урядом фіксованих цін на газ та електроенергію. 
За рахунок масштабного інвестування у нарощення вироб-
ничих потужностей вже у 2005 році Pacific Gas and Electric 
Co. набула статусу найприбутковішої організації у галузі 
(4,5 млрд доларів прибутку з 11 млрд доларів доходу). 

Стрімкий вихід із кризового стану демонстрували ба-
гато підприємств різних галузей, проте вплив непередбачу-
ваних факторів коштував життя іншим. Так, компанія Pan 
Am – лідер повітряних пасажирських перевезень у 70–80-х 
роках ХХ ст., припинила своє існування у 1991 році внаслі-
док терористичного акту на борту літака, що призвів до за-
гибелі пасажирів та, як наслідок, втрати репутації. Історич-
ні події 11 вересня 2001 року вплинули на ліквідацію авіа-
компанії Us Airways, яка обслуговувала Східне узбережжя 
США та не змогла «прийти у себе» і не запустила всі авіа-
рейси. Крах такого гіганта бізнесу, як американської енер-
гетичної компанії Enron, акції якої лише за один рік! (2001) 
впали з 90 до 0,1 доларів за акцію, зумовлений фінансовим 
шахрайством та фальсифікацією звітності. Цей факт в один 
момент припинив існування і Arthur Andersen, що входила 
до «Великої п’ятірки» аудиторських компаній світу. 

Серед останніх факторів, що вплинули одночасно 
на всіх виробників у галузі нафтовидобутку, стало падіння 
цін на нафту, яке досягло критичного мінімуму на початку 
2016 року (30 доларів за барель). За даними юридичної фір-
ми Haynes & Boone, про банкрутство внаслідок чергового 
падіння цін заявили більш ніж 30 американських компаній, 
сумарна заборгованість яких перевищила 13 млрд доларів 
[6]. За оцінкою спеціалістів Wolfe Research, при тривалому 
збереженні таких цін банкрутство загрожує ще третині аме-
риканських нафтових корпорацій до середині 2017 року. 
При поточному рівні цін лише американські нафтогазові 
компанії втрачають до 2 млрд доларів за тиждень, однак 
вони вимушені підтримувати колишній рівень видобутку 
для погашення боргів. 

Перелік прикладів міг бути нескінченим. Всі вони 
фактологічно підтверджують авторську позицію: еконо-
мічна стійкість, визначена на будь-яку певну дату,  харак-
теризується одномоментністю та не гарантує збереження 
цих позицій навіть у найближчий перспективі, що визначає 
її дискретний характер. Ці позиції відповідають здобуткам 
сучасних теорій. Так, еволюційна теорія наголошує на ко-
ливаннях певних параметрів у часі, які є об`єктивною та 
універсальною властивістю руху суб’єктів господарювання, 
відповідно, прямолінійний вектор їх розвитку періодич-
но порушується нелінійними змінами. Теорія управління 
акцентує увагу на динамічній поведінці підприємств, рух 
яких у просторі супроводжується постійною зміною його 
станів. Вищезазначене дозволяє автору зазначити таке: аб-
солютна економічна стійкість – більше утопія, ніж реаль-
ний стан функціонування та розвитку організації; як ви-
ключення, він можливий, але локалізований у певному ко-
роткостроковому періоді часу; безкомпромісність стійкого 
стану підприємства унеможливлює формування коректних 
висновків та обґрунтування адекватного інструментарію її 
забезпечення.

Турбулентність середовища, яка на сьогодні стала 
нормою ведення бізнесу, призводить до швидких варіа-

цій стану підприємства за критерієм стійкості. Констату-
ючи наявність у арсеналі економічної науки розвиненого 
інструментарію прогнозування та моделювання факто-
рів зовнішнього середовища, доцільно визначити таке:  
1) складність, багатовимірність і непередбачуваність фак-
торів середовища унеможливлює подолання суб’єктивізму 
у їх прогнозуванні та забезпечення високого рівня досто-
вірності; 2) всі моделі та підходи є неповними, оскільки 
можна говорити про точність прогнозування виключно на 
локальній ділянці, обмеженій часом, простором і менталь-
ністю дослідника.

У сучасному бізнес-середовищі більшість факторів, 
із якими стикаються компанії, непередбачувані і неочевид-
ні до того моменту, поки вони не відбулися, а весь набір 
наслідків для підприємства важко передбачити апріорі. 
Масштабна варіативність комбінацій факторів, їх динаміч-
ні зміни у часі дозволяють зазначити, що не існує єдиного 
«універсального» рівня стійкості. Залежно від ситуації на-
віть нестійкий стан підприємства можна вважати певним 
досягненням. Так, виживання Авдіївського коксохімічно-
го заводу, Єнакіївського металургійного комбінату, Доне-
цького металургійного заводу в умовах вимушених просто-
їв, періодичного знеструмлення, попадання під обстріли 
внаслідок воєнних дій на Донбасі підтверджують цей факт. 
Брак достатньої інформації про такі події, ступінь їх впливу,  
а також відсутність досвіду зіткнення з ними унеможлив-
лює збереження стійкого стану підприємства. Його забез-
печення у будь-яких умовах іноді просто неможливо та і не 
потрібно, бо об’єктивні умови змінюють фокус управлін-
ських пріоритетів на збереження життя компанії. Відповід-
но, надмірна драматизація нестійкого стану підприємств 
недоречна. Досвід функціонування нестійких компаній  
з подальшим переходом у зону стійкого стану і, навпаки,  
з подальшою ліквідацією актуалізує питання саме трива-
лості періоду перебування у стані нестійкості та вектор-
ності траєкторії руху підприємства.

Динамічний характер стійкості у науковому просто-
рі розкривається крізь призму адаптаційно-рівноважного 
та еволюційно-прогресивного підходів [7, с. 18–20]. Пер-
ший із них базується на забезпеченні стану рівноваги  
(egualibrum), який характеризується сталістю параме-
трів, незмінною структурою і режимами функціонування.  
В умовах невизначеності зовнішнього середовища такий 
стан можливий лише як мить у процесі постійних змін.  
З огляду на це, стан рівноваги щодо відкритих економіч-
них систем розглядається крізь призму поняття «дина-
мічна рівновага», під якою розуміють здатність підприєм-
ства підтримувати параметри в певних межах у конкрет-
ний момент часу в умовах дії дестабілізуючих зовнішніх  
і внутрішніх чинників [8, с. 84; 9, с. 86]. Рівноважний стан 
соціально-економічних систем отримав масштабний роз-
виток у доробку представників класичних і сучасних нау-
кових шкіл: М. Але, А. Богданова, Л. Вальраса, Л. Гурвіца, 
Л. Канторовича, Дж. Кейнса, Н. Кондратьєва, О. Ланге, 
В. Леонтьєва, А. Маршалла, Дж. Неша, П. Самуельсона, 
Дж. Стіглера,  Дж. Стиглиця, Дж. Хікса, Й. Шумпетера, 
К. Ерроу та ін. 

Варто зазначити, що змістовне наповнення рівно-
важного стану уособлює у собі ідеальні умови відносин 
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між стейкхолдерами, які продукують максимально мож-
ливу ефективність господарювання компанії. Однак тра-
єкторія руху економічної системи до рівноважного стану, 
по-перше, не завжди можлива; по-друге, не завжди су-
проводжується накопиченням позитивних якостей. Ото-
тожнення економічної стійкості підприємства з динаміч-
ною рівновагою, з точки зору автора, є невиправданим, 
оскільки остання можлива виключно в стабільних умо-
вах. Постулати рівноваги та саморегуляції як імперативів 
існування організації (за А. Смітом) не адекватні умовам 
постіндустріальної економіки. Динамізм зовнішнього 
середовища унеможливлює рівноважний стан підприєм-

ства протягом тривалого проміжку часу. Проблема рів-
новаги як єдиного прийнятного для підприємства стану 
свідчить про фрагментарне розуміння сучасних умов, які 
впливають на поведінку реальної економічної системи та 
не дозволяють зберегти стійкий стан у довгостроковому 
періоді. 

Фундаментальним базисом переосмислення траєк-
торії руху відкритих і нерівноважних систем, до яких від-
носяться сучасні підприємства, виступають методологічні 
можливості теорії синергетики. Наукове пізнання сутності 
стійкого / нестійкого стану компаній розкривається крізь 
призму зворотних та незворотних змін (рис. 1). 

Рис. 1. Процесні зміни станів стійкості економічної системи 

Сформовано автором на основі [10]

Зворотні процеси мають циклічний характер і пе-
ріодично призводять до втрати динамічної рівноваги. 
Економічна система, що здатна своєчасно ліквідувати ці 
порушення, повертається до стійкого стану. Незворотні 
процеси пов'язані з переходом системи у стан порушення 
рівноваги, у якому вони можуть перебувати тривалий час 
за рахунок надходження ззовні ресурсно-інформаційних 
потоків. І. Р. Пригожиним цей час визначено як дисипа-
тивний [10]. Поблизу критичних точок (точок біфурка-
ції) спостерігається неординарна поведінка систем, коли 
навіть незначні флуктуації провокують зміну траєкторії 
руху системи.  

При цьому принципово трансформується сутність  
і роль нестійкості: від результату «неправильної» поведін-
ки до природного, об`єктивно зумовленого атрибуту не-
лінійних економічних систем. В рамках синергетики саме 
цей стан є превалюючим, тоді як рівновага і стійкість – епі-
зодичні положення в «калейдоскопі» станів економічної 
системи [11, с. 29]. На відміну від традиційної, синергетич-
на економіка визначає нелінійність і нестійкість головними 
передумовами різноманіття і складності економічної дина-
міки та розкриває логіку розуміння еволюції систем [11,  
с. 30], а умовою забезпечення економічної стійкості під-
приємства є не досягнення рівноваги, а, навпаки, її пору-
шення [12, с. 58]. Таким чином, формування напрямів роз-
витку соціально-економічних систем можливе виключно 
поза «полоном» рівноважного стану [13, с. 82].

Таким чином, у постіндустріальних умовах, канони 
адаптаційно-рівноважного підходу втрачають свою кон-
структивність, оскільки на практиці такий стан є здебіль-
шого ідеалізованим і штучним. Вищезазначене актуалізу-
вало появу нового підходу, який ідентифікований автором 
як еволюційно-прогресивний. В його рамках стійкість роз-
глядається як здатність економічної системи забезпечува-
ти заплановану траєкторію свого розвитку з урахуванням 
екзогенних та ендогенних умов [14, с. 20; 15, с. 223].

При цьому не можна залишити поза увагою широко-
масштабне використання категорії «стійкий розвиток», від 
якої автор навмисно «відходить» з огляду на таке: 

первинний зміст стійкого розвитку відображав  
виключно соціально-екологічний контекст вза-
ємодії суспільства з навколишнім середовищем 
як задоволення потреб нинішніх поколінь, яке не 
підриває спроможність майбутніх поколінь задо-
вольняти свої потреби;
україномовний переклад терміна «  sustainable 
development» є некоректним та, за думкою спе-
ціалістів, певним лінгвістичним нонсенсом, його 
конкретне тлумачення українською мовою ви-
значається такими альтернативними варіантами: 
припустимий розвиток; розвиток, що узгоджений 
зі станом навколишнього середовища; розвиток, 
що зберігає цілісність; підтримуючий розвиток; 
невиснажливий розвиток; розвиток, що підтри-
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мує рівновагу з навколишнім середовищем; само-
підтримуючий розвиток; 
сучасний стан трактування терміна, як у вітчизня- 
ному, так і у зарубіжному науковому просторі, ха-
рактеризується відсутністю теоретичної та ідей-
ної єдності, що визначає варіативність підходів до 
його трактування та перевантажує економічний 
понятійно-категоріальний апарат;
на противагу поняттю «економічний розвиток»  
«стійкий розвиток» являє собою поняття норма-
тивне, яке на сьогодні поки не спирається на по-
зитивні судження, які полегшують розуміння ре-
альної дійсності [13, с. 89];
в цілому розуміння «стійкого розвитку» ґрунту- 
ється на ідеї міжчасової рівноваги, що суперечить 
ключовому принципу нерівномірності та гетерох-
роності, закладеного в основу концепції розвитку, 
що ускладнює його використання як у наукових, 
так і в практичних цілях. 

Агресивність і непередбачуваність зовнішнього се-
редовища генерує авітальний характер існування підпри-
ємств, характерними ознаками якого є балансування на 
межі життя і смерті. Еволюціонуючий економічний простір 
нещадно позбавляється компаній, які втрачають здатність 
до розвитку. Результатом інерційного існування компаній є 
втрата координат їх екзистенції, що супроводжується зни-
женням сили життя при розростанні орієнтації на ліквіда-
цію у всіх її різновидах і формах. Автор не ставить собі за 
мету поглиблення змістовного наповнення категорії «роз-
виток», а використовує його у загальновизнаному форма-
ті як набуття нових якісних ознак, процес перманентної 
і незворотної зміни підсистем і параметрів діяльності під-
приємства, які мають позитивні наслідки для його життє-
діяльності та проявляються у таких формах: 1) адаптація 
(пристосування до змін умов господарювання); 2) зростан-
ня (кількісне нарощення показників діяльності); 3) власне 
розвиток (забезпечення досягнення цільових орієнтирів 
у довгостроковому періоді). 

Ми не зупиняємося на загальновідомих ознаках роз-
витку як спіралеподібного, безперервного, незворотного, 
поступального руху з дискретністю та стрибкоподібною 
зміною одних якісних станів іншими. Автор прагне акцен-
тувати увагу на принциповій позиції: існування без розви-
тку не можливе. Саме він виступає ключовою іманентною 
ознакою економічної стійкості. Це визначає органічну єд-
ність зворотних і незворотних процесів на підприємстві, 
які визначають характерні ознаки процесів функціонуван-
ня та якісного руху. Їх діалектичний зв'язок має прояв у пе-
реході на більш високий якісний рівень життєдіяльності за 
рахунок циклічного повторення послідовності станів еко-
номічної системи (стійкий – нестійкий). 

Трансформуючи постулати синергетичної теорії 
у «русло» економічної аргументації, зазначимо таке:

середовище господарювання підприємства, що  
характеризується відносно стабільними умовами, 
дозволяє певний час нівелювати вплив факторів 
і забезпечувати стійкий стан (зворотні зміни);
в умовах постіндустріальної економіки цей час не- 
впинно скорочується внаслідок дій конкурентів, 

зміни споживчих пріоритетів тощо, а отже, кожне 
підприємство рано чи пізно потрапляє у зону не-
зворотних процесів, вихід з якої потребує акуму-
лювання якісних змін; 
варіативність траєкторії руху підприємства за  
критерієм стійкості вкладається в рамки двох сце-
наріїв: 1) реактивний, що зумовлений динамізмом 
середовища та, як наслідок, необхідністю якісних 
змін для виживання та виходу з нестійкого стану; 
2) проактивний, спрямований на попередження  
відхилень та ініціювання якісних змін;
недоречним є категоризм синергетичної парадиг- 
ми, відповідно до якого перехід від нестійкого 
стану до стійкого і є розвиток; принципові зміни 
функціонування економічного суб’єкта можуть 
бути: по-перше, ініційовані і в період стійкого 
його стану; по-друге, саме вони можуть порушити 
стійкий стан (масштабні інвестиції – зміна струк-
тури джерел капіталу), а можуть і не супроводжу-
ватися змінами станів підприємства за критерієм 
стійкості;
діалектична єдність різноспрямованих процесів  
руйнування та творення визначає одночасне існу-
вання ознак стійкості та нестійкості на підприєм-
стві, що генерує послаблення поточних і форму-
вання нових потенційних можливостей;
принципового значення набуває об’єктивність  
виникнення нестійкого стану, який періодично 
порушує стійкість; відповідно, топ-менеджмент 
повинен розуміти, що виживання у такому стані є 
керованим, а нестійкий стан є об’єктивно припус-
тимим у процесі життєдіяльності, що зумовлено 
його діалектичною єдністю зі стійким;
надмірна «драматизація» нестійкого стану уне- 
можливлює адекватну реакцію менеджменту та 
відводить увагу від ключового питання – трива-
лості перебування у ньому;
дискреційний характер економічної стійкості зу- 
мовлений не лише динамічними змінами об’єк-
тивної реальності, скільки суб’єктивними реф-
лекторними діями індивідуумів, або асинхронніс-
тю процесів її забезпечення, які мають часовий 
лаг. 

Підсумовуючи результати досліджень, доцільно ак-
центувати авторську позицію щодо змістовного наповне-
ння сутності дефініції «економічна стійкість» – це здат-
ність підприємства до життєдіяльності, яка генерується 
когнітивно-суб`єктними діями менеджменту та іманент-
но супроводжується змінами його якісних ознак, які визна-
чають векторність траєкторії руху підприємства. 

Висновки. В загальному вигляді авторська аргумен-
тація стану підприємства за критерієм стійкості уособлю-
ється у таких положеннях:

досягнення максимально можливої синтетичної  
єдності всіх параметрів стійкого стану носить 
здебільшого гіпотетичний характер внаслідок 
турбулентності умов господарювання, отже, само-
ціллю виступає не стільки досягнутий на певний 
проміжок часу стан стійкості, скільки процесний 
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контекст її забезпечення, що характеризується 
векторністю траєкторії руху підприємства за кри-
терієм стійкості;
дискретний характер поточного стану стійкос- 
ті унеможливлює його прогностичну цінність 
і не  визначає перспективну резистентність ком-
панії в турбулентних умовах господарювання;
перманентна життєдіяльність підприємства мож- 
лива виключно за рахунок його якісних змін, 
процеси генерування яких періодично змінюють 
стабільні періоди існування підприємства; розви-
ток виступає пріоритетною іманентною ознакою 
економічної стійкості, без якого її забезпечення 
в турбулентних умовах постіндустріального сус-
пільства практично неможливо;
амбівалентна сутність процесів розвитку компа- 
нії зумовлює рівноправність і взаємопов’язаність 
стійкого та нестійкого стану підприємства, діа-
лектична єдність яких генерує послаблення по-
точних і формування нових потенційних можли-
востей;
об’єктивність дискретності та зв'язку бінарних  
станів підприємства унеможливлює ототожнення 
економічної стійкості зі стабільністю (сталістю) 
та зміщує фокус дослідження на її динамічній і не-
лінійний характер.
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Постановка проблеми. Професійно-технічна осві-
та є складовою системи освіти України і сприяє забезпе-
ченню технічного й економічного прогресу держави. При 
цьому ринок праці насичується кваліфікованими кадрами, 
громадяни отримують доступ до професій відповідно до 
їх покликань, інтересів, здібностей, а підприємства забез-
печують допрофесійну підготовку, перепідготовку і підви-
щення кваліфікації [1].

При аналізі освітніх послуг (ОП) на підприємстві 
необхідно брати до уваги економічні особливості розвитку 
держави в динаміці з урахуванням внутрішніх і зовнішніх 
загроз, а також обмежень на матеріальні та фінансові ре-
сурси. Воєнна загроза призводить до мінімізації ресурсів, 
до зниження якості підготовки і, відповідно, компетент-
ності споживачів ОП (студентів і слухачів курсів підвищен-
ня 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 
і  робочої сили у кваліфікованих кадрах.

Важливою причиною виникнення зазначеної про-
блеми є недосконалість інструментарію соціально-еконо-
мічного розвитку освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості 
життя і недоліки діючої системи державного замовлення 
на підготовку фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Основні складові процесу узгодження механізмів ринку 
праці та ринку ОП сформульовано у праці [1]. Запропоно-
вано напрямки забезпечення економічної безпеки системи 
освіти та подолання ризиків освітнього процесу за допо-
могою регулюючих дій держави [1].

Питання формування інформаційної культури осо-
бистості в сучасному інформаційному суспільстві, а також 
роль публічних бібліотек України у формуванні інформа-
ційних потреб користувачів розглянуто у праці [2].

Проаналізовано різновиди вектору діалогів індивіду-
ума з суб’єктом ринку послуг вищої освіти, який буде най-
більше сприяти досягненню професійно-кваліфікаційної 
відповідності шляхом інформування індивідуума про ре-
альний обсяг потреб роботодавців у фахівцях з вищою 
освітою [3]. Особлива увага приділяється векторуа діалогу 
“індивідуум-держава”, що є єдиним варіантом, який дозво-
лить індивідууму обрати професію та кваліфікацію з ураху-
ванням інтересів держави та роботодавця, гарантованого 
працевлаштування та розрахунку на максимальний рівень 
професійно-кваліфікаційної відповідності [3].

Встановлено, що наскільки грамотно навчальний 
заклад (НЗ) позиціонує себе та освітні продукти і послуги 
з точки зору продуктової, цінової, комунікаційної та збуто-
вої політики, залежить його репутація на внутрішньому та 
зовнішньому ринках [4]. Саме тому за необхідне вбачається 
забезпечення при НЗ злагодженої роботи маркетингових 
центрів, які займаються розробкою і проведенням марке-
тингових і соціологічних досліджень, цінових моніторин-
гів, рекламних заходів із просування освітніх послуг [4].

Запропоновано сучасний інструмент вибору опе-
раційних стратегій розвитку вищого навчального закладу 

(ВНЗ) [5]. Реалізація стратегічних завдань розвитку ВНЗ 
у сучасному глобалізованому освітньому просторі мож-
лива через використання комплексної моделі проектно-
цільового планування, яка поєднує коротко , середньо  та 
довгострокові цілі й інтереси всіх учасників освітньої сис-
теми, взаємодію різних сфер суспільного життя, враховує 
особливості та параметри наявного і майбутнього зовніш-
нього середовища [5].

Розкрито окремі аспекти формування іміджу вищих 
навчальних закладів, що ґрунтуються на реалізації кому-
нікативного та маркетингового підходів із використанням 
наукових методів, традиційних і сучасних принципів роз-
роблення освітніх систем; аргументовано актуальність 
розв’язання поставленої проблеми в умовах демократи-
зації діяльності ВНЗ, а також розвитку технологій та сис-
темного забезпечення позитивного іміджу цих навчальних 
закладів [6].

Проаналізовано можливості використання інстру-
ментів електронного маркетингу для підвищення ефектив-
ності рекламних кампаній, які проводяться навчальними 
установами [7]. При цьому враховується специфіка освіт-
ніх послуг як об’єкта просування на ринку НЗ.

Постановка завдання. Метою цієї праці є удоско-
налення інструментарію розвитку освітніх послуг на під-
приємствах в умовах підвищеного ризику в системі забез-
печення вищої якості життя. Підвищений ризик спричи-
нений політичною нестабільністю, економічною кризою, 
прогресуючою інфляцією та воєнними діями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо та модифікуємо елементи моделі програмно-
проектно-цільового підходу (МППЦП) [8], які орієнтуємо 
на інструментарій соціально-економічного розвитку освіт-
ніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в сис-
темі забезпечення вищої якості життя.

Доцільно удосконалити принципи інформаційної 
технології, в основі якої синтез і аналіз концептуальної 
моделі МППЦП з урахуванням індикаторів якості освіти 
та життя, а також інформаційного балансу, якого дотри-
муються (свідомо чи інтуїтивно) споживачі (працівники 
та менеджери підприємства) у процесі отримання освітніх 
послуг.

Аналітичне співвідношення мультиплікативного 
типу для інформаційного балансу як відношення суми по-
зитивних і нейтральних тем до суми всіх тем твору, включ-
но з негативними, уведено у праці [9] – формула (1):
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де      Ω – інформаційний баланс, рейтинг теми; 
t+ – позитивні підтеми; 
t0 – нейтральні підтеми;  
t– – негативні підтеми.
У статті [9], крім того, розглядається проблема впли-

ву структури твору на інформаційний комфорт споживача. 
Вказано на шляхи підвищення комунікативної привабли-
вості твору в масовій комунікації.

Узагальнимо (1) для конкретного споживача (зокре-
ма працівника підприємства, який проходить у навчально-
му закладі курси підвищення кваліфікації на основі підхо-
дів інформатики [10] у вигляді – формула (2):
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Тут R – рейтинг інформації (чи НЗ), отриманої спо-
живачем у НЗ і в результаті самоосвіти, програма якої роз-
роблена у цьому НЗ: 
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Σp,  Σn,  Σs – міра позитивної, нейтральної і сумнівної 
інформації відповідно; 

api,  an, asi – множини тем позитивної, нейтральної 
і  сумнівної інформації; 

i – індекси (i = 1, 2, 3,…), порядкові номери тем; Ibi(api)  = 
= Hi(api) – Hbi(api); Ibi(ani) = Hi(ani) – Hbi(ani); Ibi(asi) = Hi(asi) – 
– Hbi(asi); 

Hi(api), Hi(ani), Hi(asi) – ентропія, міра недостатньої ін-
формації про відповідну систему (тему) із множин api, ani, 
asi; 

Hbi(api), Hbi(ani), Hbi(asi) – ентропія, міра невизначе-
ності інформації після отримання повідомлення, символ 
якого bi; 

α, β, γ – коефіцієнти вагомості;
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Ppij , Pnij, Psij – ймовірності того, що системи (теми) із мно-
жин api, ani, asi знаходяться в j-му стані відповідно. Ibi(api), 
Ibi(ani), Ibi(asi) – кількість інформації в системах (множинах 
api, ani, asi).

Замість терміна «негативна інформація» більш до-
цільно вживати термін «сумнівна інформація» адже викла-
дачі не включають (або стараються не включати) негативні 
теми при наданні освітніх послуг (OП). В деяких випадках 
сумнівна інформація може бути негативною, тобто дезін-
формацією [11]. Іноді викладачі в процесі навчання дають 
приклади негативної інформації для застереження слухачів 
від майбутніх помилок. В цьому випадку негативна інфор-
мація має позитивний характер, бо краще вчитись на чу-
жих помилках, ніж на своїх.

На відміну від (1) для формування (2) використано 
адитивний підхід.

Слід зазначити, що R (рейтинг інформації, отриманої 
споживачем у НЗ) є індивідуальним для різних спожива-
чів. Відміна закладена у коефіцієнтах вагомості α, β, γ . Для 
певного контингенту споживачів OП можна визначити усе-
реднене значення Rc, оскільки в конкретному контингенті 
споживачів ОП є особи з різними здібностями, початковим 
багажем знань, пам’яттю, працездатністю.

Аналогічно, як у праці [11], введемо міру цінності 
семантичної інформації, корисної для підвищення якості 
ОП – формули (3):
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Тут P1i – ймовірність досягнення мети до отримання 
інформації; 

P2i – ймовірність досягнення мети (отримання спеці-
альних знань, щоб стати професіоналом) після отримання 
навчальної інформації; 

VDi – загальний обсяг даних; IСi (тобто IСi(api), IСi(ani), 
IСi(asi)) як і Ibi(api), Ibi(ani), Ibi(asi) – кількість семантичної ін-
формації в системах (множинах api, ani, asi). 

Якщо P1i < P2i, то отримана інформація має від'ємний 
знак, і в цьому випадку вона має сенс дезінформації [11]. 
Відповідно до IСi(api), IСi(ani), IСi(asi) маємо компоненти Cbi, 
тобто Cbi(api), Cbi(ani), Cbi(asi) згідно з (3) для трьох множин 
api, ani, asi.

Міра семантичної інформації Cbi враховує не лише 
структуру і зміст самого повідомлення (bi), що розгляда-
ється ізольовано, а також запас знань у одержувача (корис-
тувача) інформації [11]. Тобто міра семантичної інформації 
вказує, яку новизну несе одержувачеві повідомлення по-
рівняно з тим, що він уже знав [11]. Можна стверджувати, 
що семантична інформація одного і того ж повідомлення є 
неоднаковою для різних користувачів і залежить від рівня 
їх знань або, як прийнято говорити, від їх тезаурусу [11]. 
Тому є сенс усереднювати семантичну інформацію для кон-
тингенту споживачів, як і Rc.

Аналогічно до (2) уведемо відношення – формула 
(4):
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Тут KQC має зміст відносної інтегральної цінності се-
мантичної інформації, отриманої споживачем ОП у цьому 
НЗ. Параметр KQC можна також трактувати як коефіцієнт 
якості семантичної інформації з погляду ціннісного підходу.

Співвідношення (2) узагальнимо з урахуванням міри 
незбалансованості рейтингу R НЗ і KQC. Для R і KQC вико-
ристаємо балансове співвідношення, аналогічно до праці 
Скриньковського Р. М. [12] – формули (5)–(6):
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де      ∂/∂t – часткова похідна по часу t; 
JIb, JR, JIc, JK, σIb, σR, σIc, σK – потоки (J) та інтенсивнос-

ті джерел (σ) інформації, які характеризують рейтинг НЗ 
R і якість семантичної інформації, отриманої працівником 
підприємства у цьому НЗ, відповідно; 

div(·) – символ дивергенції. Перші співвідношення 
(5), (6) записані для окремої теми (чи дисципліни) навчаль-
ного процесу з урахуванням потоків Jbi, JCi. Другі співвід-
ношення (5), (6) записані для рейтингу R НЗ та інтеграль-
ної інформації KQC, отриманої працівником підприємства 
у цьому НЗ протягом усього курсу навчання. Необхідно 
зазначити, що міру незбалансованості інформації у (5), (6) 
характеризують джерела σIb, σR, σIc, σK. Слід відзначити, що 
чим менші за модулем значення відповідають негативним 
значенням джерел σIb, σR, σIc, σK, тим менша втрата корисної 
інформації і тим вищий рівень комфортності відчуває спо-
живач ОП у цьому НЗ. Позитивні значення джерел відпо-
відають створенню якісно нових знань. Відповідну струк-
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турну схему інформаційної технології (ІТ) і концептуальної 
моделі програмно-проектно-цільового підходу МППЦП 
подано на рис. 1.

Інформаційна технологія поєднує:
економетричну модель для підвищення рейтингу  
R НЗ і якості KQC семантичної інформації (ОП), 
отриманої споживачем (працівником підприєм-

ства) у цьому НЗ з урахуванням факторів ефек-
тивності, ризику та корисності;
критерії багатокритеріальної оптимізації семан- 
тичної інформації з метою підвищення якості ОП, 
зокрема таких її аспектів, як внутрішня структу-
ризація, стимулювання, узгодження інтересів, 
узгоджене управління проектами [13].

Рис. 1. Структурна схема концептуальної моделі інформаційної технології для узгодження інтересів  
регіональних структур щодо формування ціннісно-орієнтованого наукового проекту НЗ  

для покращення якості надання ОП

Джерело: розроблено автором

Прийняття рішень для узгодження інтересів регіональних 
структур щодо формування ціннісно-орієнтованого 

наукового проекту НЗ для покращення якості надання ОП 

Діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної 
безпеки навчального закладу

Елементи моделі програмно-проектно-цільового підходу (МППЦП)

Інформаційна технологія для удосконалення інструментарію освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищених ризиків у системі забезпечення вищої якості життя

Оптимізаційна модель прогнозування 
і управління ризиками

Алгоритми розпізнавання кризових 
ситуацій

Системно-ціннісний підхід

Програмний модуль 
для оцінювання 

параметрів стану НЗ

Критерії багатокритеріальної 
оптимізації семантичної інформації 

з метою підвищення якості ОП

Економетрична модель для підвищення 
рейтингу R інформації, отриманої споживачем 

у навчальному закладі

Концептуальну модель інформаційної технології для 
узгодження інтересів регіональних структур щодо інвес-
тиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищеного ризику (рисунок) доповнимо інформацією, 
яка орієнтована на підвищення добробуту (якості життя) 
працівників підприємств [14]. 

Україна належить до країн з доволі високими рівня-
ми бідності та освіти (майже все населення відповідного 
віку отримує базову середню і близько його половини – 
вищу освіту) [14]. Розроблено пропозиції щодо розвитку 
системи освіти в Україні та підвищення рівня добробуту її 
населення [14]. Для цього: 1) досліджено стан національної 
системи освіти та її вплив на добробут населення; 2) визна-
чено перспективні напрями розвитку освіти і добробуту 
(якості життя) населення в Україні [14]. Відповідні напрям-
ки розвитку суспільства тісно взаємопов’язані [15]. Зокре-
ма, доцільно звернути увагу на приклади кваліметричного 
оцінювання якості життя: визначення індексу розвитку 
людського потенціалу (ІРЛП), що представляє собою нор-
мативну оцінку стану здоров’я, освіченості і матеріальних 
ресурсів, необхідних для розвитку людини [15] – фор- 
мула (7):
 ІРЛП = (ІTL + ІOS + ІVVP)/3, (7)

де       ІTL – індекс тривалості життя населення;
ІOV – індекс освіченості людей;

ІVVP – індекс валового (регіонального) внутрішнього 
продукту (ВВП).

Відносне оцінювання якості і рівня життя, як пра-
вило, приводиться до представлення відповідних пара-
метрів порівняно до фактичного споживання матеріаль-
них, соціальних, інтелектуальних і духовних благ із ана-
логічними величинами у системах соціальних стандартів 
якості та рівня життя. Відносне вимірювання якості і рів-
ня життя являє собою систему коефіцієнтів та індексів. 
Коефіцієнти можуть приймати будь-яке позитивне зна-
чення. Індикатори змінюються від 0 до 1. Приклад коефі-
цієнтного оцінювання якості життя, зокрема, визначення 
коефіцієнта очікуваної тривалості життя (КTL) наведено 
у  [15].

Є різні підходи до оцінювання рівня освіти. Приклад 
оцінювання індексу освіти EI на основі статистичної ін-
формації наведено у праці [16] – формула (8):

 = / 0,951.EI EYSI MYSI  (8)

Тут EYSI – індекс очікуваної тривалості навчання; 
MYSI – індекс середньої тривалості навчання; 
0,951 – емпіричний коефіцієнт. 
MYSI знаходиться за формулою: 
MYSI = MYS / 13,2, 

де 13,2 – максимальна тривалість освіти для країн світу; 
MYS – середня тривалість освіти для цієї країни. 
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EYSI = EYS / 20,6, де 20,6 – максимальна очікувана 
тривалість освіти для країн світу; 

EYS – очікувана тривалість освіти для цієї країни.
Запропоновано критерій оцінювання ефективності 

МППЦП щодо ОП. Для цього уводимо нові параметри – 
індекси ефективності елементів МППЦП Xi (див. рис. 1) 
і  інтегральний індекс ефективності МППЦП IE, які можна 
подати у вигляді оптимізаційного співвідношення – фор-
мула (9):

 
=

= × ⇒∑
1

,
n

E i i
i

I w X opt  (9)

де      wi – коефіцієнт вагомості елемента (етапу алгоритму, 
блоку на рисунку), наприклад, економетричної моделі для 
підвищення рейтингу R НЗ;

n – кількість етапів (n = 8 в цій праці);
opt – символ оптимізації.
Для розрахунку індексів типу IE, а також wi можна ви-

користовувати 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 [17], спричинених ризиками.

Висновки. На підставі аналізу наукових праць [1–17] 
розроблено концептуальну модель узгодження інтересів 
регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освіт-
ніх 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 підходу (МППЦП).

У той же час запропоновано критерій оцінювання 
ефективності МППЦП щодо процедур узгодження інтер-
есів регіональних структур стосовно інвестиційних ре-
сурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного 
ризику.

Перспективи подальших досліджень і викорис-
таних результатів. Запропоновану концептуальну модель 
інформаційної технології для узгодження інтересів регіо-
нальних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах підвищених ризиків доціль-
но орієнтувати на оптимізацію освітньої політики підпри-
ємств у період нестабільних і кризових ситуацій.
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Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк М. М.
Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства

Розкрито сутність поняття «діагностика транспортної діяльності підприємства», під яким слід розуміти процес оцінювання стану переміщення 
(транспортування, перевезення) вантажів (матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи готової продукції) за допомогою одного із 
видів транспортних засобів або їх сукупності відповідно до застосовуваної системи транспортування, тенденцій його зміни, а також визначення 
майбутніх перспектив на основі прийняття обґрунтованих управлінських рішень із метою забезпечення успішного функціонування та розвитку 
підприємства у конкурентному середовищі. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики транспортної діяльності як 
складової логістичної системи підприємства є: коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) вантажу; коефіцієнт повноти перевезення; коефіцієнт 
збереження вантажу; коефіцієнт економічності перевезення вантажу; коефіцієнт комплексності обслуговування вантажовласників; коефіцієнт 
задоволеності попиту вантажовласників; коефіцієнт готовності до експлуатації транспортних засобів за один робочий день; коефіцієнт викори-
стання транспортного пробігу; коефіцієнт екстенсивності завантаження транспортних засобів.
Ключові слова: підприємство, транспортна діяльність, логістична система, діагностика, бізнес-індикатори.
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк Н. М.  

Диагностика транспортной деятельности как составляющей  
логистической системы предприятия

Раскрыта сущность понятия «диагностика транспортной дея-
тельности предприятия», под которым следует понимать процесс 
оценки состояния перемещения (транспортировки, перевозки) грузов 
(материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой 
продукции) с помощью одного из видов транспортных средств или их 
совокупности в соответствии с применяемой системой транспор-
тировки, тенденцией его изменения, а также определение будущих 
перспектив на основе принятия обоснованных управленческих реше-
ний с целью обеспечения успешного функционирования и развития 
предприятия в конкурентной среде. Установлено, что ключевыми 
бизнес-индикаторами системы диагностики транспортной дея-
тельности как составляющей логистической системы предприятия 
являются: коэффициент своевременности перевозки (доставки) 
груза; коэффициент полноты перевозки; коэффициент сохранения 
груза; коэффициент экономичности перевозки груза; коэффициент 
комплексности обслуживания грузовладельцев; коэффициент удо-
влетворенности спроса грузовладельцев; коэффициент готовнос-
ти к эксплуатации транспортных средств за один рабочий день; 
коэффициент использования транспортного пробега; коэффициент 
экстенсивности загрузки транспортных средств.
Ключевые слова: предприятие, транспортная деятельность, логис-
тическая система, диагностика, бизнес-индикаторы.
Рис.: 1. Формул: 10. Библ.: 14. 
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Diagnosis of Transport Activity as a Component of the Enterprise  
Logistical System

The article reveals the essence of the concept of “diagnosis of the enterprise 
transport activity”, by which there should be meant a process of evaluating 
the state of movement (transportation, carrying) of freight (material 
resources, work in process or finished products) by one type of transport 
facilities or their combination in accordance with the applied transport 
system and trends of its changes as well as determining the future prospects 
on the basis of sound management decisions in order to ensure a successful 
operation and development of the enterprise in the competitive environment. 
It has been found that the key business-indicators of the diagnosis system of 
transport activity as a component of the enterprise logistical system are: 
the coefficient of timeliness of freight transportation (delivery); coefficient 
of completeness of transportation; coefficient of freight safety conditions; 
coefficient of efficiency of freight transportation; coefficient of complexity 
of servicing freight owners; coefficient of satisfaction of freight owners’ 
demand, coefficient of readiness to operation of transport facilities per 
working day; coefficient of using vehicle kilometers travelled; coefficient of 
extensity of transport facility packing.
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах 
успішне функціонування будь-якого підприємства (неза-
лежно від форми власності, виду діяльності та господарю-
вання) тісно пов’язане із проблемами своєчасного якісного 
і повного задоволення потреб клієнтів у перевезеннях і по-
кращення роботи підприємства у рамках певної логістич-
ної системи.

Звідси очевидно, враховуючи зокрема результати 
досліджень на практиці у цьому напрямі, що обрана тема 
наукової статті є актуальною та потребує подальшого до-
слідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів оці-
нювання транспортної діяльності підприємства зробили 
такі вчені-економісти, як Ачкасова Л. М., Губська Л. І., Ду-
дін Є. А., Калініченко Л. Л., Кучерук Г. Ю., Малярець Л. М.,  
Матвієнко-Біляєва Г. Л., Міщенко В. А., Пальчик І. М., 
Перебийніс В. І., Помаз О. М., Поляков А. П., Семенцо- 
ва О.  В., Стельмащук А. М., Терещенко О. П., Терещен- 
ко Є. О., Шевчук Я. В., Янковська Л. А. та ін. [1–14].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Як свідчить аналіз наукових праць [1–14] 
і практичний досвід у цьому напрямі, на жаль, не виріше-
ними залишаються питання щодо формування (побудови) 
та використання системи діагностики транспортної діяль-
ності підприємства.

Постановка завдання. Метою наукової роботи є 
побудова системи діагностики транспортної діяльності як 
складової логістичної системи підприємства.

Для досягнення визначеної мети були поставлені 
такі ключові завдання:

розкрити сутність поняття «діагностика тран- 
спортної діяльності підприємства» та представи-
ти класифікаційні ознаки транспортної складової 
логістичної системи підприємства (Скриньков-
ський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М.);
здійснити аналіз транспортної діяльності як скла- 
дової логістичної системи підприємства (Гале- 
люк М. М., Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р.);
запропонувати інструментарій системи діагнос- 
тики транспортної діяльності як складової ло-

гістичної системи підприємства (Скриньковсь- 
кий Р. М.).

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
літературних джерел [1–14] засвідчує необхідність визна-
чення сутності такої економічної категорії, як “діагностика 
транспортної діяльності підприємства”.

Так, згідно з аналізом практики у цьому напрямі 
транспортна діяльність є однією із ключових складових 
логістичної системи підприємства.

Окрім транспортної діяльності, до складових логіс-
тичної системи підприємства належать закупівельна, ви-
робнича, збутова та складська види діяльності [1, с. 122; 2, 
с. 31].

Необхідно наголосити на тому, що транспортування 
у логістиці – це процес переміщення матеріальних ресур-
сів, незавершеного виробництва чи готової продукції від-
повідним транспортним засобом у логістичному ланцюзі 
поставок [3, с. 88].

Ключове завдання транспортної діяльності – якіс-
не та повноправне задоволення потреб споживачів у пе-
ревезенні їх вантажів внаслідок постійного зростання 
економічної ефективності діяльності підприємства [1,  
с. 123].

У той же час транспортна підсистема як складова ло-
гістики повинна забезпечувати розроблення раціональних 
схем поставок вантажів (продукції) та маршрутизації пере-
везень, оптимальну завантаженість транспортного засобу, 
єдність процесу транспортування із процесами виробни-
цтва та складування, облік на транспорті [4]. 

В контексті зазначеного на рис. 1 наведено класифі-
каційні ознаки транспортної складової логістичної систе-
ми підприємства.

Під час аналізу транспортної діяльності слід виділи-
ти такі види транспорту, які використовуються підприєм-
ством у процесі транспортування вантажів [5, с. 28]: заліз-
ничний, автомобільний, тракторний, гужовий, морський, 
річковий, повітряний, трубопровідний.

Встановлено, що вибір відповідного виду транспор-
ту залежить від таких ключових факторі, як: часу достав-
ки; частоти відправлення вантажу; надійності дотримання 
графіка доставки вантажу; можливості перевезення різних 
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вантажів; можливості доставки вантажу на будь-яку тери-
торію; ціни перевезення [3, с. 89; 6, с. 270].

Як показало дослідження, існують такі системи тран-
спортування вантажів [7, с. 67–68]:

юнімодальна (транспортування вантажів здійсню-
ється одним видом транспорту та передбачає встановлені 
початкові і кінцеві місця транспортування );

мультимодальна (транспортування вантажів здій- 
снюється не менше, ніж двома видами транспорту 
у межах країни, основну відповідальність за які 
несе перевізник);
інтермодальна (транспортування вантажів здій- 
снюється декількома видами транспорту у між-
народному сполученні за єдиним перевізним до-
кументом).

У свою чергу, основними вимогами, які ставлять ван-
тажовласники до процесу доставки вантажу, є [8, с. 68–69]:

максимальний рівень надійності, мінімальний пе- 
ріод доставки, регулярність;
гарантування строку доставки, організація до- 
ставки;
відповідний рівень ціни доставки; 
високий рівень безпеки перевезення; 
зручність здавання й отримання вантажу; 
можливість надання додаткових послуг, пов’я- 
заних із перевезенням вантажу;
обслуговування споживачів на відповідному рівні  
із пристосуванням до їх потреб;
забезпечення необхідного рівня зберігання ванта- 
жу при перевезеннях;
забезпечення супроводження вантажу до пункту  
доставки;
швидка доступність одержання оперативної ін- 
формації щодо тарифів на перевезення, ціни до-
даткових послуг, умов доставки та місцеперебу-
вання вантажу;
налагоджена система документообігу; 
наявність тари та пакувальних матеріалів, потріб- 
них у процесі транспортування;

максимальний рівень використання вантажності  
транспортного засобу.

Враховуючи вищезазначене, діагностика транспорт-
ної діяльності підприємства – це процес оцінювання ста-
ну переміщення (транспортування, перевезення) вантажів 
(матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи го-
тової продукції) за допомогою одного із видів транспорт-
них засобів або їх сукупності відповідно до застосовуваної 
системи транспортування, тенденцій його зміни, а також 
визначення майбутніх перспектив на основі прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень з метою забезпечен-
ня успішного функціонування та розвитку підприємства 
у конкурентному середовищі.

Процес проведення діагностики транспортної діяль-
ності як складової логістичної системи підприємства ви-
магає представлення ключових індикаторів її оцінювання.

Що стосується логістичної діяльності, то ключовими 
групами показників, за якими її оцінюють, є [9, с. 49]: 

показники ефективності; 
показники продуктивності; 
показники гнучкості та надійності; 
показники відповідності логістичному правилу; 
показники ринкових можливостей. 

У джерелах [1; 5] транспортну діяльність підприємства 
характеризують такі основні показники [1, с. 122–123; 5]:

показники якості транспортного забезпечення,  
що відображають доставку вантажів у відповід-
ний термін без понесених на те втрат (частка ван-
тажів, що перевезені на замовлення у визначений 
час; час простою машин та обладнання в очіку-
ванні технологічного транспорту; час затримки 
між отриманням продукції та її вивезення до міс-
ця зберігання, перероблення або кінцевого спо-
живання);
показники отриманого ефекту від перевезення  
вантажу у встановлені терміни (економія коштів 
і ресурсів замовника продукції за рахунок переве-
зення вантажів у визначений час; економія коштів 
і ресурсів замовника продукції внаслідок знижен-

Рис. 1. Класифікаційні ознаки транспортної складової логістичної системи підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [3, с. 89]

1) із складу постачальника чи розподіль-
чого центру на склад споживача-клієнта 
чи розподільчого центру

за видом обслуговування

Транспортна складова логістичної системи підприємства

2) із складу постачальника чи розподіль-
чого центру на склад безпосереднього 
споживача-клієнта

3) із виробництва постачальника у вироб-
ництво споживача-клієнта без зберігання 
на складі чи переробки

1) пряма

за видом обслуговування

2) із переробкою на 
транспортних терміналах

3) із переробкою та зберіган-
ням у розподільчих центрах

1) пряме

за видом транспортного 
сполучення

2) змішане
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ня втрат, спричинених зменшенням частки про-
стоїв машин та обладнання в процесі очікування 
технологічного транспорту; економія коштів і ре-
сурсів замовника продукції за рахунок зниження 
втрат, спричинених своєчасною доставкою про-
дукції до місця зберігання, перероблення або спо-
живання);
показники втрат продукції на час здійснення пе- 
ревезення (частка вантажів, що втрачена на час 
транспортування та навантаження; частка ванта-
жів, якість якої знизилася на час доставки);
показники отриманого ефекту від покращення  
умов транспортування (економія коштів і ресурсів 
замовника продукції внаслідок зниження втрат на 
час транспортування та навантаження; економія 
коштів і ресурсів замовника продукції внаслідок 
зниження частки продукції, що зіпсувалась на час 
доставки).

Як зазначено у науковій праці [6], критерії ефектив-
ності діяльності транспорту поділяються на [6, с. 272]:

натуральні: 
швидкість доставки вантажу; 
надійність транспортних засобів; 
збереження вантажу; 
продуктивність транспортних засобів; 
енергоємність перевезень; 
продуктивність праці працівників транспорту; 
вартісні: 
експлуатаційні витрати; 
собівартість перевезень; 
транспортні витрати; 
капіталовкладення; 
чистий дисконтований дохід; 
фондомісткість перевезень. 

До індикаторів оцінювання транспортної складової 
логістичної системи підприємства також відносять [2, с. 46]:

показники обсягів транспортних перевезень; 
коефіцієнт готовності до експлуатації машин за  
один робочий день;
коефіцієнт використання вантажопідйомності; 
коефіцієнт використання транспортного пробігу; 
показники загального обсягу транспортних ви- 
трат;
показники віддаленості транспортних маршрутів; 
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів.

У свою чергу, якість транспортного обслуговування 
характеризується [5, с. 184–185]:

коефіцієнтом своєчасності перевезення вантажу; 
коефіцієнтом повноти перевезення; 
коефіцієнтом збереження вантажу; 
коефіцієнтом економічності перевезення вантажу. 

Натомість науковець Семенцова О. В. [10] до показ-
ників якості транспортного обслуговування вантажовлас-
ників відносить [10, с. 205–206]: 

коефіцієнт вчасності доставки вантажу; 
коефіцієнт кількісного збереження вантажу; 
коефіцієнт якісного збереження вантажу; 
коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників;

коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків;
коефіцієнт впливу на довколишнє середовище. 

Що стосується оцінки ефективності перевезення 
вантажів, то її характеризують [11, с. 121–123]:

коефіцієнт виконання норми простою транспорт- 
ного засобу під час навантаження чи розванта-
ження;
час, витрачений на навантаження-розвантаження  
1 тонни вантажу;
витрати на 1 годину роботи навантаження- 
розвантаження транспортного засобу;
коефіцієнт використання вантажопідйомності; 
експлуатаційна швидкість транспортного засобу; 
коефіцієнт використання пробігу. 

У наукових джерелах [5; 12] виділено ще такий по-
казник, як транспортна ефективність, який також характе-
ризує транспортну діяльність підприємства. Транспортна 
ефективність розраховується як співвідношення обсягу 
наданих транспортних послуг і вартості використаних 
транспортних ресурсів [5, с. 44; 12, с. 47].

У монографії [13] узагальнюючим показником ефек-
тивності використання транспорту виступає показник 
собівартості перевезення вантажу. Цей показник форму-
ється із витрат на забезпечення роботи техніки (витра-
ти на паливно-мастильні матеріали, витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, амортизаційні відрахування 
на реновацію рухомого складу), витрат на забезпечення 
роботи персоналу (заробітна плата основного та допо-
міжного персоналу), загальновиробничих витрат (інші ви-
трати) та втрат вантажу під час транспортування (втрати 
під час транспортування, втрати під час навантажувально-
розвантажувальних робіт) [13].

З огляду на зазначене вище, а також враховуючи ін-
формацію у наукових працях [1–14], бізнес-індикаторами 
системи діагностики транспортної діяльності як складової 
логістичної системи підприємства є:

коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) ван- 
тажу (КСВ);
коефіцієнт повноти перевезення (  КПВ);
коефіцієнт збереження вантажу (  КЗБ);
коефіцієнт економічності перевезення вантажу  
(КЕК);
коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників (ККП);
коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків (КЗП);
коефіцієнт готовності до експлуатації транспорт- 
них засобів за один робочий день (КГЕ);
коефіцієнт використання транспортного пробігу  
(КВТП);
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів (КЕЗ).

Розрахунок КСВ, КПВ, КЗБ, КЕК, ККП, КЗП, КГЕ, КВТП та КЕЗ до-
цільно проводити за формулами (1)–(9):

  (1)

  (2)

  (3)
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  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

де       ОПВФ – фактичний обсяг перевезеного вантажу;
ОПВЗ – загальний обсяг перевезення вантажу;
ОПВП – обсяг вантажу, що підлягає перевезенню;
ОПВВ – обсяг вантажу, що втрачений чи зіпсований 

під час транспортування;
ВТН – нормативні витрати замовника на перевезення 

вантажу;
ВТФ – фактичні витрати замовника на перевезення 

вантажу;
ОПВК – обсяг комплексних перевезень вантажів;
К – коефіцієнт, який враховує рівень комплексності 

доставки вантажу єдиним перевізником (оператором пере-
везень);

ОПВНВ – обсяг перевезення вантажів, що не перевезе-
ний із вини перевізника;

КТЗГ – кількість транспортних засобів, готових до 
експлуатації;

КТЗС – спискова кількість транспортних засобів;
ПТЗВ – вантажний пробіг транспортного засобу;
ПТЗЗ – загальний пробіг транспортного засобу;
ЧФ – фактичний час використання транспортних за-

собів;
ЧМ – максимально можливий час використання тран-

спортних засобів.
Беручи до уваги вищезазначене, а також подану ін-

формацію у наукових працях [1–14], встановлено, що інте-
гральний індикатор діагностики транспортної діяльності 
як складової логістичної системи підприємства (ІТД) розра-
ховується за формулою (10):

  (10)

Діагностику транспортної діяльності як складову ло-
гістичної системи підприємства рекомендується здійсню-
вати методом експертних оцінок, оскільки він є найбільш 
вдалим у цьому випадку.

Інтегральний індикатор ІТД повинен знаходитись у 
межах (0; 1]. Якщо значення ІТД ≥ 0,5, то спостерігається по-
зитивна динаміка зміни транспортної діяльності як скла-
дової логістичної системи підприємства порівняно з попе-
реднім періодом.

Висновки. Результати аналізу наукових праць [1–13] 
та діючої практики за цією проблематикою засвідчили, 
що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики 
транспортної діяльності як складової логістичної системи 
підприємства є:

коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) ван- 
тажу;
коефіцієнт повноти перевезення; 
коефіцієнт збереження вантажу; 
коефіцієнт економічності перевезення вантажу; 

коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників;
коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків;
коефіцієнт готовності до експлуатації транспорт- 
них засобів за один робочий день;
коефіцієнт використання транспортного пробігу; 
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів.

Перспективи подальших досліджень в цьому на-
прямі полягають у формуванні системи цілей діагностики 
діяльності підприємства з урахуванням часткової діагнос-
тичної цілі – діагностики транспортної діяльності як скла-
дової логістичної системи підприємства.
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Шарко М. В., Алексеев А. В., Кокина Л. А.
Роль аутсорсинга и инжиниринга в повышении конкурентоспособности перерабатывающих предприятий

Цель статьи заключается в обосновании направлений реализации функций управления конкурентоспособностью перерабатывающих предприятий 
с использованием инжиниринга и аутсорсинга как нового подхода повышения эффективности функционирования предприятий, работающих в усло-
виях неопределенности и нестабильности среды. В результате исследования установлено, что для повышения конкурентоспособности перераба-
тывающих предприятий их развитие должно происходить в двух направлениях: инжиниринга – внутри предприятия и аутсорсинга – вне его. Это 
позволяет создать единую корпоративную культуру бизнеса. Предложено управление конкурентоспособностью перерабатывающих предприятий 
рассматривать как инжиниринговые задачи регулирования уровня конкурентных преимуществ. Перспективами дальнейших исследований в данном 
направлении является комплексное использование задач инжиниринга и аутсорсинга как действенных способов повышения эффективности пред-
приятий перерабатывающей промышленности. Дальнейшие исследования в этом направлении приведут к изменению направленности стратегий: 
от сокращения издержек – к созданию стоимости в деловых операциях.
Ключевые слова: управление, конкурентоспособность, перерабатывающие предприятия, инжиниринг, аутсорсинг, направления развития.
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УДК 658:338.439
Шарко М. В., Алексеєв А. В., Кокіна Л. А. Роль аутсорсингу  

й інжинірингу в підвищенні конкурентоспроможності переробних 
підприємств

Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямків реалізації функцій 
управління конкурентоспроможністю переробних підприємств із ви-
користанням інжинірингу й аутсорсингу як нового підходу до підви-
щення ефективності функціонування підприємств, які працюють 
в  умовах невизначеності і нестабільності середовища. В результаті 
дослідження встановлено, що для підвищення конкурентоспромож-
ності переробних підприємств їх розвиток має відбуватися у двох на-
прямках: інжинірингу – всередині підприємства та аутсорсингу – поза 
ним. Це дозволяє створити єдину корпоративну культуру бізнесу. 
Запропоновано управління конкурентоспроможністю переробних під-
приємств розглядати як інжинірингові завдання регулювання рівня 
конкурентних переваг. Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямку є комплексне використання завдань інжинірингу й аутсор-
сингу як дієвих способів підвищення ефективності підприємств пере-
робної промисловості. Подальші дослідження в цьому напрямку приве-
дуть до зміни спрямованості стратегій: від скорочення витрат – до 
створення вартості в ділових операціях.
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, переробні під-
приємства, інжиніринг, аутсорсинг, напрями розвитку.
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Либерализация международных потоков товаров, 
капиталов и трудовых ресурсов приводит к формированию 
единого мирового экономического пространства. Инфор-
мационные потоки и капиталы беспрепятственно пересека-
ют границы, создавая новые возможности экономического 
роста. Принцип создания экономического пространства, 
общего для производств, с передачей некоторых видов сво-
ей деятельности внешнему исполнителю получил свое во-
площение в инжиниринге и аутсорсинге. Сегодня во время 
новых реалий хозяйственной жизни, когда основным кри-
терием эффективного развития становятся качество и ско-
рость внедрения новых информационно-управляющих 
систем и подходов для повышения эффективности функ-
ционирования предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, работающих в условиях неопределенности и не-
стабильности среды, настоятельно требуется определение 
и корректировка основных взглядов на управление и регу-
лирование конкурентоспособности. 

Анализ последних исследований и выделение 
нерешенных частей общей проблемы. Вопросы конку-
рентоспособности перерабатывающей промышленности 
исследовали Амоша А. И., Бандур С., Близнюк В., Боги-
ня Д., Гришнова О., Друкер П., Зайнчковский А., Колот А., 
Портер М., Томпсон А., Фатхутдинов Р. и др. Благодаря 
их работам заложены теоретические и методологические 
основы исследования существующих проблем рынка, раз-
работан категориальный аппарат, выявлены основные фак-
торы, влияющие на уровень конкурентоспособности [1–4]. 
Несмотря на значительные достижения отечественных 
и зарубежных ученых в этой области, следует отметить, 
что не в полной мере разработаны требования к структур-
ным компонентам конкурентоспособности, их взаимос-
вязь и влияние на обеспечение конкурентоспособности 
в целом. 

Целью работы является обоснование направлений 
реализации функций управления конкурентоспособно-
стью предприятий перерабатывающей промышленности 
с использованием инжиниринга и аутсорсинга.

Изложение основного материала исследования. 
Основными определяющими факторами конкурентоспо-
собности на современном этапе развития экономики явля-
ются эффективность управления инновационными процес-
сами, создание новых наукоемких производств, трансфер 
передовых технологий, а основным источником экономи-
ческого роста являются знания и процессы их освоения.

Коммерциализация передовых технологий в команд-
но-административной и рыночной системах хозяйствова-
ния имеет ряд существенных отличий. Трансфер научно-
технических разработок в командно-административной 
и рыночной  системах представлен на рис. 1.

Завершая процесс коммерциализации, капитал при-
носит доход, часть которого должна направляться на ин-
новационное развитие [6]. Такое рефинансирование осо-
бенно актуально в условиях сокращения государственной 
поддержки предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. Современная технология бизнеса базируется на 
научных достижениях и их тиражировании, где прибыль 
получается через оборот капитала, а не через перерас-
пределение созданной ранее дополнительной стоимости  
[7; 8].

Сложность и чрезвычайно высокий динамизм совре-
менных рыночных процессов и преобразований, возник-
новение новых запросов потребителей, масштабные тех-
нологические изменения, быстрый рост информационных 
сетей не только затрудняют работу перерабатывающих 
предприятий, но и содействуют выявлению новых возмож-
ностей для развития бизнеса, который основан на иннова-
ционной деятельности.

Рис. 1. Трансфер научно-технических разработок в командно-административной и рыночной системах хозяйствования
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Обеспечение конкурентоспособности производ-
ственной деятельности перерабатывающих предприятий 
связано с разработкой передовых технологий управления 
бизнесом, эффективных методов управления производ-
ственным и инновационным потенциалом предприятий, 
механизмов развития производственных систем.

Структурные изменения в экономике предприятий 
перерабатывающей промышленности, функционирующих 
в условиях неопределенности изменений внешней среды 
и несовершенной законодательной базы, оказывают нега-
тивное влияние на инвестиционный климат предприятий 
и его привлекательность. Потребности в постоянном по-
иске конкурентных преимуществ обуславливают необхо-
димость изменения классической парадигмы управления 
на парадигму с использованием аутсорсинга, предостав-
ляющего собой концептуально новую форму управления 
бизнесом. О возрастающем значении аутсорсинга в про-
цессе управления современным бизнесом свидетельству-
ет тот факт, что в мировой практике передача услуг сто-
ронним организациям за последнее десятилетие возросла 
в  1,5 раза [10].

Инновационная политика формируется на основе 
запросов потребителей. Внедрение инноваций рассма-
тривается как основной способ повышения конкуренто-
способности. В Украине за период с 2005 по 2015 гг. вы-

явилась положительная динамика количественного роста 
инновационно-активных промышленных предприятий, 
которая распространяется и на предприятия перерабаты-
вающей промышленности [5]. 

Несмотря на общую положительную динамику, пока-
затели инновационной активности в Украине значительно 
хуже, чем показатели зарубежных аналогичных предприя-
тий и глобальных тенденций развития экономики перера-
батывающих предприятий.

Сектор рыночной экономики, представляющий тех-
нические услуги для развития инновационной деятельно-
сти, известен под названием инжиниринга [7]. Инжини-
ринг – совокупность видов деятельности по подготовке 
и обеспечению процессов производства и реализации 
продукции. Основой инжиниринга является практическое 
использование технических и технологических решений, 
творческое применение научных методов и принципов 
управления. Он выступает в качестве услуг производ-
ственного характера, реализуемых на коммерческой осно-
ве. Исполнение инжиниринговых услуг является основой 
эффективного управления бизнес-процессами. Виды ин-
жиниринга, применительно к повышению конкурентоспо-
собности предприятий перерабатывающей промышленно-
сти, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Виды инжиниринга производственной деятельности  
перерабатывающих предприятий
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Переход от административно-командной системы 
управления к открытой демократической системе неиз-
бежно активизирует резервы сотрудников предприятия 
в соответствии с их компетенциями. Необходимость ис-
пользования инжиниринга вытекает из логики усложнения 
предпринимательской деятельности. Быстрые изменения 
окружающей среды функционирования перерабатываю-
щих предприятий усиливают обязательную потребность 
к самостоятельной творческой деятельности специали-
стов. Решение задач инжиниринга в направлении раскры-
тия творческого потенциала сотрудников усиливает конку-
рентоспособность предприятия.

Конкурентоспособность отрасли является движу-
щей силой развития перерабатывающих предприятий, 
главным инструментом экономного использования ресур-
сов и получения прибыли. Предлагается управление кон-

курентоспособностью перерабатывающих предприятий 
рассматривать как инжиниринговые задачи регулирования 
уровня конкурентных преимуществ для достижения высо-
ких результатов с помощью аутсорсинга.

Аутсорсинг как новое направление бизнеса проявля-
ется при передаче определенных функций основного про-
изводства независимым сторонним организациям, специ-
ализирующимся в данной области. При этом уменьшается 
доля собственного риска и, в случае неудач на рынке, за-
траты перераспределяются между партнерами. При аут-
сорсинге предприятие передает исполнителю часть своих 
специфических задач, оставляя за собой выработку всей 
стратегии, реализацию ее основных положений и внедре-
ние в практику.

Услуги аутсорсинга распространяются на выполне-
ние определенного объема работ в ограниченных времен-
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ных рамках с передачей ряда внутренних обязанностей 
и сервисов, обозначенных в задачах инжиниринга. Осво-
бождение руководителей предприятий от работ, которые 
можно возложить на аутсорсинг, позволяет найти внутрен-
ние резервы. В этой постановке все функции управления 
связаны коммуникационными процессами между струк-
турными компонентами конкурентоспособности и процес-
сами принятия решений. Управление конкурентоспособ- 
ностью – это не одноразовое инжиниринговое действие, 

а  целый ряд взаимосвязанных управленческих мероприя-
тий. Оно основано на концепции, согласно которой управ-
ление представляет собой четкую последовательность 
действий, таких как прогнозирование, организация, коор-
динация и контроль.

Распределение аутсорсинговых услуг по видам про-
изводственной деятельности, составленное с использова-
нием данных [9], представлено на рис. 3.

Рис. 3. Распределение аутсорсинговых услуг по видам производственной деятельности
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Различают IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-
процессов, заключающийся в изменении, модифицирова-
нии и оптимизации инфраструктурных решений. 

Аутсорсинг в сфере IT-услуг заключается в передаче 
стороннему подрядчику ряда внутренних услуг, программ-
ных продуктов, приложений и технических средств, в том 
числе абонентного обслуживания компьютеров.

Аутсорсинг бизнес-процессов предусматривает пе-
редачу неключевых функций производства: бухгалтерии, 
маркетинга, логистики, управление персоналом сторон-
ним организациям, специализирующимся на выполнении 
данного вида услуг. 

Логистический аутсорсинг заключается в приоб-
ретении услуг по управлению запасами, транспортировке 
товаров и их складированию. 

Классификация видов и функций аутсорсинговых 
услуг представлена на рис. 4.

Передача аутсорсинга в сфере бухгалтерии заключа-
ется в следующем: 

аутсорсингом занимаются высококвалифициро- 
ванные сотрудники, имеющие отраслевую специ-
ализацию в области финансовой деятельности; 
отпадает необходимость в содержании штатных  
сотрудников, занимающихся бухгалтерским уче-
том на основном производстве; 
бухгалтерская деятельность может осуществ- 
ляться автономно на удалении от предприятия-
заказчика услуг; 

составление ежеквартальных и годовых отчетов,  
а также предоставление статистических данных 
выполняется аутсорсинговой компанией;
аутсорсинг обеспечивает взаиморасчеты с персо- 
налом, при этом кроме обычной заработной пла-
ты производится расчет премиальных, команди-
ровочных расходов, компенсации.

Анализ распределения аутсорсинговых услуг позво-
лил выделить основные тенденции развития этого направ-
ления: 

усиление конкуренции, специализации и диффе- 
ренциации среди поставщиков аутсорсинговых 
услуг в области деловых операций; 
изменение структуры рынка и структурных пре- 
образований в среде поставщиков аутсорсинго-
вых услуг с притоком венчурного капитала в аут-
сорсинговый бизнес;
изменение направленности стратегий от сокра- 
щения издержек к созданию стоимости в деловых 
операциях; 
усиление поиска аутсорсинговых организаций,  
которые могут выступать как стратегические пар-
тнеры для заказчика;
возрастание спроса на услуги аутсорсинга не от- 
дельных деловых операций, а всего объема произ-
водства на основании оптимизации общего про-
цесса создания стоимости.
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Рис. 4. Классификация аутсорсинговых услуг

Комплексное использование задач инжиниринга 
и аутсорсинга является одним из действенных способов 
повышения эффективности предприятий перерабатываю-
щей отрасли.

Конкурентоспособность перерабатывающих пред-
приятий представляется сложной многофункциональной 

системой инжиниринга, которая включает в себя разноо-
бразные свойства и способы использования аутсорсинга 
в  альянсе малого и среднего бизнеса. Функции инжини-
ринга и аутсорсинга при управлении конкурентоспособ-
ностью перерабатывающих предприятий представлены 
в  табл. 1.

Таблица 1

Функции инжиниринга и аутсорсинга при управлении конкурентоспособностью 

Функции Способы Средства

графическое  
представление

определение принадлежности входного графи-
ческого элемента к сети управления 

обработка и анализ печатных и электронных форм 
первичных и отчетных документов

классификация отнесение элемента конкурентоспособности  
к определенной группе классификация учетной информации

идентификация Формирование выводов экспертов идентификация новой информации с целью ее 
размещения в сети

ассоциативная  
память построение структуры сети управления определение направленности взаимодействий 

основных структурообразующих блоков

адаптация анализ системных ограничений и возможностей расчет экономических результатов от управлен-
ческих действий

оптимизация использование регулирующих механизмов экономико-математическое моделирование

управление разработка мероприятий по повышению и регу-
лированию конкурентоспособности

усовершенствование экономических процессов 
через выбор оптимальных методов и реализаций

прогнозирование предвидение последствий от реализации управ-
ленческих функций тренды, траектории развития

Конкурентоспособность перерабатывающих пред-
приятий – сложная экономическая категория, в основе 
которой лежат адаптация к изменяющейся внешней среде, 
приобретение конкурентных преимуществ и результатив-
ность экономической деятельности. Эти варианты были 
положены в основу построения управления конкуренто-
способностью.

Уровень конкурентоспособности перерабатываю-
щих предприятий зависит от совокупного влияния мно-
гих экономических факторов, к которым относятся: капи- 
тало  емкость, ориентация на экспорт, трансфер техно-
логий, технический уровень продукции, удовлетворение 
потребностей потребителей, экологическая чистота, на-
укоемкость, конкурентоспособность отрасли, произво-
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дительность труда, размер заработной платы. Такая ре-
структуризация позволяет осуществлять систематический 
и целенаправленный поиск путей объединения всех ком-
понентов организационно-экономического обеспечения 
конкурентоспособности перерабатывающей промышлен-
ности с целью концентрации направлений инжиниринга на 
показатели, которые определяют потенциал предприятий. 
Качественное решение таких задач инжиниринга требует 
обязательного использования аутсорсинга. 

При графическом представлении инжиниринга взаи-
модействия основных компонентов конкурентоспособно-
сти, которые могут быть переданы на аутсорсинг, исполь-
зовался системный подход, в котором все компоненты 
и  функции управления рассматриваются как единое целое, 
с  общей целевой направленностью [11] (рис. 5).

Свойствами управления конкурентоспособностью 
предприятий перерабатывающей промышленности в до-
полнение к целостности является структуризация, ие-

Рис. 5. Графическая визуализация инжиниринга взаимодействия компонент управления конкурентоспособности 
перерабатывающих предприятий

Трансфер технологий

Экологическая чистота

Наукоемкость

Производительность труда

Технический уровень 
продукции

Конкурентоспособность 
отрасли

Капиталоемкость

Экспортная ориентация

Удовлетворение 
потребностей потребителя

Оплата труда

рархичность, ранжирование структурных компонентов 
и  приоритетных действий. 

Оставаться конкурентоспособным на рынке – это 
значит оптимизировать бизнес-процессы, сокращать рас-
ходы, улучшать гибкость и менеджмент предприятия. Не-
обходимо умелое сочетание внутренних производствен-
ных систем инжиниринга с покупкой услуг у сторонних 
организаций, что достигается путем аутсорсинга. 

Выводы. Резервы экстенсивного развития отече-
ственных производителей практически исчерпаны. Нель-
зя постоянно надеяться на благоприятную рыночную 
конъюнктуру. Без существенных структурных изменений 
в управлении и организации аутсорсинга нельзя выстоять 
в конкурентной борьбе. Установлено, что для повышения 
конкурентоспособности перерабатывающих предприятий 
необходимо, чтобы развитие их предпринимательской 
деятельности происходило в двух направлениях: внутри 
предприятия – инжиниринг, а вне его – аутсорсинг. Та-
кой дуализм управления позволяет создать единую кор-
поративную культуру бизнеса. Необходимо разделить все 
бизнес-процессы современного производства на самостоя-
тельные элементы инжиниринга и сравнить свои возмож-
ности с  тем, что могут сделать конкуренты на рынке. Такой 
сравнительный анализ должен стать элементом развития 
бизнеса.

Ориентация на потребности рынка путем коррек-
тировки существующих отношений с элементами окру-
жающей среды, потребителей и поставщиков является 
неотъемлемым атрибутом инжиниринговой деятель-
ности предприятий, направленных на повышение его 
конкурентоспособности. Функциональные преимуще-
ства управления конкурентоспособностью с использо-
ванием инжиниринга и аутсорсинга дают возможность 

разработки комплекса организационно-экономических, 
технических и технологических мероприятий по её улуч-
шению. 
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Вступ. В основі впровадження та розвитку інноваційної 
діяльності підприємства лежить кардинальна зміна світогляду 
передусім їх керівників: від упевненості щодо пріоритету па-
сивного пристосування до умов, що диктують стейкхолдери 
ринку, до переконання в необхідності активного формування 
власного ринку на базі глибокого розуміння споживача, розви-
тку компетенцій персоналу та гнучкого застосування новітніх 
методів і інструментів. Без цього неможливо сформувати і  ре-
алізувати ефективну інноваційну діяльність підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що ав-
тори досліджують сучасний стан розвитку інноваційної сфери 
в Україні [7 та ін.], особливості інноваційної діяльності під-
приємств [6; 8 та ін.], у тому числі у сфері послуг [3 та ін.]. З ін-
шого боку, достатня увага приділяється розгляду компетенцій 
у системі оцінки персоналу [2 та ін.], розробці системи ком-
петенцій персоналу підприємства [4 та ін.], проблемам управ-
ління компетенціями персоналу [1 та ін.]. Однак, незважаючи 
на значний рівень розробленості проблем інноваційної діяль-
ності та компетенцій персоналу як окремих напрямків аналізу, 
досі недостатньо дослідженою лишається роль компетенцій 
персоналу у реалізації різних видів інновацій підприємства, 
у тому числі компетенцій як основоположного капіталу його 
функціонування.

Метою статті є аналіз ролі компетенцій персоналу в ін-
новаційній діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Зайве доводити, що існує 
прямий причинно-наслідковий зв’язок між рівнем компетен-
цій керівної і керованої підсистем підприємства. Практика 
показує, що усвідомлення керівним складом підприємства 
значення компетенцій підлеглих у досягненні цілей компанії 
визначає рівень їх умотивованості щодо власного підвищення 
кваліфікації, а також щодо мотивування свого персоналу до 
навчання та активного розвитку.

На сучасному ринку праці в Україні панівними є про-
тилежні згаданому підходу тенденції: керівники часто сприй-
мають працівників як робочу силу підприємства, яка є хоч 
і необхідною для функціонування, однак досить витратною, 
оскільки потребує заробітної плати, премій, соціального за-
безпечення та ін. Особливо в умовах зростаючого безробіття 
на ринку праці набуває поширення тенденція до скорочення 
витрат на утримання персоналу. У той час, коли економіка 
країни потребує проривних інновацій і кваліфікованих пра-
цівників, здатних ці інновації впровадити, у багатьох галузях 
більш конкурентоспроможними є претенденти без досвіду, 
з низьким рівнем кваліфікації і з відповідно низькими запита-
ми щодо заробітної плати.

Водночас відомо, що прогресивним підходом нині є 
сприйняття працівників як людського капіталу – важливої 
складової інтелектуального капіталу підприємства. З таких 
позицій людський капітал, як і будь-який інший капітал, має 
бути грамотно інвестований, завдяки чому набуде тенденції 

до зростання і до нарощення прибутку підприємства. Усвідом-
лення зазначеної тези спонукає саме керівника до ініціювання, 
мотивування, організації і контролю розвитку компетенцій, як 
власних, так і персоналу. Таким чином, головною ціллю розви-
тку компетенцій є нарощення людського капіталу, що дозво-
лить збільшити інтелектуальний капітал підприємства, а  це, 
в свою чергу, стане підставою забезпечення унікальних конку-
рентних переваг, а отже, і зміцнення конкурентоспроможнос-
ті підприємства (рис. 1).

У науковій літературі більшість науковців сходяться на 
думці, що компетенції (Competence) виявляються у готовності 
працівника актуалізовувати і використовувати знання, умін-
ня та досвід для успішної професійної та іншої діяльності [5,  
с. 123]. Це означає, що компетенції поєднують у собі три назва-
ні елементи, визначення яких варто розглянути детальніше.

Знання (Knowledge) – це результат засвоєння інформації 
шляхом навчання, внаслідок чого можуть бути набуті як теоре-
тичні, так і практичні знання. Уміння (skills) – це підтверджена 
у процесі виконання практичних і / чи теоретичних завдань 
або будь-якої форми контролю здатність застосовувати зна-
ння для вирішення цих завдань. У першому випадку – це вмін-
ня практичні, а в другому – когнітивні. Досвід (Experience)  – це 
стійкі уміння успішно вирішувати завдання в галузі професій-
ної чи інших діяльностей. Стійкість цих умінь формується 
упродовж певного часу, тривалість якого залежить від індиві-
дуальних особливостей працівника.

Візуалізацію залежності конкурентних позицій підпри-
ємства від компетенцій працівників можна описати такими 
тезами:

усіх носіїв компетенцій можна представити у ви- 
гляді двох підсистем: керівної та керованої, які ра-
зом складають людський капітал підприємства;
від величини людського капіталу залежить сут- 
ність і значення інтелектуального капіталу, до 
якого входять також капітал структурний і капі-
тал відносин;
компетенції працівників підприємства є до того ж  
основою його фізичного капіталу.

Розглянемо висловлені тези детальніше. Між блоками 
«Компетенції керованої підсистеми» та «Компетенції керівної 
підсистеми» стоїть двостороння стрілка, яка нагадує про важ-
ливість і необхідність обміну компетенціями між вказаними 
підсистемами. Таке взаємозбагачення має дати синергічний 
ефект для формування міцного інтелектуального підґрунтя, 
необхідного для розвитку усіх видів капіталу підприємства, 
який, у свою чергу, є умовою успішної інноваційної діяльності 
і, як її результат, – розроблення інновацій. 

Таким чином, капітал людський є і частиною інтелек-
туального капіталу підприємства, і водночас його головною 
детермінантою, оскільки саме працівники створюють капітал 
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відносин і структурний капітал. Відомо, що до капіталу від-
носин включають відносини з клієнтами, з постачальника-
ми, з посередниками, з представниками влади, з власниками, 
з банками та іншими фінансовими інституціями, а також сис-
тему розповсюдження продукції підприємства. Без названих 
суб’єктів підприємство не зможе функціонувати, тому форму-
вання відносин з ними є важливим завданням на шляху досяг-
нення цілей підприємства. Якість цих відносин характеризує 
надійність забезпечення діяльності підприємства (що дуже 
важливо в умовах нестабільності), а отже, і величину капіталу 
відносин.

Ще однією частиною інтелектуального капіталу є струк-
турний капітал, що складається з двох елементів: 1) інтелекту-
альної власності (фірмовий знак, марка / марки продукції (то-
варів і послуг) та марка підприємства, авторські права, власні 
технології, власні продукти, власні організаційні рішення, зна-
ння) та 2) інфраструктурних активів (організаційна структура, 
методи та системи управління, інформаційні системи, орга-
нізаційна культура, стратегія управління, фінансова система) 
[5,  с. 125]. 

Наведений перелік складових капіталу відносин і струк-
турного капіталу переконує у тому, що всі вони є похідними 
від елемента «людський капітал», оскільки є результатом ді-
яльності працівників підприємства.

Крім того, очевидним є також те, що кожна складова ін-
телектуального капіталу і всі вони разом визначають структу-
ру та обсяг фізичного капіталу. Адже в одних і тих же умовах 
можуть бути започатковані підприємства, які мають рівно-
цінні основні та оборотні засоби, а також співставні фінансові 
кошти. Однак темпи формування та приросту фінансових по-

токів, показники фінансового стану, динаміка показників ін-
новаційної діяльності тощо у підприємств, як правило, різні, 
що забезпечує їм різні конкурентні позиції на ринку. Ми по-
яснюємо це, головним чином, відмінностями між їх інтелекту-
альними капіталами, а передусім – між їх людськими капітала-
ми, тобто компетенціями персоналу.

Із викладеного вище можна дійти стратегічного ви-
сновку: якщо людський капітал є, без перебільшення, життє-
во важливим для успіху усіх видів діяльності підприємства 
(у тому числі інноваційної), то кожне підприємство та еко-
номіка в цілому виграє, якщо будуть розроблені заходи щодо 
його зростання. Втім компетенції (знання, уміння і досвід) – це 
лише частина людського капіталу, яка не народжується разом 
із людиною, а набувається чи розвивається упродовж життя. 
Інакше кажучи, компетенції – це результат інтелектуальних 
і фізичних зусиль, які також є залежними від природних чи 
вроджених здібностей людини. Тобто потужність і кількість 
зусиль, а також результат, отриманий завдяки цим зусиллям, 
залежать від індивідуальних особливостей людини.

Вважаємо за доцільне вказати на актуалізацію потре-
би приділяти більшу увагу (ніж це було досі) другій частині 
людського капіталу – тим характеристикам, які формуються 
задовго до приходу працівника на робоче місце, але при цьо-
му є основою для набуття ним необхідних компетенцій. Ак-
туальність цієї потреби зросла під впливом суттєвих змін, що 
відбулися останнім часом на ринку праці України і ускладнили 
умови функціонування підприємств. 

По-перше, працедавці у своїй більшості потребують 
працівників із досвідом роботи, тобто вони бажають знайти 
претендентів на вакансії, які б забезпечили їм оптимальне 

Рис. 1. Вплив компетенцій працівників на конкурентні позиції підприємства
Джерело: сформовано авторами на оcнові [5, c. 124]
Примітка: ПП1 – скорочення терміна «підприємство»
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співвідношення за критеріями «навчання – віддача». Керів-
ники значної частини підприємств розуміють, що у нинішніх 
умовах не навчати підлеглих неможливо, тому намагаються 
зекономити час і кошти завдяки пошуку таких працівників, 
які б мали відповідні здібності, схильність, здоров’я, інтелек-
туальну ефективність і мотивацію. 

По-друге, інноваційна діяльність підприємства (най-
важливіший чинник його конкурентоспроможності в сучас-
них умовах), як ніколи раніше, потребує командної роботи 
персоналу. Зрозуміло, що поєднати такі дві необхідні для інно-
ваційної діяльності характеристики, як креативність і вміння 
бути членом команди, – це непросте завдання. Здатність їх по-
єднувати та навички для цього повинні закладатися ще у до-
шкільному та шкільному віці. Тому для забезпечення потреб 
підприємства у командній роботі необхідно шукати і знаходи-
ти тих працівників, які вже мають названі риси.

По-третє, значна частина інновацій належать до групи 
складнотехнічних, тобто таких, продаж і обслуговування яких 
мають супроводжуватися кваліфікованим обслуговуванням. 
Це ще один важливий аспект сучасного ринку праці, оскільки 
частка сфери обслуговування на ньому суттєво зросла і про-
довжує зростати, що вказує на зростання ролі людського 
чинника. З одного боку, вміння надавати послуги належить 
до компетенцій (набутих упродовж певного терміну), але з ін-
шого – більш якісно цю функцію виконують працівники, які 
мають таку характеристику, як «послужливість» (природжену 
схильність обслуговувати).

На нашу думку, описані три аспекти людського капіта-
лу на сьогодні недооцінюються як працедавцями, так і сами-
ми працівниками. І перші, і другі передусім приділяють увагу 
компетенціям, водночас саме природжені характеристики 
складають «психографічний портрет» працівника і є основою 
для розвитку його компетенцій, тобто значною мірою визна-
чають ефективність його праці. Усі названі аспекти доводять 
необхідність формування вхідного відбору персоналу (своє-
рідного «фільтра»), який би допоміг оцінити обидві складові 
людського капіталу – і природну, і набуту. 

Слід застерегти читачів від викривленого розуміння 
сказаного як підстав для дискримінації працівників. Навпаки, 
практика доводить, що відсутність таких фільтрів і психоло-
гічного тестування призводить до значної кількості помилок 
у виборі професії. Претенденти на ту чи іншу посаду часто не 
здатні здійснити адекватну самооцінку та вибрати професію 
з урахуванням природних і набутих даних. У результаті втра-
чають усі. 

Втрачає працівник, який неправильно обрав місце ро-
боти, що не дозволяє йому проявити себе з найкращого боку, 
формує або загострює його морально-психологічні комплек-
си, негативно позначається на бажанні досягати успіхів, пони-
жує рівень задоволення від роботи і мотивацію щось змінити 
на краще.

Втрачає колектив, у якому під впливом «невідповідно-
го» працівника погіршується психологічна атмосфера, що уне-
можливлює ефективну командну роботу, підриваються засади 
корпоративної культури, насаджуються подвійні стандарти, – 
оскільки декларовані принципи, місія, філософія тощо зали-
шаються лише декларацією.

Втрачає працедавець, який, формулюючи свої цілі, скла-
даючи плани та формуючи колектив, розподіляв обов’язки 
і відводив кожному члену колективу певну роль у досягненні 
цілей підприємства. Однак описані процеси гальмують їх до-
сягнення, а часто й створюють непереборні бар’єри на цьому 
шляху.

Втрачають споживачі, які мають певні очікування щодо 
контакту з колективом підприємства, розраховують на розу-
міння їх проблем, щире бажання їх вирішити та відповідний 
рівень кваліфікації. Не зустрівши цього, вони, по-перше, скла-
дають негативну оцінку діяльності підприємства; по-друге, на 
певний час втрачають бажання контактувати з цим підприєм-
ством і ігнорують його пропозицію; по-третє, – і це найважли-
віше – вони стають носіями й активними розповсюджувачами 
негативної інформації про підприємство, свого роду «трансля-
торами чорного PR».

Таким чином, урахування особливостей описаних скла-
дових людського капіталу дозволить і роботодавцю, і праців-
нику більш повно розкрити обидві ці частини. Лише за таких 
умов наведені на рис. 1 взаємозв’язки набувають однозначно 
позитивного сенсу, тобто персонал буде мати необхідні фізич-
ні та психічні характеристики, а також буде здатний до моти-
вації на повну віддачу, у тому числі і в опануванні актуальних 
знань і набутті тих умінь, що складатимуть унікальну іннова-
ційну пропозицію підприємства. 

Усвідомлення щойно викладених аспектів впливу ком-
петенцій працівників на конкурентні позиції підприємства є 
необхідним для втілення його інноваційної діяльності. Адже 
без такого усвідомлення неможливе розв’язання ще одного 
важливого для досягнення поставленої мети завдання – гар-
монізації напрямів розвитку знань і умінь працівників підпри-
ємства. Щойно згадані дві складові виділили, виходячи з логі-
ки розвитку компетенцій: знання – уміння – досвід. Тобто для 
отримання бажаного досвіду спочатку необхідно отримати 
відповідні знання та уміння. На наш погляд, ключовими на-
прямами у цій сфері для сучасних підприємств мають стати 
такі: економіка, менеджмент, маркетинг, поведінка споживачів 
і методологія досліджень (табл. 1). 

Зазначені напрями є актуальними, оскільки на ринку 
спостерігається прискорення економічних процесів, що зу-
мовлює адекватне пришвидшення старіння знань їх учасників. 
Інакше кажучи, чим складніші умови на ринку, тим актуаль-
ніше постає завдання постійного підтримання і підвищення 
рівня фахових знань працівників підприємства.

Відповідно до принципу «освіта упродовж життя» ке-
рівництво компаній має передбачити програми навчання 
і підвищення кваліфікації, без цього неможливе впроваджен-
ня інноваційної діяльності, а отже, і збереження конкурентних 
позицій в умовах інформаційної економіки знань.

На особливу увагу для ефективного упровадження ін-
новаційної діяльності на підприємстві заслуговує розуміння 
того, що не лише споживачі оцінюють його інновації (з точки 
зору співвідношення їх цінності та ціни), а й навпаки – кожен 
споживач має цінність для підприємства і певну вартість його 
залучення. Саме тому серед професіональних маркетологів 
нині популярним напрямом є вивчення так званого insight 
споживача (від англ. – розуміння, визначення). Під цим вира-
зом (insight споживача) слід розуміти «чорний ящик свідомос-
ті» споживача, а також спричинену ним логіку його поведінки. 
Це ті унікальні знання і переваги, які змушують споживача ді-
яти саме так, а не інакше, при цьому бути переконаним у пра-
вильності вибору найкращої лінії поведінки. Отже, важливим 
завданням сучасного підприємства є навчити свій персонал 
визначати ці знання і переваги.

Висновки. Вихід національної економіки зі стану довго-
тривалої системної кризи зможуть забезпечити лише підпри-
ємства, що розвивають інноваційну діяльність. А це, в свою 
чергу, можливе завдяки роботі персоналу, який має високий 
рівень компетенцій. Найбільш оптимальною є така ситуація, 
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коли і керівна, і керована підсистеми людського капіталу вза-
ємно збагачуються знаннями, формуючи інтелектуальне під-
ґрунтя для розвитку інноваційної діяльності. 

Людський капітал – це найважливіша частина загаль-
ного капіталу підприємства, оскільки він є детермінантою 
формування двох інших складових інтелектуального капіта-
лу – капіталу відносин і структурного капіталу; а також він 
визначає структуру та обсяг фізичного капіталу. Однак, окрім 
компетенцій (набутих упродовж життя), до людського капіта-
лу входять також елементи, які значною мірою є вродженими 
(здібності, схильність, здоров’я, інтелектуальна ефективність 
тощо). Отже, з метою зростання ефективності людського капі-
талу необхідно посилити увагу до цієї «природної» складової, 
забезпечивши максимальну відповідність і узгодженість обох 
складових.
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Таблиця 1

Актуальні напрями підвищення рівня компетенцій працівників ПП як основи реалізації інноваційної діяльності 

Напрям
Зміст

Керівник ПП Менеджер середньої ланки

економіка Закономірності розвитку світової та національної економіки, галузеві та міжгалузеві тенденції у світі та 
країні, причини успіху лідерів, чинники та показники вартості бізнесу

менеджмент
управління зростанням продуктивності праці, підви-
щенням цінності роботи для працівників і партнерів, 
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управління відносинами з клієнтами, особливос-
ті застосування CRm

маркетинг управління вартістю наявних клієнтів і вартістю їх за-
лучення 

ефективність нових інструментів маркетингу та 
інтернет-маркетингу

поведінка спо-
живачів

управління дослідженням сприйняття споживачами 
цінності та ціни інновації

моніторинг сприйняття споживачами цінності 
інновації та ставлення споживачів до ціни на 
інновацію

методологія до-
сліджень

керівництво підвищенням кваліфікації аналітиків і до-
слідників

опанування ефективними методиками дослі-
дження

Джерело: сформовано авторами на оcнові [5, c. 125]

7. Чернякова р. розвиток інноваційної діяльності на під-
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Реальный капитал: комплементарность и структурные характеристики

Рассмотрены два противоположных подхода к понятию реального капитала. Исходной предпосылкой исследования капитала в рамках неоклассиче-
ского направления, которое можно охарактеризовать как «эмпирический реализм», является гомогенность капитала. Это позволяет применять 
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делает акцент на реальных свойствах капитала и его роли в процессе общественного производства. Целью данного исследования является уточ-
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дана характеристика двух разных подходов. Показано, что гетерогенность капитала лежит в основе комплементарности капитальных благ и их 
комбинаций в каждом конкретном случае их применения. Одни и те же капитальные блага обладают различной производительностью в зависимо-
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Розглянуто два протилежні підходи до поняття реального капіталу. 
Вихідною передумовою дослідження капіталу в рамках неокласичного 
напряму, який можна охарактеризувати як «емпіричний реалізм», є го-
могенність капіталу. Це дозволяє застосовувати формальні методи 
дослідження і моделювання виробничих процесів, але усуває з розгляду 
властивості та характеристики капіталу як реального чинника вироб-
ництва. Підхід австрійської школи, відповідний традиції «критичного ре-
алізму» в економіці робить акцент на реальних властивостях капіталу 
і його ролі в процесі суспільного виробництва. Метою цього дослідження 
є уточнення уявлення про реальний капітал, його властивості, струк-
турні характеристики та механізми формування. Відповідно до цього 
дано характеристику двом різним підходам. Показано, що гетероген-
ність капіталу лежить в основі комплементарності капітальних благ 
та їх комбінацій у кожному конкретному випадку їх застосування. Одні і 
ті ж капітальні блага мають різну продуктивність залежно від способу 
їх комбінування в результаті виробничих планів підприємців. Наслідком 
комбінування є також емерджентні властивості капіталу. Відміннос-
ті в застосуванні і комбінуванні капіталу обумовлюють загальну його 
структуру, підсистемами якої на різних рівнях виступають природні 
об’єкти, що включаються у виробництво, безпосередньо капітальні 
блага, їх різні комбінації, суспільний капітал. Кожна з цих підсистем є від-
носно самостійною і утворює підсистему більш високого рівня.
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and Structural Characteristics
Two opposite approaches to the concept of real capital are considered. The 
presupposition for studying capital within the neoclassical school, which can 
be characterized as “empirical realism”, is the homogeneity of capital. This 
allows to apply formal methods of studying and modeling industrial pro-
cesses but excludes from consideration the properties and characteristics of 
capital as a real factor of production. The approach of the Austrian school 
corresponding to traditions of “critical realism” in the economy focuses on 
real properties of capital and its role in the process of public production. The 
aim of this study is to clarify the idea of real capital, its properties, struc-
tural characteristics and mechanisms of formation. According to this, the 
characteristic of two different approaches is given. It is shown that the het-
erogeneity of capital is the basis of complementarity of capital goods and 
their combinations in each particular case of their application. The same 
capital goods have different performance depending on the method of their 
combination as a result of the production plans of entrepreneurs. Emergent 
properties of capital are also the result of the combination. Differences in the 
use and combination of capital determine its overall structure, subsystems 
of which are natural objects at different levels included in the production, 
capital goods themselves and their various combinations, social capital. 
Each of these subsystems is relatively independent and forms a higher level 
subsystem.
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Введение. При рассмотрении понятия «реальный», 
или физический, капитал, обращает на себя внимание тот 
факт, что в современной неоклассической традиции иссле-
дования этот вопрос выведен за рамки предмета изучения. 
Это логично объясняется онтологией и исходными ис-
следовательскими установками эмпирического реализма, 
в границах которых «работает» современная неоклассика, 
также как и последующей методологией, применяемой к 
решению проблем, которые попадают в ее поле зрения. Ре-
альный капитал как фактор производства рассматривается 
исключительно в его эмпирическом проявлении  – в  стои-
мостном выражении как общий фонд, запас или движение 
финансовых ресурсов, и «скрывается» за понятиями «ин-
вестиции», «капитализация», «норма прибыли». Непо-
средственно понятие реального капитала, его роль, струк-
тура и вклад в конечный результат производства отдается 
на откуп наукам, связанным с управлением и организацией 
производства. Вместе с тем существует целый пласт идей 
и теорий, разработанных австрийской школой, рассматри-
вающей реальный капитал как исходный момент органи-
зации рыночной экономики. Эти теории содержат в себе 
огромный потенциал для изучения процессов реальной 
экономики, не сводимых к универсальным законам челове-
ческого поведения и применению методов формализации 
и моделирования. Кроме того, онтология и методологиче-
ские установки австрийцев, отстаивающих необходимость 
анализа причинно-генетических связей и изучения реаль-
ных процессов, коррелируют с программой критического 
реализма, предложенной Р. Бхаскаром [1] и получившей 
развитие в работах А. Котрелла [2], Т. Лоусона [3], С. Флит-
вуда [4] и других экономистов [5]. Согласно концепции кри-
тического реализма реальность следует воспринимать не 
просто как наблюдаемые и фиксируемые события, но пред-
полагать наличие структур, сил, механизмов и тенденций, 
которые управляют ею, не важно, обнаружены они или нет 
[6]. Именно такая методологическая ориентация, декла-
рируемая всей традицией развития австрийской школы, 
позволяет позиционировать ее как альтернативную иссле-
довательскую традицию «критического реализма», резко 
контрастирующую с установками «эмпирического реализ-
ма» современного неоклассического мейнстрима.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Ключевые моменты концепции реального капитала и его 
роли в экономическом развитии сформулированы в рам-
ках общей теории бизнес-цикла в работах Л. Мизеса [7],  
Ф. Хайека [8], М. Ротбарда [9], Л. Лахмана [10]. На об-
щие положения данной теории обращают внимание от-
ечественные, в первую очередь российские экономисты,  
в частности Ю. Антонович [11], В. Вольчик [12], А. Зао-
стровцев [13]. Непосредственно специфика и особенности 
реального капитала рассматриваются в работах А. Андре-
са и Д. Харпера [14], Дж. Кэллахана [15], П. Левина [16],  
Х. Уэрты де Сото [17].

Целью данного исследования является уточнение 
представления о реальном капитале как основе экономи-
ческой организации общества, его свойствах, структуре 
и  механизмах формирования. 

Изложение основного материала. Подход, соглас-
но которому капитал как экономический ресурс пред-

ставляется как «фонд, который следует рассматривать как 
неизменный, хотя он не может ни дня находиться в един-
ственной форме воплощения» [18], был сформулирован 
еще Дж. Б. Кларком. Поскольку воплощенный в разнород-
ных капитальных благах капитал как ресурс можно выра-
зить и измерить только в стоимостной форме, в деньгах, то 
как научный термин он должен быть понимаем в наиболее 
«абстрактном» виде – как неизменный фонд или субстан-
ция, «назначение которого – мигрировать через бесконеч-
ный ряд внешних форм» [18, с. 10]. Таким образом, Кларк 
идеализирует капитал, избавляясь от его вещественного 
содержания, сводит всю гетерогенность капитальных то-
варов в однородную массу. В таком виде аналитически его 
легко представить как одну из переменных, соответствую-
щих всем формальным свойствам экономических моделей, 
и ввести в математическое уравнение. Весь капитал в та-
кой трактовке абсолютно однороден и высоко мобилен, он 
легко делим на несколько составляющих или объединяем 
в зависимости от операционных задач исследователя. На 
уровне фирмы в однопродуктовой модели производствен-
ной функции вида Q = f (L,K) достаточно задать параме-
тры К и L, чтобы определить уровень выпуска Q. Аналогич-
но, в модели Солоу и ее модификациях заданные значения 
капитала в виде сбережений / инвестиций автоматически 
определяют параметры долгосрочного равновесия всей 
системы. Однако, несмотря на операционную простоту 
и  наглядность, эти модели уязвимы с позиций соответ-
ствия реальности. Как заметила Дж. Робинсон: «Производ-
ственная функция была и остается мощным инструментом 
оболванивания...Студента учат считать всех рабочих оди-
наковыми и мерить L в человеко-часах; ему что-то говорят 
о проблеме индекса при выборе показателя выпуска; и  тут 
же торопят перейти к следующему вопросу в надежде, 
что он забудет спросить, в чем измеряется K. Прежде чем 
у  него возникнет такой вопрос, он сам уже станет профес-
сором, и так привычка к интеллектуальной небрежности 
передается из поколения в поколение» [19, с. 81]. Нереали-
стичность подобного подхода, согласно которому капитал 
представляется однородным гомогенным ресурсом, из-
меряемым в условных «машино-часах», трудности с уче-
том фактора времени и технологий, эффекта «переключе-
ния», выявленного Викселем, вели к усовершенствованию 
и усложнению этой модели. Т. Сван, стремясь устранить 
несоответствие между капиталом как физически неодно-
родными капитальными благами и как однородными по-
токами денежных фондов, предложил концепцию «putty-
clay технологии». Самуэльсон попытался распространить 
результаты однопродуктовой модели на более общие мо-
дели с неоднородными товарами в виде «суррогатной про-
изводственной функции», которая включала множество 
физически различных капитальных благ [20]. Однако ни 
эти, ни другие им подобные попытки усовершенствования 
подобного подхода так и не приблизили теоретическое 
представление о капитале к реальности.

Капитал следует рассматривать с учетом специфики 
его структуры. Это не единая масса или желе с неизменно 
заданными коэффициентами и пропорциями использова-
ния, а гетерогенность его основная характеристика. След-
ствием этого является постоянно меняющаяся структура 
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капитала, которая не может рассматриваться как заданная 
и неизменная, так как обладает специфическими характе-
ристиками и свойствами. Этот тезис австрийская школа 
отстаивает на протяжении нескольких этапов своего раз-
вития (табл. 1).

Исходным моментом понимания реального капитала 
является представление о нем как о ментальном процессе, 
феномене сознания. Согласно Мизесу «идея капитала не 
имеет соответствия в физической вселенной материаль-
ных предметов. Ее нет нигде, кроме мыслей планирующих 
людей… Капитал – это продукт мышления, и его место 
в человеческих мыслях. Это способ представления про-
блем деятельности, метод их оценки с точки зрения опре-
деленного плана. Он определяет направления действий 
человека и только в этом смысле является реальным фак-

тором. Данный способ неизбежно связан с капитализмом, 
с рыночной экономикой [7, с. 252]. Представление о том, 
что любой объект становится капитальным благом не из-
за своих внутренних качеств, а благодаря той роли, кото-
рая отводится ему в чьем-то замысле при создании потре-
бительских товаров, становится очевидной на конкретных 
примерах отдельных капитальных ресурсов. В частности, 
нефть, запасами которой обладала природа все время су-
ществования человека, превратилась в капитальное благо 
только в ХХ веке, в тот момент, когда она стала элементом 
чьих-то планов по производству других товаров. Ее физи-
ческие свойства никак не изменялись все это время. Одна-
ко только когда возникла потребность в товарах, произво-
димых с ее помощью, она стала элементом производства 
или капитальным ресурсом. 

Таблица 1 

Альтернативные онтологии капитала

Неоклассическая программа Австрийская программа

Что есть капитал неизменная масса, абстрактный фонд, поток
исключительно материальные блага; реально существу-
ют лишь в той степени, в которой комбинируются и  ис-
пользуются для удовлетворения потребностей

причины капитала изначально задан, существует сам по себе не-
зависимо от представлений о нем 

определяется «производственными планами» предпри-
нимателей

предпосылки

изначально заданная объективная производи-
тельность; гомогенность; взаимозаменяемость 
и высокая мобильность между различными 
формами и альтернативами использования

размер и производительность зависят от субъективных 
планов предпринимателей; гетерогенность; абсолютная 
комплементарность; функциональная специфичность, 
ограничивающая взаимозаменяемость

Структура отсутствует. капитал – постоянная величина, 
меняющая свои внешние формы

иерархия капитальных благ, комбинаций капитала 
и  общей структуры капитала; капитальные ресурсы 
на каждом уровне взаимодополняют и обуславливают 
друг друга

динамика 

кумулятивное стабильное накопление, 
выпуск синхронизируется с затратами, любые 
ответные изменения предсказуемы; ожидания 
устойчивы 

эмерджентность и усложнение комбинаций в ходе на-
копления, нестабильный рост: структурные комбинации 
зависят от изменений в ожиданиях

проблемы иссле-
дования

природа капитала, оптимальный выпуск при 
заданных параметрах, экономический рост 
и  распределение дохода при заданных пара-
метрах

комплементарность и заменимость капитальных благ 
и целей производства, структурные формы капитала, 
причины и последствия изменения структуры капитала

Идея о том, что предпринимательский план есть «ре-
зультат человеческого расчета, направляющего совокуп-
ность разнообразных средств к одной цели», он предше-
ствует созданию капитала и приводится в движение чело-
веческим импульсом собственного корыстного интереса, 
была очерчена К. Менгером [21, с. 390]. Прибыль возника-
ет, только если будущий выпуск (следствие) и предполагае-
мые желания и оценки конечных пользователей произве-
денного блага (причина) совпадут. Чтобы обеспечить такой 
выпуск, предпринимателю нужны капитальные блага (по 
Менгеру – блага «высшего порядка»), которые, как и лю-
бые экономические блага, ограничены и имеют альтерна-
тивные пути использования. Предлагая за разные потреби-
тельские товары различные цены, потребители указывают 
на значение различных способов применения капитала 
для удовлетворения своих потребностей. Поэтому пред-

принимателю необходим план действий, предполагающий 
некоторые знания о причинных связях между орудиями 
производства и многочисленными человеческими потреб-
ностями, которым служат результаты производства. По-
добные индивидуальные представления предпринимателя, 
согласно Менгеру, основаны на несовершенных догадках о 
спросе на продукцию капитала. Поэтому он приписывает 
предпринимателю способность более глубокого понима-
ния причинно-следственных связей между вещами во вре-
мени, которая мотивирует формирование капитала и ведет 
к экономическому прогрессу [21, с. 80–82]. Таким образом, 
сущность товара как капитала заключается не в  самом то-
варе и даже не в его физических характеристиках, а в той 
роли, которую этот товар играет в производственных пла-
нах предпринимателей. Мысль о ментальном, планируе-
мом характере реального капитала имеет несколько важ-
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ных следствий, разработанных в дальнейшем австрийской 
теорией бизнес-цикла, а именно – представлении о ком-
плементарности капитальных благ, их эмерджентности 
и  структурной трансформации капитала. 

Если рассматривать капитальные блага как элементы 
того или иного плана, то оказывается, что один и тот же 
капитал в планах разных людей может играть различную 
роль. Поэтому режим использования капитальных благ не 
является унифицированным и универсальным. Реальный 
капитал – это всегда комбинации капитальных благ, кото-
рые определенным образом сочетаются в режиме их ис-
пользования в каждом определенном производственном 
процессе. «В большинстве случаев капитальные товары 
должны использоваться совместно. Комплементарность  – 
это сущность использования капитала. Но гетерогенные 
капитальные ресурсы не сочетаются каким-либо произ-
вольным образом. Для любого заданного их числа техни-
чески возможны лишь определенные режимы комплемен-
тарности, при этом лишь немногие из них экономически 
значимы» [10, с. 3]. Поэтому для каждого отдельного пред-
принимателя это всегда планируемая комплементарность, 
где конкретный результат (выпуск) зависит от определен-
ного сочетания капитальных благ. Невозможно существо-
вать без соответствующего производственного плана. Как 
только капитальные блага скомбинированы и внедрены со-
гласно производственному плану, их сочетание неизменно 
для данного периода производства и не может быть легко 
изменено, а результат производства более или менее га-
рантирован (в отличие от позиции неоклассиков и модели 
производственной функции, согласно которой для задан-
ного выпуска можно определить оптимальное сочетание 
факторов). Даже если представить, что предприниматели 
начинают с физически однородных материалов, результа-
том их специфического способа применения и функцио-
нальных отличий будут дифференцированные во времени 
и пространстве производственные планы, определяющие 
будущее использование капитальных благ. «Даже в здании, 
состоящем из одних камней, эти камни (в рамках плана 
комплементарности) будут выполнять разные функции» 
[10, с. 53]. Таким образом, комплементарность – это не-
обходимая черта гетерогенного капитала. Более того, это 
универсальная теоретическая и эмпирическая законо-
мерность, поскольку она существует для любой пары ка-
питальных благ, встроенных в один план. Если в плане А 
существует комплементарность между х и у, то в плане В 
безусловно существует комплементарность для капиталь-
ных благ m и n. 

Одним из следствий комплементарности капиталь-
ных благ является эмерджентность, свойство, согласно 
которому различия в структурной организации систем, 
образуемых путем комбинации одних и тех же элементов, 
приводят к разным последствиям для разных систем в за-
висимости от этих комбинаций. Любая комбинация капи-
тальных благ, основанная на предпосылке их комплемен-
тарности, образует внутрифирменную структуру капитала 
и может рассматриваться как система. Наиболее удачные 
комбинации существующих капитальных благ способны 
приносить отдельным фирмам дополнительную или эко-
номическую прибыль, которая превышает среднеотрас-

левую норму прибыли. В этом смысле финансовые пока-
затели капитальных затрат или инвестиции отражаются 
в бухгалтерской отчетности как абстрактная денежная 
сумма, соответствующая сумме стоимостей всех реаль-
ных активов (капитальных благ). Но в отличие от инве-
стиций в их стоимостном выражении, реальный капитал 
– это производственное понятие, являющееся не просто 
суммой его элементов, а осознанно подобранной комби-
нацией капитальных благ, способных создавать «дополни-
тельные объемы этих благ, производительность которых 
существенно иная по природе» [10, с. 78]. Наиболее эф-
фективные сочетания реального капитала будут обладать 
эмерджентным производительным свойством, которое 
проявляется в виде экономии ресурсов, выпуске большего 
по сравнению с конкурентами объема продукции и в ко-
нечном итоге – более низких рыночных цен. С другой сто-
роны, запланированные и уже осуществленные инвести-
ции могут оказаться невостребованными в случае низкой 
степени комплементарности капитала. В этом случае поток 
доходов станет существенно меньше, чем инвестиционные 
затраты на данную комбинацию капитальных благ. Иначе 
говоря, поскольку элементы реального капитала комби-
нируются определенным образом, в каждом конкретном 
случае его эффективность может оказаться значительно 
больше или меньше стоимости суммы его частей. Таким 
образом, степень комплементарности капитала опреде-
ляет дифференциацию прибыли / убытков разных фирм, 
даже если инвестиции или общий абстрактный фонд / за-
пас капитала у них был одинаковым.

Представление о структуре капитала и его систем-
ных характеристиках является стержнем, вокруг которого 
возводится теория капитала австрийской школы. Пони-
маемый как система капитал характеризуется составом 
(основными элементами), структурой (совокупностью 
отношений между элементами), окружающей средой (кон-
текстом производства и использования) и механизмами 
(процессами формирования). Лахманн [10, с. 72] прямо 
утверждает, что комбинации капитала, воплощенные в ин-
дивидуальных планах, являются исходными элементами 
или «атомами», которые формируют «порядок капитала» 
как систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем 
различного рода. Этот порядок определяется внутренней 
иерархией капитальных благ, комбинаций капитала и об-
щей структуры капитала. Не существует абсолютно неза-
висимых вещей, как и абсолютно изолированных капиталь-
ных товаров; поэтому любые капитальные блага – это тех-
нические подсистемы более низкого уровня организации, 
которые являются компонентами системы более высокого 
уровня: «все капитальные товары должны вписываться 
в схему или структуру» [10, с. 10]. Структурный порядок 
в конечном итоге определен комплементарностью средств, 
используемых в данной области действия для достижения 
различных целей. Именно благодаря комплементарности 
возникают комбинации капитала, или массив капиталь-
ных благ, включающий в себя различные средства произ-
водства, в рамках конкретного производственного плана. 
Эти комбинации формируют определенный порядок со-
четания и применения средств производства в схеме за-
траты – результат, направленной на достижение конечных 
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целей. Капитальная комплементарность является своего 
рода модератором общей структуры капитала, поскольку 
внутрифирменная рекомбинация капитальных благ стано-
вится импульсом, который передается всей экономической 
системе. Когда предприниматели формируют и меняют 
комбинации капитала, они влияют на потоки производ-
ственных услуг от одной комбинации капитала к другой. 
Они косвенно передают информацию со своих рыночных 
позиций всей экономике через сети структурной согласо-
ванности между комбинациями капитала на последующих 
этапах производства в разных фирмах. Неэффективность 
инвестиций в отдельный вид капитального блага повлияет 
на процессы его технического обслуживания и необходи-
мость замены, а значит, на те ресурсы, которые участвова-
ли в создании этого капитального блага, на их техническое 
обслуживание и замену и так далее. Таким образом, все 
капитальные ресурсы встроены в общую сеть или систему 
благодаря принципу комплементарности и формируют все 
более сложные структуры капитала все более глобального 
уровня. Предпринимательская деятельность здесь – это 
непрекращающаяся активность, связанная с изменением 
порядка комбинаций капитальных благ, которая заключа-
ется в «отслеживании последствия решений, принимаемых 
независимо друг от друга целым рядом лиц во времени,  
…а несовместимость этих решений спустя некоторое время 
вызывает необходимость их пересмотра» [10, с. 39]. Про-
цесс перегруппировки комбинаций капитала, порождаю-
щий новые комбинации капитала, происходит как реакция 
на воспринимаемую несогласованность в существующей 
или ожидаемой модели отношений между предпринимате-
лями, согласующими имеющиеся в их распоряжении капи-
тальные блага. 

Итогом структурной последовательности, возни-
кающей из взаимодействия индивидуальных планов пред-
принимателей, является общественный капитал, который 
представляет собой «комплекс планируемых капитальных 
комбинаций, формирующих целостную картину» [10, с. 59]. 
Следует отметить, что само по себе представление об обще-
ственном капитале в его общем стоимостном выражении 
как величине инвестиций, их притоке или оттоке является 

бессодержательным. Отдельная фирма может определить 
стоимость своего капитала исходя из оценки его вклада 
в реализуемые этой фирмой проекты. Но этого не может 
сделать все общество (или страна), поскольку в  нем одно-
временно реализуется множество разнообразных планов, 
которые в условиях конкуренции часто противоречат друг 
другу. Следовательно, часть общественного капитала ра-
ботает эффективно и ускоренно амортизируется, но его 
другая часть используется непроизводительно или просто 
простаивает. Также верно и то, что общество (или страна) 
никогда не сможет реализовать весь свой накопленный ка-
питал, так как не существует покупателя, который выкупит 
эти капитальные блага. Поэтому наиболее важной харак-
теристикой общественного капитала является не туманное 
представление об их «общей сумме», а то, что капитальные 
товары представляют собой части взаимосвязанной струк-
туры индивидуальных планов фирм, которые торгуют или 
конкурируют друг с другом [15, с. 28]. Благодаря согласо-
ванию индивидуальных планов в одних производственных 
процессах и конкуренции между ними в других спонтан-
но формируется всеобщее согласованное использова-
ние капитальных благ в рамках экономической системы  
(табл. 2). Механизм этого согласования аналогичен дей-
ствию процесса невидимой руки. В уже существующей 
структуре всегда есть «разрывы» или «инвестиционные 
возможности» для новых форм комбинирования и ново-
го капитала. Предприниматели распознают разрывы в об-
щей структуре капитала, а затем конструктивно создают 
новые планы в виде новых комбинаций капитала. Эта 
комбинаторное, предпринимательское действие работает 
на перспективу и определяет будущее всей общественной 
структуры капитала. Таким образом, если капитальные 
блага и комбинации капитала являются результатом це-
ленаправленной предпринимательской деятельности, то 
общая структура формируется «естественным» путем как 
следствие непреднамеренных социальных последствий 
действий многочисленных рассеянных агентов, пресле-
дующих свои собственные интересы на рынке. Структура 
общественного капитала «естественна» по своему проис-
хождению, как и любой институт (деньги, право, язык), но 

Таблица 2 

Структурные характеристики капитала

Тип системы Типы  
объектов

Структурные 
элементы и связи 

между ними
Природа связей Механизмы  

организации Контекст

Социально- 
экономиче-
ские

обществен-
ный капитал

межфирменная коо-
перация и структур-
ное взаимодействие

производственные 
циклы

Спонтанный порядок 
как результат взаимо-
действия планов

рынки

Социально-
технические 

комбинации 
капитала

планируемая ком-
плементарность, за-
менимость  

техническая компле-
ментарность

предприниматель-
ские планы, иннова-
ции

план выпуска 
фирмы

технические капитальные 
блага

машины, инструмен-
ты, агрегаты

технологическое  
назначение

Заданные процессы 
комбинирования

Стандартные ме-
тоды / рутины 

природные природные 
объекты 

вещества, Змг поля, 
химические связи 
и др. 

энергетические, хи-
мические, биологиче-
ские и т. д.

природные процессы природные  
ресурсы
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в отличие от них она не кристаллизуется, а всегда динамич-
на, нестабильна и уязвима для неожиданного изменения, 
так как подвержена спонтанному порядку формирования 
цен на рынке товаров и ответной реакции в виде изменения 
предпринимательских планов. Следует учитывать также и 
то, что рост накопления капитала увеличивает степень раз-
деления капитала и ведет к более высокой степени слож-
ности его структуры. Поэтому нет ничего полностью пред-
сказуемого в природе капитальной структуры в экономи-
ке, в которой доминируют длинные, сложные, изменчивые 
процессы производства и сборки [10, с. 80, 84]. Достаточно 
наглядной для понимания структуры капитала является 
метафора кораллового рифа [15]. Земля, как основа рифа, 
содержит все необходимые для создания капитала факто-
ры. Сам риф – это общий массив капитала, который пред-
ставляет собой овеществленный в физическом капитале 
труд всех предшествующих поколений. На самой вершине 
рифа, омываемой потоками человеческих желаний, распо-
лагаются потребительские товары. В структуре рифа каж-
дый отдельный коралл соединен с другими. Кораллы, на-
ходящиеся под каждым отдельным организмом, являются 
промежуточными товарами, которые были задействованы 
в его создании. Те, что расположены рядом, – комплемен-
тарные товары, помогающие ему в создании нового слоя 
товаров. Те же кораллы, что находятся поверх него, обра-
зуют новый, следующий слой товаров, который он помо-
гает создать. Развитие этой структуры представляется как 
сеть взаимодействий, образуемых предпринимательскими 
планами. И поскольку потоки потребительских запросов, 
определяющие общую форму рифа, постепенно меняются, 
соответственно им меняются предпринимательские пла-
ны, превращая отдельные части рифа в излишние и опреде-
ляющие новые направления его роста.

Выводы. Анализ капитала как общего фонда, го-
могенного фактора производства игнорирует понимание 
сущности реального капитала, оставаясь на уровне рас-
суждений о «предельной эффективности капитала», общей 
убывающей отдаче и общественном капитале. В реальности 
капитал – это всегда капитальные блага, которые не могут 
рассматриваться как автономные, они всегда часть чьего-
либо плана. Поскольку гетерогенность – это свойство 
реального капитала, то внутри частного плана это всегда 
комбинации с разной степенью комплементарности, имею-
щие объективную структуру независимо от их восприятия. 
Капитальные блага и их комбинации в целом образуют об-
щественную структуру капитала, которая является резуль-
татом естественного, спонтанного порядка, в  отличие от 
преднамеренных действий, определяющих его структуру 
на более низких уровнях организации. Подобное понима-
ние структуры открывает исследовательские перспективы 
для выяснения свойств реального капитала, таких как гете-
рогенность и комплементарность, эмерджентность и  са-
моорганизация, представления о том, как комбинирование 
капитала на уровне фирмы становится решающим в фор-
мировании структуры капитала. С учетом структурного 
представления о природе капитала становится очевидным, 
что инвестиции в капитальные блага не могут распреде-
ляться равномерно и приносить одинаковую отдачу; новый 
капитал не всегда есть эффективная замена старому, а ком-

плементарность капитальных благ лежит в основе эффек-
тивности инвестиционных процессов.
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Мета статті полягає у дослідженні сутності державного фінансового контролю, виявленні напрямів удосконалення його організації та визначенні 
дієвих методів його оцінювання. За результатами аналізу сучасної наукової думки встановлено, що передумовою побудови дієвої системи держав-
ного фінансового контролю є визначення його ролі в суспільних фінансових відносинах. Згідно з даними проведеного дослідження зроблено висновок, 
що в першу чергу державний фінансовий контроль є інструментом фінансової політки, а отже, його безпосереднім призначенням є забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку держави, тобто досягнення мети фінансової політики. Водночас виявлено необхідність узгодження скла-
дових фінансової політки та видів державного фінансового контролю з метою побудови ефективної інституційної структури органів державного 
управління. В статті доведено, що поділ державного фінансового контролю на зовнішній і внутрішній має здійснюватися відповідно до належності 
контролюючого органу та підконтрольного суб’єкта до однієї або різних гілок влади. Водночас результати проведеного дослідження дають підста-
ви вважати, що в Україні доцільно обрати модель децентралізованого державного внутрішнього фінансового контролю замість сучасної змішаної 
з метою уникнення дублювання функцій органами ДАСУ частково функцій Рахункової палати, а частково – підрозділів внутрішнього контролю, які 
діють в органах виконавчої влади. Також визначено недоцільність побудови системи державного внутрішнього фінансового контролю на засадах, 
передбачених для органів державного зовнішнього фінансового контролю. Така ситуація призводить до необґрунтованого включення внутрішнього 
контролю до об’єктів внутрішнього аудиту, який проводиться структурними підрозділами в бюджетних установах. Також важливо наголосити 
на необхідності оцінки управлінських рішень при здійснення аудиту ефективності контролю з метою підвищення відповідальності посадових осіб. 
Перспективами подальших досліджень є удосконалення методології оцінки державного фінансового контролю в цілому з метою виявлення тих його 
складових, які негативно впливають на всю систему.
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Целью статьи является изучение сущности государственного фи-
нансового контроля, выявление направлений усовершенствования 
и определение действенных методов его оценивания. По результа-
там анализа современных научных работ определено, что условием 
построения действенной системы государственного финансового 
контроля является определение его роли в общественных финансо-
вых отношениях. Согласно данным проведенного исследования сде-
лан вывод, что в первую очередь государственный финансовый кон-
троль является инструментом финансовой политики, а значит, его 
непосредственное предназначение – это обеспечение стабильного 
социально-экономического развития страны, то есть достижение 
цели финансовой политики. Также выявлена необходимость согласо-
вания составляющих финансовой политики и видов государственного 
финансового контроля с целью построения эффективной институци-
ональной структуры органов государственного управления. В статье 
доказано, что разделение государственного финансового контроля 
на внутренний и внешний должно осуществляться в соответствии 
с тем, относятся ли контролирующий орган и подконтрольный субъ-
ект к одной или разным видам власти. Также результаты проведен-
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The aim of the article is to examine the essence of the state financial control, 
identify directions of its improvement and define effective methods for its 
evaluation. On the basis of the results of analysis of modern scientific works 
it is determined that the precondition for building an effective state financial 
control system is defining its role in public financial relationships. Accord-
ing to the data of the conducted study it was concluded that first of all, the 
state financial control is an instrument of fiscal policy and, therefore, its di-
rect purpose is ensuring a sustainable socio-economic development of the 
country, i.e., achieving the goal of the fiscal policy. Besides, there revealed 
the need to harmonize the components of the fiscal policy and types of the 
state financial control in order to build an effective institutional structure 
of public administration. It is proved that the division of the state financial 
control into internal and external must be conducted in accordance with the 
fact whether the controlling body and the subject under control belong to 
the same or different branch of power. Also the results of the study sug-
gest that for Ukraine it is expedient to choose the model of a decentralized 
internal state financial control instead of the existing mixed one in order to 
avoid duplication by the State Audit Service of Ukraine bodies of partially the 
functions of the Audit Chamber, and partially those of internal control de-
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ного исследования дают основания полагать, что в Украине целесо- 
образно выбрать модель децентрализованного государственного вну-
треннего финансового контроля вместо существующей смешанной 
во избежание дублирования функций органами ГАСУ частично функций 
Счетной палаты, а частично – отделов внутреннего контроля, кото-
рые действуют в органах исполнительной власти. Определена неце-
лесообразность построения системы государственного внутреннего 
финансового контроля на основе принципов, предусмотренных для 
органов государственного внешнего финансового контроля. Такая си-
туация приводит к необоснованному определению внутреннего кон-
троля объектом внутреннего аудита, который проводится струк-
турными подразделениями в бюджетных организациях. Также важно 
подчеркнуть необходимость оценки управленческих решений при осу-
ществлении аудита эффективности контроля с целью повышения 
ответственности должностных лиц. Перспективами дальнейших 
исследований являются усовершенствования методологии оценки го-
сударственного финансового контроля в целом для определения тех 
его составляющих, которые негативно влияют на всю его систему.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государ-
ственный внешний финансовый контроль, государственный внутрен-
ний финансовый контроль, аудит эффективности, финансовый ау-
дит, инструмент финансовой политики.
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partments, which operate in the executive branch. There determined inap-
propriateness of building a system of state internal financial control on the 
basis of the principles provided for the bodies of the external state financial 
control. This situation leads to ungrounded definition of the internal control 
as an object of internal audit, which is carried out by structural units in bud-
get organizations. It is also important to emphasize the need to evaluate 
managerial decisions in exercising the audit of the control effectiveness in 
order to increase the responsibility of officials. Prospects for further research 
are to improve the methodology for evaluating the state financial control in 
general to identify those of its components that have a negative impact on 
its entire system.
Keywords: state financial control, external state financial control, internal 
state financial control, performance audit, financial audit, instrument of fis-
cal policy.
Fig.: 2. Formulae: 1. Bibl.: 31. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли 
Україна активно проводить політику євроінтеграції, коли 
відбуваються постійні зміни вітчизняного законодавства, 
зокрема бюджетного, податкового, митного та адміністра-
тивного, дуже важливою є наявність ефективної системи 
державного фінансового контролю як інструменту фінан-
сової політики. 

Саме результати державного фінансового контролю 
мають бути основою для прийняття тих чи інших рішень 
у сфері державного регулювання суспільних фінансових 
відносин. 

Водночас з метою недопущення втрат бюджету та 
дублювання функцій окремих державних органів особливо 
гостро постає питання вдосконалення системи державного 
фінансового контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність 
державного фінансового контролю, теоретичні засади його 
організації та практика його функціонування і оцінювання 
його результатів вивчалась багатьма зарубіжними та вітчиз-
няними науковцями. Зокрема, проблематиці державного 
фінансового контролю в цілому та окремим його аспек-
там присвячені роботи таких учених: В. К. Симоненка [24],  
Ц. Г. Огня [17], Л. В. Гуцаленка [5], Є. В. Мних [30], Г. В. Дми-
тренка [6], О. А. Шевчука [31], Т. М. Боголіб [2], С. В. Степа-
шина [25], В. І. Ващенко [4], К. В. Коваленко [11] та ін.

В. К. Симоненко [24, с. 25] вважає: «Для розуміння 
сутності державного фінансового контролю його необхід-
но розглядати в системі «мета – засіб – результат». Автор 
зауважує, що роль державного фінансового контролю про-
являється в результатах практичного використання роз-

подільчої та регулюючої функції фінансів, що нерозривно 
пов’язані і мають бути реалізовані в інтересах підвищення 
ефективності використання фінансових ресурсів. На нашу 
думку, запропонована автором система «мета – засіб – ре-
зультат» державного фінансового контролю має бути не-
розривно пов’язана із досягненням цілей фінансової по-
літики.

Ц. Г. Огонь зауважує [17, с. 346]: «Важливою скла-
довою державного фінансового контролю є аудит держав-
них фінансів. Його роль і призначення все більше зроста-
ють у зв’язку з прийняттям конституційної норми, згідно 
з якою контроль за надходженням коштів до державного 
бюджету та їх використанням здійснює Рахункова палата. 
Аудит за надходженням коштів до бюджету носить особли-
вий, специфічний характер, а його завдання значно шир-
ші порівняно з аудитом використання бюджетних коштів, 
оскільки процес формування доданої вартості, її розподіл 
та перерозподіл між усіма суб’єктами є досить складним 
і вимагає прийняття прозорих та ефективних рішень на 
усіх етапах цього процесу». На нашу думку, специфічність 
аудиту за надходженнями коштів до бюджету також поля-
гає в тому, що установи, відповідальні за його наповнення, 
фінансуються державою. Отже, досліджуючи фактори, що 
впливають на наповнення бюджету, доцільно водночас 
аналізувати рівень витрат на діяльність відповідних дер-
жавних установ та їх співвідношення із надходженнями.

Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий [5,  
с. 6] зауважують: «Державний фінансовий контроль – різ-
новид фінансового контролю, що здійснюється відповід-
ними органами державного фінансового контролю. Він по-



150 Проблеми економіки № 2, 2016

Фінанси та банківська справа

лягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотри-
мання вимог чинного законодавства на підконтрольному 
об'єкті, спрямований на забезпечення законності, фінан-
сової дисципліни і раціональності у процесі формування, 
розподілу, володіння, використання та відчуження активів, 
що належать державі, а також використання коштів, що за-
лишаються у суб'єкта фінансових правовідносин у зв'язку 
з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних 
позабюджетних фондів і кредитів, отриманих під гаран-
тії Кабінету Міністрів України». На нашу думку, поняття 
«підконтрольний об’єкт» та «суб'єкт фінансових правовід-
носин», зазначені вище, є тотожними. Таким чином, дуже 
важливо чітко визначити, в тому числі на законодавчому 
рівні, такі елементи державного фінансового контролю, як 
суб’єкт, об’єкт і предмет.

Є. В. Мних, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш [30, с. 6] 
зазначають: «Державний фінансовий контроль – регламен-
тована нормами права діяльність державних органів влади 
й управління з контролю за своєчасністю та точністю фі-
нансового планування, обґрунтованістю та повнотою над-
ходження та руху державних фінансових та матеріальних 
ресурсів, правильності й ефективності їх використання. 
Цей контроль здійснюється на всіх стадіях фінансової ді-
яльності, тобто під час збирання, розподілу (перерозподі-
лу) та використання фондів грошових коштів, і спрямова-
ний на перевірку дотримання фінансового законодавства 
та доцільності діяльності всіх органів влади». На нашу дум-
ку, особливо цінним є зауваження авторів щодо того, що 
державний фінансовий контроль стосується не тільки руху 
та використання фінансових ресурсів, але й фінансового 
планування. Це твердження є вкрай важливим для  роз-
робки методів оцінки державного фінансового контролю 
як процесу в цілому, із чітким встановленням його меж як 
суспільного явища. 

Г. В. Дмитренко [6, с. 16] вважає: «Контроль за вико-
ристанням державних коштів є важливою функцією держа-
ви, що забезпечує умови нормального функціонування фі-
нансової системи. Ефективне здійснення регулюючої функ-
ції держави в економічній сфері передбачає попередження, 
виявлення і запобігання фінансових правопорушень, на-
явність добре відпрацьованої, дієвої системи державного 
фінансового контролю». 

О. А. Шевчук [31, с. 10] вважає: «Державний фінан-
совий контроль – це різновид фінансового контролю, ви-
значена законодавством діяльність органів законодавчої 
і виконавчої влади та спеціальних органів, на які покла-
дено відповідні контрольні функції з метою забезпечення 
законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході 
формування, розподілу, володіння, використання та відчу-
ження активів, що належать державі, а також використання 
коштів, що залишаються в суб’єкта фінансових правовід-
носин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бю-
джетів чи державних позабюджетних фондів, та кредитів, 
отриманих під гарантії уряду». 

С. В. Степашин, Н. С. Столяров, С. О. Шохин, В. А. Жу - 
ков [25, с. 83] зазначають: «Державний фінансовий контр-
оль – форма здійснення державної влади, що полягає в ор-
ганізації та здійсненні контролю над своєчасним виконан-
ням дохідних і видаткових статей федерального бюджету 
та бюджетів федеральних позабюджетних фондів за об-

сягом, структурою та цільовим призначенням; визначен-
ня ефективності та доцільності витрат державних коштів 
і  використання державної власності. У широкому розумін-
ні державний фінансовий контроль – це контроль над фор-
муванням, використанням і відтворенням національного 
надбання». 

Т. М. Боголіб [2, с. 138] зазначає: «У цілому сучас-
ний стан установ контролю характеризується тим, що 
формування системи ДФК, яка б відповідала вимогам 
економічного розвитку і державного устрою країни, ще 
не завершено. Немає достатньої правової бази контролю. 
Контролем держави охоплено не всі належні їй засоби, осо-
бливо в частині їх використання. Організація контролю ха-
рактеризується не упорядкованістю, дублюванням ревізій 
і перевірок». Водночас автор наголошує [2, с. 135]: «Гене-
ральна асамблея ООН заявила, що вищі ревізійні устано-
ви можуть діяти об’єктивно й ефективно тільки тоді, коли 
вони незалежні від структур, які перевіряють і захищені 
від зовнішнього впливу. Ми згодні, що тільки за таких умов 
контрольна діяльність сприяє досягненню національних 
цілей і пріоритетів у галузі розвитку, результативності і ви-
користання державних коштів на користь громадян. Укра-
їна являється членом ООН, і вона прагне розвивати співп-
рацю із ІНТОСАІ і зміцнювати власні ревізійні установи 
(у вітчизняній термінології – органи державної фінансової 
інспекції (ДФІ)). Зміцнення органів Державної фінансової 
інспекції – це розширення можливостей їх впливу на стан 
державного управління. В Україні державний фінансовий 
контроль здійснюють як безпосередньо органи влади – 
законодавчої (представницької) і виконавчої – так і спе-
ціально створені ревізійні установи – контрольні органи 
і підрозділи. Практично основний об'єм роботи (ревізії, 
перевірки, експертизи, заключення) покладаються саме на 
спеціалізовані органи і підрозділи Державної фінансової 
інспекції України». На нашу думку, некоректно розгляда-
ти систему державного фінансового контролю в цілому, 
досліджуючи діяльність тільки органів ДФІ (починаючи 
з  09.02.2016 р. – Державної аудиторської служби України), 
не враховуючи діяльність Рахункової палати як вищого ор-
гану державного фінансового контролю та єдиного органу 
зовнішнього фінансового контролю в Україні. 

В. І. Ващенко зауважує [4, с. 22]: «Контроль – це аналіз 
стану протікання певного процесу і цілеспрямована дія для 
приведення контрольних параметрів до заданих суб’єктом 
контролю значень». Автор наголошує [4, с. 25], що: «Контр-
оль є не просто складовою процесу управління, а як само-
стійне явище є його альтернативою. Слід чітко відрізняти 
спостереження за станом певних параметрів у розумінні 
складової управління будь-яким процесом і «контроль» 
у зовсім іншому розумінні, коли певний суб’єкт має мож-
ливість управляти об’єктом, але свідомо не використовує 
цієї можливості і задовольняється налагодженням контро-
лю за результатами його функціонування». На нашу думку, 
такі визначення контролю та управління є некоректними. 
Державний фінансовий контроль не може здійснюватися 
у будь-який спосіб, з будь-якою метою та будь-ким, ви-
значення обов’язкових елементів державного фінансово-
го контролю належить до функцій управління. Крім того, 
розробка законодавчих норм, у рамках яких здійснюється 
контроль, також є складовою управління, отже, більше, ніж 
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це передбачено законодавством, контролюючі органи не 
можуть впливати на підконтрольні процеси. Наприклад, 
навіть за бажанням застосувати більші штрафні санкції 
з метою впливу на підконтрольну установу, органи держав-
ного фінансового контролю не можуть це зробити, якщо 
законодавчо є підстави такі санкції не застосовувати. Тобто 
ототожнення понять «контроль» та «управління», на нашу 
думку, говорить про занадто вузьке розуміння сутності 
державного управління та мети, функцій і завдань держав-
ного фінансового контролю. 

К. В. Коваленко [11, с. 13] зазначає: «У сучасних дер-
жавах ВОФК трансформувалися від інституту, який здій-
снює контроль та аудит законності та правильності до 
контрольно-аналітичного центру, який робить акцент на 
ефективності управління державними ресурсами у цілому, 
а не лише їх використанням, у зв’язку з цим стає важелем 
у забезпеченні бюджетної безпеки, досягненні сталого роз-
витку економіки, підвищенні прозорості фінансової систе-
ми, подоланні наслідків економічних криз, боротьби з ко-
рупцією у бюджетній сфері». На нашу думку, варто заува-
жити, що не тільки державний зовнішній фінансовий конт-
роль є важелем зростання економіки, як зазначено автором, 
а державний фінансовий контроль в цілому є інструментом 
досягнення економічного розвитку країни. Таким чином, 
сама система державного фінансового контролю має бути 
побудована ефективно, тільки в такий спосіб можна очіку-
вати результативність окремих його складових. 

Невирішені частини проблеми. Сучасна наукова 
думка розглядає державний фінансовий контроль у роз-
різі окремих його складових, однак дослідження потребує 
його система в цілому. Водночас велика увага наукових до-
сліджень приділена конкретним засобам, які здійснюються 
державними органами, тобто формам і методам державно-
го фінансового контролю, тоді як, на нашу думку, необхідно 
встановити саму сутність державного фінансового контр-
олю як інструменту фінансової політики держави. Тільки 
в такий спосіб можливо чітко визначити його призначення 
в системі суспільних фінансових відносин. Державний фі-
нансовий контроль не виникає сам по собі, він необхідний 
для забезпечення сталого соціально-економічного зрос-
тання країни. Тільки визначивши сутність самого явища 
та сутність його складових, можна оцінити його стан у ці-
лому та якість окремих його видів, форм і методів. Водно-
час неоднозначно сучасною наукою визначені суб’єкти та 
об’єкти державного фінансового контролю, що потребує 
обов’язкового узгодження.

Метою дослідження виступає виявлення напрямів 
вдосконалення існуючої системи державного фінансового 
контролю в Україні.

Основні результати дослідження. Проаналізував-
ши теоретичні підходи представників сучасної наукової 
думки до визначення сутності державного фінансового 
контролю, зауважимо, що це: 1) складова системи держав-
ного управління; 2) інструмент фінансової політики; 3) вза-
ємовідносини, які виникають між державними контролю-
ючими органами та суб’єктами господарської діяльності 
(будь-якої форми власності) з метою оцінки відповідності 
процесу формування, розподілу та перерозподілу фінансо-
вих ресурсів цілям фінансової політики. 

Зазначимо, що термін «фінансова політика» в цьому 
дослідженні вживається щодо макроекономічного рівня сус-
пільних відносин. На нашу думку, саме визначення політики 
як, наприклад, «практики мистецтва (або науки) керування 
державою та іншими політичними утвореннями» [13, с. 515], 
або «загального напрямку, характеру діяльності держави, 
певного класу або політичної партії» [1], робить дещо неко-
ректним вживання цього терміна щодо діяльності суб’єктів 
фінансових відносин на мікроекономічному рівні.

Водночас мету фінансової політики, на нашу думку, 
слід розглядати як забезпечення стабільного соціально-
економічного розвитку держави.

Зауважимо, що зв’язок державного фінансового 
контролю з метою фінансової політики має простежува-
тись при визначенні видів контролю. На нашу думку, роз-
межування фінансової політики на складові є передумовою 
виникнення окремих видів державного фінансового контр-
олю. Іншими словами, кожна складова фінансової політи-
ки повинна мати свій окремий інструмент, тобто вид дер-
жавного фінансового контролю. Узгодженість складових 
фінансової політики та видів контролю необхідна для по-
будови ефективної та дієвої структури органів державного 
управління із чітким визначенням меж їх впливу та ступеня 
відповідальності.

Зауважимо, що складовими фінансової політики, 
на нашу думку, є: бюджетна, податкова, митна, валютна, 
грошово-кредитна.

Визначивши складові фінансової політки, наведемо 
класифікацію видів державного фінансового контролю 
згідно з тим, інструментом якої саме складової фінансової 
політики він є: 1) державний фінансовий контроль у бю-
джетному процесі; 2) податковий контроль; 3) митний 
контроль; 4) валютний контроль; 5) банківський нагляд  
(у контексті визначення згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV [8] 
(далі – ЗУ «Про НБУ»)).

У свою чергу, виокремлення боргової та інвести-
ційної політики зі складу державної фінансової окремими 
науковцями [26, с. 133] не є виправданим, на нашу думку, 
оскільки обсяг прямого державного боргу безпосередньо 
пов'язаний із дефіцитом державного бюджету, отже, і його 
регулювання відбувається під час здійснення бюджетного 
процесу із застосуванням контролю та аудиту в бюджет-
ному процесі відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу 
України (далі – БКУ) [3]. Гарантований державою борг при 
цьому безпосередньо пов’язаний із грошово-кредитною 
політикою в державі, а отже, держава може впливати на 
його обсяг, застосовуючи заходи банківського нагляду та 
валютного контролю.

На рис. 1 наведемо, яким чином мають бути узгодже-
ні складові державної фінансової політики держави та види 
державного фінансового контролю.

Рис. 1 ілюструє, що митна політика разом із бюджет-
ною, податковою, валютною та грошово-кредитною ста-
новлять фінансову політику держави. Таким чином, їхні за-
вдання та напрями їх реалізації мають бути узгоджені між 
собою з метою досягнення ефективності фінансової полі-
тики в цілому та забезпечення результативності держав-
ного управління. Безпосередня реалізація мети фінансової 
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політики, а отже, і регулювання суспільних фінансових від-
носин та організація зазначених видів державного фінан-
сового здійснюється: 1) Міністерством фінансів України  
(в частині розробки та запровадження засад бюджетної, по-
даткової та митної політики, а отже, державного фінансо-
вого контролю в бюджетному процесі, податкового та мит-
ного контролю); 2) Національним банком України (в части-
ні розробки та запровадження засад грошово-кредитної та 
валютної політики, а отже, банківського нагляду та валют-
ного контролю); 3) Рахунковою палатою як вищим органом 
державного фінансового контролю в Україні.

Зазначимо, що аналогічний поділ розглядається  
Л. В. Гуцаленком, В. А. Дерієм, М. М. Коцупатрим [5, с. 7]  
у контексті визначення видів фінансового контролю в ці-
лому за сферами фінансової діяльності, що, на нашу думку, 
не є виправданим. Оскільки бюджетний, податковий, мит-
ний, валютний  контроль і банківський нагляд можуть бути 
здійснені на рівні саме державного управління (макроеко-
номічному рівні), тобто можуть бути видами саме держав-
ного фінансового контролю.

Виходячи зі встановленої сутності державного фі-
нансового контролю, визначимо його мету як: забезпечен-
ня відповідності процесів формування, розподілу, перероз-
поділу та використання суспільних фінансових ресурсів 
напрямам фінансової політики, що в кінцевому результаті 
має забезпечити стабільний соціально-економічний розви-
ток держави.

Визначаючи суб’єкти державного фінансового контр-
олю, важливо наголосити на необхідності розмежування 
таких понять, як: 1) учасники суспільних фінансових від-
носин; 2) суб’єкти державного фінансового контролю;  
3) державні органи фінансового контролю. 

Учасниками суспільних фінансових відносин є всі 
державні та приватні юридичні особи, а також фізичні осо-
би, які беруть участь у формуванні, розподілі, перерозподі-
лі та використанні фінансових ресурсів у державі.

Державні органи фінансового контролю – це уповно-
важені згідно з законодавством органи державної влади, 
діяльністю яких є проведення існуючих в державі видів 
державного фінансового контролю.

Суб’єктами державного фінансового контролю є 
державні контролюючі фінансові органи та суб’єкти сус-
пільних фінансових відносин, зазначені вище, коли резуль-
тати їхньої діяльності стають предметом перевірок таких 

органів, на нашу думку, їх слід визначати як підконтрольні 
суб’єкти.

Отже, підсумовуючи наведене вище, можна зазна-
чити, що суб’єктами державного фінансового контролю є 
контролюючі органи та підконтрольні суб’єкти.

Зауважимо, що, на нашу думку, об’єктами держав-
ного фінансового контролю є результати суспільних від-
носин, які виникають з приводу формування,  розподілу, 
перерозподілу та використання фінансових ресурсів та мо-
жуть бути виражені у формі надходжень, видатків, доходів, 
витрат, прибутку, нарахованих і сплачених податків, зборів 
і митних платежів, наданих та отриманих позик і кредитів, 
валютних цінностей і майна та інших результатів діяльно-
сті підконтрольних суб’єктів.

Водночас предметом державного фінансового кон-
тролю є рівень дотримання норм законодавства у взаємо-
відносинах, що виникають між суб’єктами фінансових від-
носин у процесі формування, розподілу та перерозподілу 
фінансових ресурсів.

Узагальнюючи положення чинного законодавства 
з питань державного фінансового контролю в Україні, за-
значимо, що його основними формами є:

1) аудит ефективності;
2) фінансовий аудит;
3) перевірка державних закупівель;
4) інспектування (здійснюється у формі ревізії);
5) перевірки дотримання податкового та митного 

законодавства: а) камеральні; б) документальні;  
б) фактичні; в) виїзні; г) невиїзні; ґ) планові; д) по-
запланові;

6) ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень  
і витрат державного бюджету та місцевих бюдже-
тів;

7) фінансовий моніторинг;
8) банківський нагляд.
Зазначимо, що визначення деякими науковцями  

[5, с. 7] наведених форм державного фінансового контр-
олю як його видів є некоректним. На нашу думку, зазначені 
форми державного фінансового контролю можуть бути ви-
користані при здійсненні кожного з його видів. 

Принципово важливим при дослідженні саме дер-
жавного фінансового контролю є визначення його видів.

Крім розмежування державного фінансового контр-
олю, залежно від того, інструментом якої складової фінан-

Рис. 1. Співвідношення складових державної фінансової політики та видів державного фінансового контролю
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сової політики він є, що було розглянуто вище, доцільно 
також його поділяти за такими класифікаційними озна-
ками: 1) за часом проведення: а) попередній, б) поточний;  
в) наступний; 2) за належністю підконтрольного суб’єкта та 
контролюючого органу до однієї гілки влади: а) зовнішній; 
б) внутрішній.

Фінансовий контроль в цілому є зовнішнім тоді, 
коли здійснюється суб’єктами, що не входять до складу 
підконтрольних організацій. Так, наприклад, будь-який 
державний фінансовий контроль стосовно приватної орга-
нізації є зовнішнім, тоді як аналіз господарської діяльності 
підприємства власниками є формою внутрішнього фінан-
сового контролю.

Складнішим є визначення меж внутрішнього та зо-
внішнього державного фінансового контролю.

Поділяючи державний фінансовий контроль на вну-
трішній і зовнішній, необхідно зазначити, що визначаль-
ною ознакою для такого розмежування має бути належ-
ність контролюючого органу та підконтрольного суб’єкта 
до однієї або різних гілок влади.

В Україні органом зовнішнього державного фінансо-
вого контролю є Рахункова палата.

Згідно зі ст. 98 Конституції України [12]: «Контроль 
від імені Верховної Ради України за надходженням коштів 
до Державного бюджету України та їх використанням здій-
снює Рахункова палата. Організація, повноваження і поря-
док діяльності Рахункової палати визначаються законом».

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 БКУ [3]: «До повнова-
жень Рахункової палати належить здійснення контролю 
за надходженням та використанням коштів Державного 
бюджету України, у тому числі за утворенням, обслуго-
вуванням і погашенням державного боргу, ефективністю 
управління коштами державного бюджету, використанням 
коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, що нада-
ються з державного бюджету».

Відповідно до міжнародних стандартів, викладених 
у Лімській декларації керівних принципів аудиту держав-
них фінансів [14] (далі – Лімська декларація), органами 
державного зовнішнього фінансового контролю є такі, що 
не входять до складу жодного іншого державного органу. 
Лімська декларація керівних принципів аудиту державних 
фінансів – це нормативно-правовий документ організації 
INTOSAI, повноправним членом якої Рахункова палата є 
з 1998 року. INTOSAI – є міжнародною професійною ор-
ганізацією, яка була створена у 1953 році, і об’єднує вищі 
органи фінансового контролю (ВОФК) країн, які є члена-
ми Організації Об’єднаних Націй. Відповідно до Лімської 
декларації керівних принципів аудиту державних фінансів 
контроль не є самоціллю, а є обов’язковим елементом ре-
гуляторної системи, мета якої полягає у своєчасному ви-
явленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень, 
принципів законності, ефективності, доцільності й еко-
номності управління фінансовими ресурсами, що дозво-
ляло б у кожному конкретному випадку внести відповід-
ні корективи, посилити відповідальність уповноважених 
осіб, отримати відшкодування збитків і перешкодити або, 
принаймні, ускладнити повторення виявлених порушень 
у майбутньому.

Відповідно до ст. 8 Лімської декларації керівних 
принципів аудиту державних фінансів «Відносини з Пар-

ламентом» постановляє: «Незалежність Вищого органу 
контролю державних фінансів, встановлена Конституцією 
та законом, також гарантує йому право широкої ініціати-
ви та автономії, навіть якщо він підзвітний Парламенту та 
здійснює контрольні заходи за його дорученнями. Відно-
сини між Вищим органом контролю державних фінансів 
і Парламентом повинні бути визначеними Конституцією 
відповідно до умов і вимог кожної конкретної країни». Ця 
норма закону наведена як доказ того, що положення Закону 
України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату» 
(далі – ЗУ «Про РП») [7]: «Рахункова палата від імені Вер-
ховної Ради України здійснює контроль за надходженням 
коштів до Державного бюджету України та їх використан-
ням. Рахункова палата підзвітна Верховній Раді України та 
регулярно її інформує про результати своєї роботи» – не 
суперечать визнанню незалежності вищого органу держав-
ного фінансового контролю в Україні.

Головним органом виконавчої влади, відповідаль-
ним за організацію та реалізацію державного внутрішнього 
фінансового контролю, є Міністерство фінансів України. 
Зауважимо, що відповідно до ст. 3 Положення «Про Мі-
ністерство фінансів України» від 08.04.2011 № 446/2011 
[28] до основних завдань Мінфіну відносяться: 1) форму-
вання та забезпечення реалізації державної фінансової, 
бюджетної, а також податкової і митної політики, крім 
адміністрування податків, зборів, митних платежів і реалі-
зації податкової і митної політики; а також, 2) формування 
і забезпечення у межах повноважень реалізації державної 
політики у сфері державного фінансового контролю, ко-
ординації та спрямовування діяльності органів виконавчої 
влади, уповноважених на проведення контролю за дотри-
манням бюджетного законодавства.  

Водночас відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» [19] через Міністра фі-
нансів України спрямовується та координується діяльність 
таких центральних органів виконавчої влади: Державна 
фіскальна служба України (далі – ДФСУ), Державна ауди-
торська служба України (далі – ДАСУ), Державна казна-
чейська служба України (далі – ДКСУ), Державна служба 
фінансового моніторингу України (далі – ДСФМУ). Отже, 
діяльність органів виконавчої влади, які безпосередньо 
здійснюють державний внутрішній фінансовий контроль, 
координується Міністром фінансів України.

Зауважимо, що згідно зі ст. 3 Положення «Про Дер-
жавну фіскальну службу України» від 21.05.2014 № 236 [20] 
до основних завдань ДФСУ відносяться: реалізація дер-
жавної податкової політики та політики у сфері держав-
ної митної справи, державної політики у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосування податкового, 
митного законодавства, здійснення в межах повноважень, 
передбачених законом, контролю за надходженням до бю-
джетів і державних цільових фондів податків і зборів, мит-
них та інших платежів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
03.02.2016 № 43 [21] «Про затвердження Положення про 
Державну аудиторську службу України» саме ДАСУ реа-
лізує державну політику у сфері державного фінансового 
контролю. На нашу думку, визначення «у сфері державно-
го фінансового контролю» є некоректним без внесення до 
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нього змін, а саме: «у сфері державного ВНУТРІШНЬОГО 
фінансового контролю». Оскільки без таких змін виникає 
хибне уявлення, що вся система державного фінансового 
контролю є сферою діяльності і впливу ДАСУ (в минулі 
роки – ДКРУ, ДФІ).

Крім того, державний контроль не можливо здій-
снити без належним чином організованої системи бух-
галтерського обліку бюджетних коштів, який відповідно 
до Положення про ДКСУ [29] відноситься до завдань цієї 
установи.

Отже, наведемо структуру органів державного вну-
трішнього фінансового контролю в Україні на рис. 2.

Рис. 2 представляє систему ОРГАНІВ державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні. Зауважи-
мо, що саме їх належність до органів виконавчої влади ви-
значає їх діяльність як державний внутрішній фінансовий 
контроль. Іншими словами, всі результати діяльності за-
значених установ зрештою мають бути зведені і передані 
до Кабінету Міністрів України. 

Рис. 2. Система органів державного внутрішнього фінансового контролю
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Водночас варто наголосити, що відповідно до ст.  1 
Положення «Про державну службу фінансового моніто-
рингу України» від 13.04.2011 № 466/2011 [27] до осно-
вних її завдань відноситься реалізація державної політики 
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму. Зазначений вид політики як складової держав-
ного управління в цілому, на нашу думку, не відноситься до 
видів фінансової політки. Отже, доцільність спрямування 
та координування діяльності цієї установи Міністром фі-
нансів України потребує додаткового дослідження. Також 
узгодження потребує питання одночасного функціонуван-
ня підрозділів податкової міліції, які відповідно до ст. 348 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI [18] 
діють у складі ДФСУ та зазначеного відомства в контек-
сті необхідності зменшення витрат бюджету на державне 
управління.

Зауважимо також, що рис. 2 ілюструє систему ор-
ганів внутрішнього фінансового контролю, однак не вра-
ховує відділи внутрішнього контролю, які діють у кожній 
окремій державній установі. 

Зазначимо, що відповідно до п. 26.3 ст. 26 БКУ [3]: 
«Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників 
організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та 
забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у підвідо-
мчих бюджетних установах». Окремої уваги, на нашу дум-
ку, заслуговує визначення понять «внутрішній контроль» 
та «внутрішній аудит» чинним законодавством.

Так, згідно зі ст. 26 БКУ внутрішнім контролем є [3]: 
«комплекс заходів, що застосовуються керівником для за-
безпечення дотримання законності та ефективності вико-
ристання бюджетних коштів, досягнення результатів від-
повідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ». 
На нашу думку, таке визначення внутрішнього контролю 
є не зовсім вдалим. Комплекс заходів, описаних у цій за-

конодавчій нормі, є процесом досягнення мети. Водночас 
контроль являє собою оцінку такого процесу щодо його 
здатності забезпечити досягнення такої мети. Водночас 
відповідно до ст. 26 БКУ [3] внутрішній аудит це – «діяль-
ність підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній уста-
нові, спрямована на удосконалення системи управління, 
запобігання фактам незаконного, неефективного та нере-
зультативного використання бюджетних коштів, виник-
ненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної 
установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшен-
ня внутрішнього контролю».

Згідно з нормами Постанови КМУ від 28.09.2011 
№  1001 [22] в міністерствах інших центральних органів ви-
конавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних 
установах, які належать до сфери управління міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади мають бути 
утворені структурні підрозділи внутрішнього аудиту. 
Об’єктом внутрішнього аудиту згідно із зазначеною Поста-
новою є діяльність центрального органу виконавчої влади, 
його територіальних органів та бюджетних установ у по-
вному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та 
заходи, що здійснюються його керівником для забезпечен-
ня ефективного функціонування системи   внутрішнього 
контролю (дотримання принципів законності та ефектив-
ного використання бюджетних коштів, досягнення резуль-
татів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, 
планів і дотримання вимог щодо діяльності центрально-
го органу виконавчої влади, його територіальних органів 
і бюджетних установ, а також підприємств, установ та ор-
ганізацій, які  належать до сфери управління міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади). 

Водночас організація системи внутрішнього контр-
олю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах 
та у підвідомчих установах регламентована Наказом Мі-
ністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 [15], згід-
но з яким: «Внутрішнім контролем охоплюються питання 
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планування діяльності установи, управління бюджетними 
коштами, ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової і бюджетної звітності, забезпечення захисту 
активів від втрат, цільового і ефективного використання 
бюджетних коштів та інші питання, що не обмежуються 
лише фінансовими аспектами діяльності установи (за тер-
мінологією Європейського Союзу – фінансове управління 
і контроль)».

На нашу думку, постає питання доцільності визна-
чення серед інших об’єктів внутрішнього аудиту заходів, 
що здійснюються керівником бюджетної установи для за-
безпечення ефективного функціонування  системи вну-
трішнього  контролю.

Таке визначення виправдане, коли йдеться про зо-
внішній аудит або централізований державний внутрішній 
фінансовий контроль, оскільки Рахункова палата та ДАСУ 
здійснюють аудит діяльності установи в цілому, з урахуван-
ням результатів внутрішнього контролю. Однак недоціль-
ною, на нашу думку, є оцінка відділом внутрішнього ау-
диту стану внутрішнього контролю, яким, у свою чергу, 
оцінюється діяльність організації в цілому.

З огляду на розглянуті теоретично-правові засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні на 
увагу заслуговують положення Розпорядження Кабінету 
міністрів України «Про схвалення концепції розвитку дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю на період до 
2017 року» від 24.05.2005 № 158-р. [23].  Зокрема, відповідно 
до п. ІІ зазначеної Концепції: «Понятійна база державного 
внутрішнього фінансового контролю ґрунтується на ви-
могах ЄС до управління державними фінансами, що міс-
тяться в acquis communitaire (розділ 28), а також базових 
документах Міжнародної організації вищих органів кон-
тролю державних фінансів (INTOSAI)». Крім того, в цьо-
му нормативно-правовому акті зауважено, що Концепція 
не порушує питань зовнішнього державного фінансового 
контролю. Однак як базовий принцип здійснення держав-
ного внутрішнього контролю зазначено розмежування 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. Також 
у  концепції зроблено зауваження, що вітчизняним законо-
давством не передбачено чіткий поділ державного фінан-
сового контролю на внутрішній і зовнішній. Крім того, при 
порівнянні системи здійснення внутрішнього державного 
фінансового контролю в Україні та ЄС окремо зауважено, 
що в органах державного управління та комунального сек-
тора у країнах ЄС функціонують служби децентралізова-
ного внутрішнього аудиту. Також зазначено, що в Україні 
контрольно-ревізійні підрозділи органів виконавчої влади 
за результатами проведення контрольних заходів недо-
статньо активно впливають на прийняття управлінських 
рішень керівниками органів державного і комунального 
сектора, а також не приділяють належної уваги проведен-
ню оцінки стану фінансового управління.

Одночасно серед основних завдань із реформування 
системи державного внутрішнього фінансового контролю 
зазначено створення єдиного правового поля для розвитку 
системи державного внутрішнього фінансового контролю 
як складової частини державного управління та внесення 
відповідних змін до законодавства.

На нашу думку, основним недоліком розглянутої 
концепції є відсутність рекомендацій щодо розмежування 

державного фінансового контролю на внутрішній і зовніш-
ній при визначенні основних напрямів удосконалення пра-
вового поля внутрішнього фінансового контролю.

Крім того, можна стверджувати, що в Україні вико-
ристовується змішана модель державного внутрішнього 
фінансового контролю, що включає в себе централізовану 
та децентралізовану складові. 

Водночас, на нашу думку, недоцільно будувати модель 
державного внутрішнього фінансового контролю згідно зі 
стандартами, передбаченими для державного зовнішнього 
фінансового контролю. Саме це, на нашу думку, і стало під-
ставою для того, що, як було зазначено вище, до об’єктів 
внутрішнього децентралізованого аудиту віднесений 
стан внутрішнього контролю, що не є виправданим.

Зазначене ілюструє недоцільність дублювання функ-
цій Рахункової палати та підрозділів внутрішнього контр-
олю органами ДАСУ.

В Україні доцільно було б обрати модель децентралі-
зованого внутрішнього державного фінансового контролю 
та посилити співробітництво відповідних структурних 
підрозділів державних органів виконавчої влади з органом 
державного зовнішнього контролю – Рахунковою пала-
тою.

Розглянемо також положення Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контр-
олю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII [9]. Так, відповідно 
до ст. 1 цього Закону: «Здійснення державного фінансо-
вого контролю забезпечує центральний орган виконавчої 
влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на ре-
алізацію державної політики у сфері державного фінансо-
вого контролю (далі – орган державного фінансового конт-
ролю)». Зауважимо, що цю назву зазначений закон отримав 
згідно з редакцією від 02.12.2012 р., тоді як в попередній 
редакції (від 19.11.2012 р.) мав назву Закон України «Про 
Державну контроль-ревізійну службу в Україні». Такі зміни 
у законодавстві відбулись відповідно до Закону України від 
16.10.2012 № 5463-VI «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо діяльності Міністерства фінан-
сів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, інших центральних органів виконавчої влади, ді-
яльність яких спрямовується та координується через від-
повідних міністрів» [10], водночас у пояснювальній записці 
до проекту цього закону не міститься, на нашу думку, до-
статнього обґрунтування таких змін. 

Таким чином, постає питання доцільності розмеж-
ування вітчизняного законодавства на таке, яким має ре-
гламентуватись діяльність Державної аудиторської служби 
України, та законодавства, яким має визначатися сутність, 
об’єкт, предмет, види та методи державного фінансового 
контролю в цілому: як зовнішнього, так і внутрішнього 
(централізованого та децентралізованого), а також банків-
ського нагляду. Саме в зазначеному контексті має відбу-
тись практичне застосування досягнень фінансової науки 
щодо чіткого визначення складових фінансової політики та 
відповідних видів державного фінансового контролю.

На нашу думку, розглядаючи види державного фі-
нансового контролю та органи, що уповноважені здій-
снювати їх, необхідно зауважити, що і Національний банк 
відноситься до їх структури. Зокрема ст. 100 Конституції 
Украї ни визначено [12]: «Рада Національного банку Украї-
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ни розробляє основні засади грошово-кредитної політики 
та здійснює контроль за її проведенням».

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про НБУ» [8] Національний 
банк України: «є центральним банком України, особливим 
центральним органом державного управління, юридичний 
статус, завдання, функції, повноваження і принципи орга-
нізації якого визначаються Конституцією України, цим За-
коном та іншими законами України».

Національний банк не входить до структури ані за-
конодавчої, ані виконавчої влади України, однак, на нашу 
думку, він відноситься до структури органів державного 
фінансового контролю, оскільки розробляє та реалізує 
грошово-кредитну та валютну політику і здійснює кон-
троль за її реалізацією.

Дослідивши теоретичні та правові засади організації 
державного фінансового контролю в Україні, розглянемо 
основні методи оцінювання його результатів.

У зазначеному контексті дуже важливим є розмеж-
ування понять «оцінка контролю» та «оцінка перевірки», 
«оцінка аудиту» та інших форм державного фінансового 
контролю.

Тобто, наприклад, відсутність донарахованих штраф-
них санкцій за результатами перевірки не може бути під-
ставою для визначення системи державного фінансового 
контролю неефективною.

Розглядаючи результати державного фінансового 
контролю, необхідно оцінювати як якість його безпосе-
реднього здійснення, так і стан його організації, і здатність 
системи контролюючих органів вчасно виявляти та усува-
ти порушення у цій сфері фінансових відносин. 

Іншими словами, за аналогією із запропонованою  
В. К. Симоненком [24, с. 25] системою розгляду державно-
го фінансового контролю «мета – засіб – результат», на-
веденою вище, зауважимо, що оцінювати його необхідно 
у системі «організація – здійснення – контроль результа-
тів». Всі три складові такої системи мають бути однаково 
ефективними та дієвими, тільки тоді результати державно-
го фінансового контролю зможуть максимально впливати 
на досягнення мети фінансової політики, тобто виконати 
своє дійсне призначення.

Таким чином, у контексті дослідження стану держав-
ного фінансового контролю в цілому необхідними є дієві 
методи оцінки: 1) державного зовнішнього фінансового 
контролю (діяльності Рахункової палати); 2) державного 
внутрішнього фінансового контролю (діяльності ДАСУ, 
ДФСУ, ДКСУ, ДСФМУ); 3) банківського нагляду (діяльнос-
ті Національного банку України).

Зазначимо, що безпосередня оцінка державного зо-
внішнього фінансового контролю може здійснюватися як 
внутрішніми підрозділами Рахункової палати, так і зовніш-
німи установами. Так, відповідно до ст. 42 ЗУ «Про РП» [7]: 
«Рахункова палата перевіряє діяльність своїх структурних 
підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту. Ре-
гламентом Рахункової палати визначається порядок і пе-
ріодичність проведення внутрішнього аудиту в Рахунковій 
палаті. Звіт за результатами внутрішнього аудиту розгля-
дається на засіданні Рахункової палати». Водночас згідно 
зі ст. 43 ЗУ «Про РП» [7]: «За результатами представлення 
щорічного звіту про діяльність Рахункової палати Верхо-
вна Рада України може прийняти рішення про здійснення 

зовнішнього аудиту Рахункової палати. Зовнішній аудит 
Рахункової палати може здійснюватися один раз на три 
роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні ау-
диту за міжнародними стандартами аудиту. Одна і та сама 
аудиторська фірма не має права здійснювати такий аудит 
більш як три рази підряд. Верховна Рада України за подан-
ням комітету Верховної Ради України, до предмета відання 
якого належать питання бюджету, визначає аудиторську 
фірму, строки та фінансове забезпечення здійснення зо-
внішнього аудиту Рахункової палати. Зовнішнє оцінюван-
ня діяльності Рахункової палати щодо відповідності між-
народним стандартам аудиту може здійснюватися одним 
із провідних членів міжнародної організації вищих органів 
фінансового контролю (INTOSAI) за зверненням Рахунко-
вої палати. Звіти про результати зовнішнього аудиту Рахун-
кової палати та зовнішнього оцінювання діяльності Рахун-
кової палати у разі здійснення таких заходів розміщуються 
на офіційному веб-сайті Рахункової палати».

В зазначеному контексті наведемо результати до-
слідження К. В. Коваленко «Зовнішній державний фінан-
совий контроль у підвищенні ефективності бюджетування 
України» [11, с. 8]. Автор пропонує методику «оцінювання 
ефективності ЗДФК», яка ґрунтується на оцінці кількісних 
та якісних показників за такими групами: 1) організаційно-
правові умови, в яких функціонують ВОФК (достатність 
незалежності та повноважень для здійснення їх функцій, 
налагодженість взаємодії з усіма ланками фінансової сис-
теми; існування умов для контролю за виконанням реко-
мендацій); 2) внутрішні умови роботи ВОФК (відповідність 
міжнародним стандартам, використання сучасних методів 
аудиту, гласність та прозорість діяльності ВОФК, інтегро-
ваність у світову спільноту у сфері контролю, контроль 
за виконанням рекомендацій, відповідальність за їх неви-
конання) та якість контрольно-ревізійної та експертно-
аналітичної діяльності ВОФК (тенденції показників кіль-
кості аудиторських заходів, об’єктів, винесених, реалізо-
ваних рекомендацій, відсоток їх виконання, переданих 
до правоохоронних органів матеріалів та матеріалів, за 
якими порушені справи та винесені звинувачувальні ви-
роки; обсяги виявлених порушень; фінансування ВОФК та 
його структура; затратність контролю) за наступною фор-
мулою:

ЕЗДФІ = ∑Зj × Oj, 

де       ЕЗДФІ – інтегральна оцінка ефективності ЗДФК; 
Зj – значущість оцінки по кожному з блоків;
Oj – бальне вираження оцінки по блоку;
J – номер блоку.
На нашу думку, додаткового уточнення потребує пи-

тання визначення ефективності діяльності вищого орга-
ну державного фінансового контролю на основі бального 
вираження оцінки по блоку. Застосування такого підходу 
потребуватиме розробки, обґрунтування та затверджен-
ня на законодавчому рівні можливих значень таких баль-
них оцінок. За інших умов, не можливо буде говорити про 
об’єктивність визначення ефективності таким методом.

Виходячи із визначеної сутності державного вну-
трішнього фінансового контролю, можна ствердити що 
його оцінювання має здійснювати: 1) Рахункова палата 
відносно всіх розпорядників бюджетних коштів; 2) ДАСУ 
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відносно всіх розпорядників бюджетних коштів; 3) підроз-
ділами внутрішнього аудиту та контролю в органах ДАСУ, 
ДФСУ, ДКСУ, ДСФМУ, оскільки самою діяльністю цих 
розпорядників бюджетних коштів є державний внутрішній 
фінансовий контроль, що було зазначено вище.

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про РП» [7]: «Державний 
зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечуєть-
ся Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового  
аудиту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших 
контрольних заходів». В свою чергу, «аудит ефективності 
встановлення фактичного стану справ та надання оцінки 
щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, про-
дуктивності, результативності, економності використання 
бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, 
законності, своєчасності і повноти прийняття управлін-
ських рішень учасниками бюджетного процесу, стану вну-
трішнього контролю розпорядників бюджетних коштів». 
Зауважимо, що також відповідно до ст. 4 ЗУ «Про Рахунко-
ву палату» [7]: «Оцінка продуктивності використання бю-
джетних коштів передбачає встановлення співвідношення 
між результатами діяльності розпорядника та одержувача 
бюджетних коштів і використаними для досягнення таких 
результатів коштами бюджету. Оцінка результативності 
використання бюджетних коштів передбачає встановлен-
ня ступеня відповідності фактичних результатів діяльності 
розпорядника й одержувача бюджетних коштів запланова-
ним результатам. Оцінка економності використання бю-
джетних коштів передбачає встановлення стану досягнен-
ня розпорядником та одержувачем таких коштів заплано-
ваних результатів за рахунок використання мінімального 
обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального 
результату при використанні визначеного бюджетом об-
сягу коштів».

Таким чином, за допомогою наведених вище показ-
ників Рахункова палата здійснює оцінку державного вну-
трішнього фінансового контролю, в тому числі діяльності 
фіскальних органів.

Цікавим, на нашу думку, є визначення цією зако-
нодавчою нормою понять «ефективність» і «продуктив-
ність». 

Найпоширенішим у сучасній науці є трактування 
саме ефективності, а не продуктивності, як співвідношення 
результатів та витрат. Однак ефективність дійсно є більш 
складним поняттям, отже, можна вважати доцільними  ви-
значення, наведені в ЗУ «Про Рахункову палату».

В контексті вивчення способів оцінювання держав-
ного фінансового контролю розглянемо запропоновані  
Ц. Г. Огнем [17, с. 347] критерії «оцінки обґрунтовано-
сті планування та результативності контролю державних 
органів за повнотою нарахування та своєчасністю надхо-
джень платежів за користування надрами до бюджету»:  
«1) законність – відповідність управлінських рішень та 
розпорядчих документів, прийнятих органами державної 
влади, вимогам діючого законодавства в частині повноти 
нарахування та своєчасності сплати до державного бюдже-
ту плати за користування надрами; 2) обґрунтованість – 
«ступінь відповідності планових показників надходжень 
за користування надрами, визначених за затвердженими 
методиками і правилами, фактичним надходженням за-
значених платежів до бюджету; 3) повнота і своєчасність  – 

відповідність стану нарахування та сплати до бюджету 
платежів за користування надрами вимогам нормативно-
правових актів; 4) результативність – оцінка рівня дієвості 
контрольних заходів, що здійснювались уповноваженими 
органами влади, із забезпечення повноти і своєчасності 
сплати до бюджету суб’єктами господарювання платежів 
за користування надрами».

Зауважимо, що особливо важливим, на нашу думку, 
є встановлення автором такого критерію, як «законність» 
саме в наведеному значенні для оцінювання будь-якого 
виду державного фінансового контролю. Так, напри-
клад, зняття грифу «ДСК» з Порядку формування Плану-
графіку проведення документальних планових виїзних 
перевірок [16] органами ДФСУ є прикладом забезпечення 
узгодженості та прозорості податкового та митного зако-
нодавства. Однак точну кількість і зміст внутрішніх роз-
порядчих документів, прийнятих органами ДФСУ, вста-
новити неможливо, при цьому саме від норм таких підза-
конних актів залежать безпосередньо дії посадових осіб 
контролюючих органів, тобто такі документи не можуть 
суперечити нормам загального податкового та митного 
законодавства. 

Дослідивши засади оцінки державного зовнішнього 
фінансового контролю та державного внутрішнього фінан-
сового контролю, розглянемо способи, у які здійснюється 
оцінка діяльності Національного банку України, який, як 
було зазначено вище, також входить до системи органів 
державного фінансового контролю.

Так, відповідно до ст. 69 ЗУ «Про Національний банк 
України» [8]: «Національний банк утворює підрозділ вну-
трішнього аудиту, який здійснює оцінювання ефективності 
процесів управління ризиками, внутрішнього контролю 
та виконання управлінських функцій, що забезпечуються 
структурними підрозділами Національного банку, відпо-
відно до міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту».

Водночас відповідно до ст. 70 ЗУ «Про Національний 
банк України» [8]: «Аудит річної фінансової звітності Наці-
онального банку, складеної за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, проводиться не рідше одного разу на 
рік аудиторською фірмою, яка має досвід проведення ау-
диту центральних банків. Аудит річної фінансової звітності 
Національного банку проводиться за міжнародними стан-
дартами аудиту. Рада Національного банку затверджує ау-
диторську фірму для перевірки річної фінансової звітності 
Національного банку за результатами проведення проце-
дури закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення 
державних закупівель». Одна й та сама аудиторська фірма 
не має права проводити аудит річної фінансової звітності 
Національного банку більше, ніж п’ять років поспіль. Ра-
хункова палата в порядку здійснення контролю за надхо-
дженням коштів до Державного бюджету України та вико-
ристанням коштів Державного бюджету України здійснює 
перевірку виконання кошторису адміністративних витрат 
Національного банку.

Отже, аудит Національного банку України може бути 
як зовнішнім, так і внутрішнім, за аналогією із аудитом ді-
яльності Рахункової палати, що зазначено вище. Однак, на 
нашу думку, постає питання неузгодженості максимальної 
кількості послідовних періодів, протягом яких аудиторські 
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фірми можуть проводити такий аудит, а саме: 9 років – для 
Рахункової палати та 5 років – для Національного банку. 

Водночас зауважимо, що відповідно до п. 7.1 ст. 7 
ЗУ «Про Рахункову палату» [7] Рахункова палата здійснює 
фінансовий аудит та аудит ефективності щодо виконання 
кошторису всіх доходів та витрат Національного банку 
України, а не лише адміністративних витрат, як це зазна-
чено в наведеній вище ст. 70 ЗУ «Про Національний банк 
України» [8]. На нашу думку, зазначені законодавчі норми 
потребують узгодження з метою недопущення неоднознач-
ного їх трактування, яке може перешкодити здійсненню 
Рахунковою палатою державного зовнішнього фінансово-
го контролю в повному обсягу щодо Національного банку 
України.

Висновки. За результатами проведеного досліджен-
ня можна зауважити, що питання організації державного 
фінансового контролю та його оцінки потребує в сучасних 
умовах розробки єдиного наукового підходу щодо визна-
чення його сутності як складової суспільних фінансових 
відносин, а саме як інструменту фінансової політки. 

Визначення державного фінансового контролю ін-
струментом фінансової політики є необхідною умовою для 
встановлення його призначення, а саме забезпечення до-
сягнення мети фінансової політки – сталого економічного 
зростання держави.

Крім того, зазначений взаємозв’язок безпосередньо 
впливає на розмежування видів державного фінансового 
контролю залежно від того, інструментом якої саме скла-
дової фінансової політки він є. Тобто кількість складових 
фінансової політки має відповідати кількості видів держав-
ного фінансового контролю. Тільки за умови узгодженості 
зазначених понять можливо побудувати ефективну струк-
туру органів державного управління, визначити їх функції, 
завдання та відповідальність.

Зауважимо також, що необхідним є визначення 
суб’єктами державного фінансового контролю контролю-
ючих органів та підконтрольних суб’єктів. Зазначимо, що 
сучасна наука необґрунтовано, на нашу думку, визначає 
останніх як об’єкти державного фінансового контролю. 

Водночас у сучасних умовах дуже важливим є чітке 
визначення державного зовнішнього фінансового конт-
ролю та державного внутрішнього фінансового контролю. 
Якщо фінансовий контроль у цілому поділяють на зовніш-
ній і внутрішній залежно від характеру взаємовідносин 
контролюючого та підконтрольного суб’єктів, то розподіл 
державного фінансового контролю на зовнішній і вну-
трішній є складнішим. На нашу думку, для такого розмеж-
ування визначальною ознакою має бути належність контр-
олюючого органу та підконтрольного суб’єкта до однієї або 
різних гілок влади.

Також зауважимо, що недоліком системи держав-
ного фінансового контролю є одночасне функціонування 
в його складі як централізованого державного внутрішньо-
го фінансового контролю, який здійснюється ДАСУ, так 
і  децентралізованого, який здійснюється окремими струк-
турними відділами в органах виконавчої влади.

На нашу думку, доцільнішим було б обрати модель 
децентралізованого державного внутрішнього фінансо-
вого контролю та посилити рівень співпраці відповідних 
структурних підрозділів органів виконавчої влади із орга-

ном державного зовнішнього фінансового контролю – Ра-
хунковою палатою.

Зазначимо також, що недоліком організації держав-
ного фінансового контролю є дуже недосконала правова 
база. Так, концепція розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю базується на міжнародних стан-
дартах, передбачених для органів зовнішнього державного 
фінансового контролю. Саме це, призводить до невиправ-
даного, на нашу думку, включення до об’єктів внутріш-
нього аудиту стану внутрішнього контролю. Зазначене є 
доцільним, коли аудит здійснюється органом зовнішнього 
державного контролю, оскільки перевіряється діяльність 
державної установи в цілому, в тому числі і відділу вну-
трішнього контролю. Отже, невиправданим є децентра-
лізований державний внутрішній фінансовий аудит вну-
трішнього контролю, який, в свою чергу, здійснює аналіз 
діяльності самої установи.

Зауважимо, що в складних сучасних економічних 
умовах, які спостерігаються останні роки в Україні, відсут-
ній єдиний нормативно-правовий акт, яким би визначались 
основні засади здійснення, види та елементи державного 
фінансового контролю, а також розмежовувались би дер-
жавний зовнішній та державний внутрішній фінансовий 
контроль. У свою чергу ЗУ «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» регламентує 
діяльність ДАСУ замість регулювання зазначених питань.

Дослідивши підходи до оцінювання державного фі-
нансового контролю, зазначимо, що діяльність всіх дер-
жавних органів, уповноважених здійснювати конкретні 
його види, може бути оцінена як безпосередньо їхніми 
власними підрозділами внутрішнього аудиту, так і зовніш-
німи установами.

З огляду на те, що державний зовнішній фінансовий 
контроль результатів державного внутрішнього фінансо-
вого контролю здійснює Рахункова палата, вважаємо за 
необхідне доповнити встановлену ЗУ «Про Рахункову па-
лату» методологію аудиту ефективності критерієм «закон-
ності», запропонованим Ц. Г. Огнем. Крім того, зазначений 
критерій, на нашу думку, необхідно законодавчо закріпи-
ти і за органами внутрішнього державного фінансового 
контролю. Зокрема, різні результати державного фінансо-
вого контролю (зовнішнього та внутрішнього) діяльності 
ДФСУ в зазначеній частині можуть свідчити про умисні дії 
фіскальних органів при прийнятті нормативно-правових 
актів, які суперечать нормам чинного податкового та мит-
ного законодавства.

Також важливим є визначення поняття «ефектив-
ність» відповідно до ЗУ «Про Рахункову палату». На 
відміну від найпоширеніших підходів щодо її встанов-
лення як розрахунку співвідношення результатів та ви-
трат або ступеня досягнення мети, ефективність в цьому 
нормативно-правовому акті розглядається як більш міст-
кий показник, який акумулює в собі різні характеристики 
діяльності підконтрольних суб’єктів. Найбільш важли-
вим, на нашу думку, є встановлення необхідності цією за-
конодавчої нормою на дослідженні управлінських рішень 
при визначенні ефективності діяльності таких підконтр-
ольних установ.

Зауважимо, що оцінка окремих управлінських рі-
шень при дослідженні державного фінансового контролю, 
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на нашу думку, має сприяти виявленню відповідальних осіб 
за можливі порушення у цій сфері фінансових відносин.

Також доцільним є чітке розмежування оцінки дер-
жавного фінансового контролю  в цілому та оцінки його 
окремих форм і заходів. Вивчати його якість необхідно 
тільки в площині «організація – здійснення – аналіз ре-
зультатів». Тобто державний фінансовий контроль зможе 
максимально забезпечити досягнення мети фінансового 
політики, тільки коли він буде ефективно організований, 
в т. ч. шляхом прийняття відповідних законодавчих норм, 
відповідально та ефективно здійснений у рамках чинного 
законодавства, та коли оцінка його результатів буде мак-
симально удосконалена з метою її швидкого та прозорого 
здійснення, що має ефективно впливати на усунення вияв-
лених порушень при його реалізації.
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Державна політика модернізації сукупного фінансового потенціалу України

Мета статті полягає у визначенні дефініції «модернізація сукупного фінансового потенціалу країни», обґрунтуванні напрямів і шляхів державної 
політики модернізації сукупного фінансового потенціалу України. На основі аналізу, систематизації та узагальнення підходів до різних видів і типів 
модернізації у фінансово-економічній сфері та її застосування до складових сукупного фінансового потенціалу країни визначено, що зміст модернізації 
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ваними на забезпечення стабільного розвитку національної економіки. За результатами дослідження запропоновано державні заходи модернізації 
сукупного фінансового потенціалу України, що містять системний комплекс щодо стабілізації національної економіки. Модернізаційна парадигма пе-
редбачає взаємопов’язану роль складових системи, формуючих ресурсне середовище забезпечення функціонування національної фінансово-економічної 
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УДК 336.13.051
Портная О. В. Государственная политика модернизации  

совокупного финансового потенциала Украины
Цель статьи состоит в определении дефиниции «модернизация со-
вокупного финансового потенциала страны», обосновании направ-
лений и путей государственной политики модернизации совокупного 
финансового потенциала Украины. На основе анализа, систематиза-
ции и обобщения подходов к различным видам и типам модернизации 
в финансово-экономической сфере и ее применения к составляющим 
совокупного финансового потенциала страны определено, что содер-
жание модернизации совокупного финансового потенциала страны 
состоит в его обновлении за счет раскрытия по структуре, функциям 
и механизмам реализации, направленными на обеспечение стабильно-
го развития национальной экономики. По результатам исследования 
предложены государственные мероприятия модернизации совокупно-
го финансового потенциала Украины, включающие системный ком-
плекс по стабилизации национальной экономики. Модернизационная 
парадигма предполагает взаимосвязанную роль составляющих си-
стемы, которые формируют ресурсную среду обеспечения функцио-
нирования национальной финансово-экономической сферы. Направ-
ления и пути государственной политики модернизации совокупного 
финансового потенциала Украины носят комплексный характер и как 
средства борьбы с существующими финансово-экономическими дис-
пропорциями, и с позиций требований и ожиданий общества и каждо-
го субъекта от экономики. Перспективами дальнейших исследований 
в данном направлении являются мероприятия государственной по-
литики по расширенному воспроизводству совокупного финансового 
потенциала Украины.
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Постановка проблеми. Україна перебуває сьогодні 
на етапі трансформації господарських відносин, характер-
ною ознакою якої є різке зниження ролі держави в регу-
люванні фінансово-економічних процесів, послаблення як 
внутрішніх, так і міждержавних економічних зв'язків, уна-
слідок чого відбувається небезпечне порушення цілісності 
фінансово-економічного простору. Оскільки головне місце 
в системі фінансового забезпечення економіки України за-
ймає сукупний фінансовий потенціал країни, то на сучасно-
му етапі виникає необхідність вирішення низки проблем, 
пов’язаних із визначенням напрямів і шляхів ефективної 
державної політики модернізації сукупного фінансового 
потенціалу країни. 

Саме в контексті вибору й обґрунтування курсу 
ефективної фінансово-економічної політики, а в якості її 
результативності – зміцнення сукупного фінансового по-
тенціалу України, розглянемо державну політику його мо-
дернізації, засади якої повинні сприяти обмеженню та ней-
тралізації негативних впливів значних дисбалансів, забез-
печенню стабілізації, а в подальшому й стійкої позитивної 
фінансово-економічної динаміки в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
дослідження обраного проблемного поля свідчать, що про-
блеми модернізації (економічної, політичної, соціальної, 
технологічної, суспільної), дослідження особливостей, ти-
пів і шляхів використання модернізації як системного про-
цесу реформування важливих складових розвитку економі-
ки, суспільства, питання сутності, впровадження модерні-
зації у країнах із перехідною економікою постають в центрі 
уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. 
Значну роль в обґрунтуванні стратегії модернізації еконо-
міки України відіграли дослідження та концепції, відобра-
жені у працях вітчизняних вчених, серед яких О. Амоша, 
М. Бутко, В. Геєць, А. Гриценко, М. Долішній, Е. Лібанова, 
Л. Чернюк, А. Чухно та багато ін. 

Невирішені раніше частини проблеми. Питанням 
сутності, необхідності та механізму впровадження модер-
нізації різних складових сукупного фінансового потенціалу 
України присвячено багато праць. Але слід зазначити, що 
засади, які визначають саме державну політику модерні-
зації сукупного фінансового потенціалу України, майже не 
досліджені.

Мета статті. Таким чином, метою статті стає ви-
значення дефініції «модернізація сукупного фінансового 
потенціалу країни», запропонування та обґрунтування на-
прямів і шляхів державної політики модернізації сукупно-
го фінансового потенціалу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
остан ні роки значної актуальності набувають пропозиції, 
пов’язані із забезпеченням модернізації фінансово-еконо-
мічної сфери у контексті застосування сучасних концепцій 
фінансового менеджменту та їх запровадження у  держав-
ну регулюючу діяльність. Але, як показує практика, велика 
кількість нормативно-правових актів і документів стосов-
но модернізації, як у фінансовій, так і в економічній сфе-
рах, ніяк якісно не позначається на об’єктах задекларова-
ної модернізації, а, навпаки, створює багато напрямів для 
подальших дискусій, досліджень і пропозицій науковців. 

На підтвердження зазначеного розглянемо сучасні науко-
ві підходи та пропозиції модернізації державних фінансів. 
Як зазначає О. Іваницька [1, с. 76], велике значення має 
модернізація системи державних фінансів, до завдань якої 
віднесено підвищення прозорості державних фінансів і ре-
зультативності управління ними; посилення фінансового 
контролю цільового й ефективного використання бюджет-
них коштів; приведення внутрішнього аудиту в секторі 
державного управління у відповідність до стандартів ЄС; 
посилення інституційної ролі Міністерства фінансів щодо 
контролю органів, котрі займаються доходами та видатка-
ми; запровадження ефективного моніторингу фінансово-
господарської діяльності підприємств державного сектора 
економіки.

На думку О. Кириленко та низки фахівців [2, с. 9–10], 
у сучасних умовах, коли стоїть завдання створення та зміц-
нення незалежної, соціально орієнтованої держави, фор-
мування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку еко-
номіки, значення державних фінансів у фінансовій системі 
суттєво зростає, що зумовлює необхідність їх постійного 
вдосконалення та модернізації в напрямі: посилення впли-
ву державних фінансів на соціально-економічний розви-
ток; активізації інвестиційної складової державних фінан-
сів та бюджету; зниження рівня державного споживання та 
податкового тягаря; створення ефективної системи управ-
ління державними фінансами та державними фінансовими 
ресурсами; ширшого використання ринкових принципів 
в організації державних фінансів (оплаті праці державних 
службовців, управлінні державним боргом і коштами дер-
жавних цільових фондів тощо); демократизації, посиленні 
підконтрольності та прозорості державних фінансів та їх 
складових; обґрунтування та досягнення оптимального 
рівня бюджетної децентралізації. 

У безпосередньому зв’язку з модернізацією дер-
жавних фінансів має відбуватись удосконалення місцевих 
фінансів України з метою створення необхідних умов для 
підвищення конкурентоспроможності усіх регіонів, забез-
печення їх сталого розвитку, високої продуктивності ви-
робництва та зайнятості населення. 

Центральне місце у системі заходів із модернізації 
місцевих фінансів відводиться реформуванню місцевих 
бюджетів як основи фінансової бази органів місцево-
го самоврядування. На сучасному етапі уряд визна-
чив основне завдання – перетворити місцеві бюджети 
в ефективний інструмент соціально-економічного роз-
витку територій.

Більшість пропозицій та аргументів щодо модерні-
зації державних і місцевих фінансів стосуються висування 
стратегічних цілей і обґрунтування концептуальних прин-
ципів модернізації у розрізі окремих державних складових 
і суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України, тоді 
як самі засади, механізми і заходи впливу держави на ефек-
тивний перебіг фінансово-економічних процесів на практи-
ці тільки декларуються. Спираємось на думку М. Крупки та 
Н. Демчишак [3, с. 32], що задекларовані органами держав-
ної влади й управління напрями розвитку національного 
господарства можуть бути успішно реалізовані лише в  разі 
максимального використання фінансового потенціалу 
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і власне фінансових ресурсів інвестиційного спрямування 
при побудові стратегії економічного зростання вітчизняної 
економіки. Це означає, що держава не повинна залишатись 
осторонь цих процесів і зобов’язана стимулювати перма-
нентне накопичення й вищу ефективність використання 
фінансового потенціалу, здійснювати планування і прогно-
зування його кількісних показників. Тобто важливою умо-
вою зміцнення сукупного фінансового потенціалу України 
є його модернізація, а отже, й ефективні дії держави у цьо-
му напрямі. Але через відсутність узгодженого підходу як 
до формування державної політики в цьому напрямі, так 
і до модернізації сукупного фінансового потенціалу Укра-
їни, а також ефективної стратегії, визначення напрямів та 
шляхів, засобів і ресурсів, нормативні акти, навіть вже роз-
роблені стосовно окремих складових, часто залишаються 
на папері і не реалізуються.

Для ефективного вирішення аспектів державної по-
літики модернізації сукупного фінансового потенціалу 
країни треба спочатку визначитися з тлумаченням поняття 
«модернізація сукупного фінансового потенціалу країни». 
Енциклопедичні джерела містять узагальнене визначення 
модернізації як змін, удосконалення, які відповідають сучас-
ним вимогам. Сучасні дослідники економіко-теоретичних 
проблем модернізації [4, с. 64] у своїх наукових здобутках 
йдуть набагато дальше. На їх думку, модернізація – це про-
цес покращення, оновлення, який еволюційними методами 
в прогресивному напрямку змінює чинники, умови, меха-
нізми, співвідношення, засоби розвитку суспільного ви-
робництва або окремі пріоритетні складові всієї економіки 
та суспільства. 

Розглядаючи модернізацію сукупного фінансово-
го потенціалу України як фінансово-економічного явища, 
беремо до уваги та спираємось на доробки відомих уче-
них, що зміст економічної модернізації характеризується 
структурними, технологічними й інституціональними змі-
нами в національній економіці, які спрямовані на підви-
щення її конкурентоспроможності [4, с. 64; 5, с. 40]. Еконо-
місти О. Білокрилова і А. Бочков пов'язують зміст категорії 
«модернізація» з поняттям «економічний розвиток», що 
відображає сукупність взаємозалежних процесів нагро-
мадження капіталу (мобілізації ресурсів), розвитку вироб-
ництва й підвищення продуктивності праці. Однак якщо 
економічний розвиток характеризує еволюційні тенденції, 
то модернізація пов’язана з відновленням економічних, 
техніко-технологічних, політичних, суспільно-культурної 
сфер суспільства, з інноваційною моделлю розвитку [4,  
с. 64; 5, с. 39].

Таким чином, на основі опрацювання фахових дже-
рел, ознайомлення як з теоретичними підходами, так  
і з практичними заходами щодо різних видів модернізації 
та її застосування до різних складових сукупного фінансо-
вого потенціалу України, можна надати визначення його 
модернізації. На нашу думку, зміст модернізації сукупного 
фінансового потенціалу країни полягає в його оновленні 
за рахунок розкриття його за структурою, функціями і ме-
ханізмами реалізації, спрямованими на забезпечення ста-
більного розвитку національної економіки. 

З огляду на наведене та на складність і поліструк-
турність сукупного фінансового потенціалу України, слід 

зазначити, що його модернізація має носити комплек-
сний характер, оскільки його функціонування зачіпає 
інтереси всіх суб'єктів фінансово-економічних відносин, 
що обумовлює необхідність застосування системного 
підходу. Безумовно, важливу роль в ефективному функ-
ціонуванні сукупного фінансового потенціалу України 
повинна відігравати державна політика його модерніза-
ції як складова загальноекономічної політики держави. 
Зараз державна фінансово-економічна політика базу-
ється на децентралізованій моделі нагляду за окремими 
складовими сукупного фінансового потенціалу країни, 
ефективність якої дуже низька, і значною мірою зале-
жить від взаємодії національних регуляторів зазначених 
складових. Якщо виходити з того, що державна політика 
модернізації сукупного фінансового потенціалу України 
є по суті регулюванням його формування, ефективного 
функціонування та оновлення з боку держави, на цій під-
ставі можна надати рекомендації щодо мети, обґрунту-
вання відповідних напрямів і шляхів реалізації державної 
політики модернізації.

Пропонуючи заходи державної політики модерні-
зації сукупного фінансового потенціалу України, треба 
відійти від їх звичайного необґрунтованого декларуван-
ня, яке часто зустрічається у фахових джерелах і дер-
жавних документах стосовно різних складових і різних 
шляхів і напрямів модернізації. Саме на основі резуль-
татів комплексного дослідження сукупного фінансового 
потенціалу України можливим є виявлення та запропо-
нування ефективних напрямів і шляхів державної полі-
тики його оновлення, що спрямоване на забезпечення 
стабільного розвитку національної економіки, на основі 
яких повинен здійснюватися вибір тактики та стратегії 
фінансово-економічної стабілізації, а отже, і сукупного 
фінансового потенціалу країни та національної економі-
ки. Наш підхід до напрямів та шляхів державної політики 
модернізації сукупного фінансового потенціалу країни 
базується на виявленні сучасних структурних трансфор-
мацій фінансово-економічної сфери країни, на оцінці 
причинно-наслідкового стану, в якому знаходиться су-
купний фінансовий потенціал України.

За нинішніх фінансово-економічних і політичних 
умов в Україні мобілізувати та накопичити значні обсяги 
сукупного фінансового потенціалу країни дедалі стає над-
то проблематично, оскільки є системні перешкоди, які 
не дають змогу акумулювати та концентрувати фінансові 
ресурси. Тож створення засад державного регулювання 
модернізації сукупного фінансового потенціалу України 
слід шукати у площині вирішення проблем національної 
економіки. Як наголошує у своїх дослідженнях Н. Іванова 
[6, с. 548], сучасний стан національної економіки харак-
теризується різновекторними тенденціями. По-перше, іс-
нують обмеження у реалізації трансформацій, які обумов-
лені посиленням кризових тенденцій в економіці України. 
Глибинним чинником їх посилення є системні економічні 
деформації, що накопичувалися тривалий час і призвели 
до переддефолтного стану та крайнього загострення соці-
альних протиріч. По-друге, стимулом до модернізаційних 
перетворень економічного простору слугують сучасні тен-
денції глобалізації та євроінтеграційний вектор України. 
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Необхідність модернізації очевидна, проте вибір конкрет-
ної моделі та інструментів трансформацій для кожної сис-
теми має здійснюватись з урахуванням детального аналізу 
передумов та тенденцій, характерних саме для даного еко-
номічного простору. 

У свою чергу Ю. Кіндзерський [7, с. 467] щодо ці-
лей та механізмів ефективного розвитку потенціалу на-
ціональної промисловості зауважує, що здійснення місії 
країни можливе лише за наявності для цього відповідного 
матеріально-технічного базису, його постійного відтво-
рення і вдосконалення. Саме ідея створення такого базису 
має стати місією вітчизняної економіки і бути покладена 
в основу її подальшого реформування, модернізації і роз-
витку, формування технічних, технологічних, структурно-
виробничих характеристик, вибору інструментарію по-
літики, винайдення відповідних матеріальних, трудових 
і  фінансових ресурсів для її проведення. 

Спираючись на думку В. Глущенка [8, с. 19], можна 
зазначити, що результативними засадами сприяння модер-
нізації сукупного фінансового потенціалу країни має стати 
термінова розробка засад економічної політики державно-
го управління грошовими потоками та заходів її реалізації; 
термінове прийняття законів, що регулювали б грошові по-
токи в інтересах національного товаровиробника, а також 
інвестора. 

Тож дії держави повинні переорієнтуватися з актив-
ного залучення зовнішніх ресурсів і кредитів на виявлення 
резервів, їх ефективну мобілізацію, використання та онов-
лення фінансових ресурсів. Під напрямами та шляхами 
державної політики щодо виявлення додаткових джерел 
і резервів модернізації сукупного фінансового потенціалу 
країни пропонуємо розуміти процеси формування якісно 
нового його стану й обсягу, а також зв’язків між його скла-
довими на основі послідовної реалізації заходів із пошуку 
джерел і їх залучення до формування позитивних фінансо-
вих потоків функціонування сукупних фінансових ресурсів 
країни. 

Таким чином, можна зазначити, що одним із напря-
мів державної політики модернізації сукупного фінансо-
вого потенціалу України є мобілізація та накопичення ре-
сурсів за рахунок обмеження відпливу капіталів за кордон. 
Запропонований напрям конкретизуємо такими шляхами, 
як: обмеження обсягів капіталів, що витікають в офшо-
ри у вигляді інвестицій; проведення амністії капіталів. У 
світлі зазначеного актуальними та злободенними є думки  
В. Гейця [9], що повернути виведені за кордон кошти – 
ключове завдання нової економічної політики. Таким чи-
ном вдасться обмежити вже сформований ступінь борго-
вої залежності і в майбутньому його знизити. Нинішня ж 
орієнтація на ресурси зовнішніх кредиторів, у тому числі 
і міжнародних фінансових організацій, лише поглиблює 
боргову залежність, вихід з якої, як демонструє приклад 
Греції, Іспанії, Португалії і багатьох інших країн, буде 
вкрай обтяжливим.

Проблему повернення виведених капіталів вирішу-
вало немало країн світу. Як показує світовий досвід, амніс-
тії капіталів проходили в багатьох країнах світу: Швейцарії, 
Аргентині, Франції, Індії, Бельгії тощо. Можна лише споді-

ватися, що адекватна державна політика стосовно амністії 
капіталів може зміцнити сукупний фінансовий потенціал 
країни шляхом часткового виведення з тіні і включення 
в економічний оборот значних обсягів фінансових ресур-
сів усіх його складових. Але для цього державна політика 
у цьому напрямі повинна залучити всіх суб’єктів сукупного 
фінансового потенціалу України взаємовигідними умовами 
легалізації, стабільністю та зростанням економіки. 

Враховуючи постійну обмеженість фінансових ре-
сурсів національної економіки, державна політика мо-
дернізації сукупного фінансового потенціалу України має 
здійснюватися на основі максимального сприяння у спра-
ві стовідсоткового залучення сукупного фінансового по-
тенціалу країни до господарської діяльності. Це повинен 
бути системний комплекс заходів стабілізації національ-
ної економіки. Тобто модернізаційна парадигма, в рамках 
якої сукупний фінансовий потенціал країни розглядається 
як фінансово-економічний базис розвитку національної 
економіки України, повинна передбачати взаємопов’язану 
роль складових системи, формуючих ресурсне середовище 
забезпечення функціонування національної фінансово-
економічної сфери. 

З урахуванням наведеного стає аргументованим, 
що напрями та шляхи державної політики модерніза-
ції сукупного фінансового потенціалу України мають 
носити комплексний характер, тобто і як засіб подо-
лання існуючих фінансово-економічних диспропорцій,  
і з позицій вимог та очікувань суспільства та кожного 
суб’єкта від економіки. З точки зору важливості та зна-
чущості обраного нами підходу до визначення напрямів 
та шляхів державної політики модернізації сукупного фі-
нансового потенціалу країни звернімося до відповідної 
статистики за 2009–2013 рр. [10], тобто динаміки доходів 
населення як важливої складової сукупного фінансового 
потенціалу країни. Аналізуючи статистичні дані, доходимо 
висновку, що з 2013 р. всі види доходів хоч і мали позитив-
ну динаміку, але з низхідною тенденцією порівняно з по-
передніми 2010–2012 рр. 

При розгляді структури формування доходів насе-
лення видно, що найвагомішими джерелами доходів на-
селення була й залишається заробітна плата й соціальні 
допомоги, та інші одержані поточні трансферти, підви-
щується значення доходів від власності одержаних [10; 
11]. Але при зниженні зростання всіх видів доходів насе-
лення знижується й частка заробітної плати у структурі 
доходів. Якщо ж до наведеного додати статистику попиту 
і пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку пра-
ці в Україні за 2008–2014 рр. [10], то ситуація стає вкрай 
критичною. З 2014 року зростає кількість зареєстрованих 
безробітних, з 2012 р. зростає навантаження на одне віль-
не робоче місце, а потреба у працівниках на заміщення 
вільних робочих місць за весь аналізований період 2008–
2014 рр. значно знижується, і у 2014 р. складає дуже низь-
кий показник.

З огляду на критичний стан національної фінансово-
економічної сфери виключне значення має напрям держав-
ної політики модернізації у частині реалізації сукупного 
фінансового потенціалу на пріоритети стабілізації націо-
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нальної економіки. На нашу думку, цей напрям може міс-
тити такі шляхи, як: збереження та розширення кількості 
робочих місць; збільшення доходів населення, що сприяти-
ме як зростанню внутрішнього платоспроможного попиту, 
так і збільшенню заощаджень; регламентування діяльності 
кредитно-фінансових установ у частині надання кредитів із 
урахуванням пропозицій щодо пріоритетів удосконалення 
структури використання сукупного фінансового потенціа-
лу України [12]. 

Адже, як справедливо зазначає В. Опарін [13], не 
можуть поза увагою залишатися питання конкретних ме-
ханізмів формування, розміщення і використання доходів, 
адже доходи і витрати є кінцевим результатом фінансових 
відносин. Із урахуванням таких залежностей і мають роз-
роблятися основи формування дієздатних механізмів мо-
білізації та ефективного використання фінансових ресур-
сів. Також В. Опарін [13] передбачає модернізацію діючої 
фінансової інфраструктури в частині зміни повноважень 
і  функцій її учасників і впровадження ефективних механіз-
мів забезпечення фінансової стабільності. На сьогодні такі 
завдання, без сумніву, можна віднести до ключових. Але 
при цьому за фінансовою системою залишаються її тради-
ційні основні завдання, які полягають у фінансовому забез-
печенні ресурсами інноваційного розвитку національної 
економіки. Створення в Україні ефективної організаційної 
фінансової інфраструктури передбачає впровадження в ді-
яльність регуляторів фіскального та фінансового секторів 
механізмів забезпечення фінансової стабільності, а також 
удосконалення системи фінансового забезпечення іннова-
ційного розвитку національної економіки на основі макси-
мальної мобілізації, консолідації, алокації та ефективного 
використання фінансових ресурсів. 

Тобто, узагальнюючи, можна зазначити, що держав-
на політика модернізації сукупного фінансового потенці-
алу України повинна спрямовуватися на недопущення на-
стання таких ризиків, як втрати фінансових ресурсів через 
недостатньо ефективне формування та функціонування 
сукупного фінансового потенціалу країни, стимулювати 
результативне витрачання фінансових ресурсів, створю-
вати умови для інвестиційного клімату, стабілізації та 
зростання національної економіки тощо. Коли державна 
політика модернізації сукупного фінансового потенціалу 
України буде проводитися з урахуванням усіх груп інтер-
есів усіх його складових, тобто зацікавленими сторонами 
буде не тільки держава в особі органів державної влади, 
але й суб’єкти господарювання та громадськість, то можна 
очікувати реальних позитивних результатів від реалізації 
запропонованих напрямів і шляхів.

Висновки. Запропонований підхід до напрямів 
і шляхів державної політики модернізації сукупного фі-
нансового потенціалу країни базується на усвідомленні та 
реагуванні на сучасні структурні трансформації фінансово-
економічної сфери країни, на оцінці причинно-наслідкового 
стану, в якому знаходиться як національна економіка, так 
і сукупний фінансовий потенціал України. В узагальнено-
му вигляді державна політика модернізації сукупного фі-
нансового потенціалу України повинна спрямовуватися на 
недопущення настання фінансово-економічних ризиків та 

створювати умови для розширеного відтворення сукупних 
фінансових ресурсів країни.
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Большинство развивающихся стран мира так или 
иначе привязывают свои национальные валюты к долла-
ру. И это имеет для них двоякое значение. С ослаблени-
ем доллара в 2002–2008 гг. их валюты также ослабевали, 
стимулировали их экспорт на важнейшие рынки, и общее 
экономическое развитие дало повод выделять особо пер-
спективные экономики в отдельные группы (как БРИКС, 
например). Это привлекло в них беспрецедентные внеш-
ние инвестиции и «надуло» гигантские пузыри активов. Та-
кое их положение, даже с замедленным ростом, благодаря 
«слабому» доллару продолжалось до 2014 г., когда ФРС за-
вершила третью, последнюю программу количественного 
смягчения (QE) [1] и ослабления доллара, стимулирования 
экономики. Так проявилось позитивное значение привязы-
вания национальных валют к доллару США, хотя уже даже 
прекращение девальвации доллара вызвало в 2012–2014 гг. 

проблемы с экономическим ростом и девальвациями в от-
дельных странах.

Последовавшее с 2014 г. укрепление доллара означа-
ло такое же укрепление привязанных национальных валют, 
потерю конкурентоспособности соответствующих эконо-
мик, падение их экспорта и ВВП, гонку девальваций, лави-
нообразное наростание кредитных и долговых проблем, 
бегство капиталов, обвал сырьевых и фондовых рынков, 
сползание к мировому финансовому и экономическому 
кризису. Так проявилось негативное значение привязыва-
ния национальных валют к доллару США. 

Развивающиеся страны мира испытали на себе все 
плюсы и минусы Бреттон-Вудской валютной системы 
фиксированных курсов, от которой развитые страны от-
казались в 70-х годах XX в. после валютных кризисов 60-х 
годов и перешли к системе плавающих курсов своих валют. 



168 Проблеми економіки № 2, 2016

Фінанси та банківська справа

Таким образом, негативные последствия фиксации курсов 
национальных валют к доллару США следует рассматри-
вать как проблему и поднимать вопрос об отказе от такой 
фиксации, то есть о дебреттонвудизации мировой эконо-
мики в целом, её отдельных регионов, групп стран или от-
дельных стран.

Однако отказ от привязки к доллару может означать 
также и отказ от глобальной финансовой стабильности, 
пусть и относительной, ради которой и вводилась Бреттон-
Вудская система в 1944 г., и ради которой развивающиеся 
страны привязывают свои валюты к доллару сегодня. Ины-
ми словами, отказываясь от привязывания национальных 
валют к доллару, как к якорю (якорной валюте), необходи-
мо найти другой якорь – альтернативную систему оценива-
ния валют (СОВ). Этой цели и посвящена эта статья.

В этой связи целесообразно рассмотреть уже пред-
принимавшиеся попытки решить проблему валютных 
привязок и общих валют.

Научным основанием для применения валютных 
привязок или единой валюты является теория оптималь-
ных валютных зон (ТОВЗ), предложенная Р. Мандел-
лом [2] и дополненная Р. Маккинноном, М. Флемингом,  
Дж. Мелицем [3]. В целом она рекомендует общую валюту 
или привязку валют странам с однородными экономика-
ми, позволяющими рассматривать их как объединенную 
однородную экономику, а не для разнородных экономик, 
которые наблюдаются у большинства стран мира.

Попытки в интересах глобальной стабильности соз-
дать глобальную валюту (этот «банкор», по Дж. Кейнсу) 
вылились в создание специальных прав заимствования 
(СПЗ) Международного валютного фонда, но они не полу-
чили никакого распространения, хотя попытки их оживить 
не прекращаются, например – предложение Х. А. Окампо 
превратить СПЗ ради глобальной финансовой стабильно-
сти в глобальную валюту [4].

Целью деятельности ЕЦБ и всей Европейской систе-
мы центральных банков является ценовая стабильность 
еврозоны как валютного союза. Но, стремясь к финан-
совой стабильности. Еврозона фактически создала свою 
собственную Бреттон-Вудскую систему и повторила все 
её проблемы, но только без национальных валют. Это ярко 
проявилось в финансовом противостоянии между разви-
тым Севером в лице Германии и отстающим Югом в лице 
Греции. Отсутствие возможностей гибкого реагирования 
на кризисы собственной валютой напоминает кризисы 
60-х годов. Вместо валютной девальвации используется 
так называемая внутренняя девальвация в виде сокраще-
ния оплаты труда, социальных расходов, так называемой 
бюджетной консолидации. Финансовые проблемы евро-
зоны – это результат игнорирования требования ТОВЗ 
к однородности экономик.

Именно внешняя торговая и финансовая нестабиль-
ность, зависимость от внешних шоков, приводящая к де-
вальвациям в странах-членах, стала побудительным моти-
вом для поиска решений, например, в рамках сотрудниче-
ства БРИКС по созданию Пула условных валютных резер-
вов как своего МВФ и своего Бреттон-Вудса как средства 
финансовой стабилизации [5].

Другим вариантом избавления от международной 
финансовой нестабильности является продвижение соб-

ственной валюты в качестве международной расчетой 
единицы. Но такой подход способны реализовывать лишь 
мощные экономики, как китайская, например. И Китай для 
продвижения юаня в качестве международных денег вме-
сто доллара с 2012 г. использует валютные своп-линии с 
тремя десятками развивающихся и развитых экономик на 
триллионы юаней [6].

Но возможен и принципиально другой подход, ис-
ходящий из анализа проблемы долларовой привязки. Про-
блема долларовой привязки состоит в том, что она кон-
центрируется на рисках одной якорной валюты: её ослабле-
нии или укреплении. Это касается не только доллара США, 
но и любой другой плавающей валюты. Отсюда исходит ва-
риант решения проблемы – привязка не к одной валюте, 
а к нескольким или многим валютам, к корзине плава-
ющих валют, уравновешивающей встречные движения 
корзинных валют, их колебания. Простейшим способом 
получения такого сбалансированного значения-якоря мо-
жет быть вычисление среднего (средневзвешенного) значе-
ния корзины валют, выраженного через стоимость некото-
рого универсального актива, торгуемого в разных валютах 
(доллары, евро, юани, золото). И хотя отклонения каждой 
национальной валюты от якорного значения все равно мо-
гут быть, они в основном зависят от устойчивости (твердо-
сти) самой этой валюты, а не от корзинного якоря, который 
стабилизируется, балансируется разнонаправленными ди-
намиками валют корзины, в отличие от однонаправленной 
динамики отдельной якорной валюты (доллара, евро).

Таким образом, корзина обладает стабилизиру-
ющим, балансирующим воздействием на корзинный 
якорь. А недостатком такого якорного значения может 
стать превалирование в корзине мягких, реактивных ва-
лют, что может привести к некоторой волатильности кор-
зинного якоря. Поэтому следует выдвигать определенные 
требования к валютам корзины относительно их устойчи-
вости. Другим способом стабилизации корзинного якоря 
может быть присвоение валютам корзины весовых коэф-
фициентов пропорционально значениям ВВП стран и ВВП 
на душу населения стран. В этом случае наибольшие эконо-
мики составят стабильную основу корзинного якоря.

Примером якорной корзины может стать корзина 
из валют стран Большой двадцатки + Швейцария (G-20). 
Эти страны представляют на сегодняшний день более 85 % 
мирового ВВП и 75 % мировой торговли. Таким образом, 
можно сказать, что якорь корзины G-20 является глобаль-
ной, мировой валютой – world currency (WC). Рассчитан-
ная котировка WC к доллару США на основе данных Ми-
рового Банка [7; 8] представлена на рис. 1.

Значение WC / $США рассчитано как среднее взве-
шенное значение котировок валют стран G-20 и Швей-
царии в долларах США. Поэтому и само значение WC 
выражено в долларах США, как оно могло бы быть выра-
жено и  в евро или золоте. А взвешивалось значение WC 
пропорционально объемам ВВП и объемам ВВП на душу 
населения в странах корзины. Относя к курсу WC курсы 
национальных валют (NC) стран G-20, получаем котиров-
ки этих валют к WC (рис. 2) на основе данных Мирового 
Банка [7; 8].
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Рис. 1. Курс WC / $США
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Аналогично можно рассчитать не только корзину 
для глобальной валюты, но и для региональной, regional 
currency (RC) – для отдельного региона мировой экономи-
ки при отказе его стран от привязки своих национальных 
валют к одной валюте на примере стран Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) в составе Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Фор-
мирование такой корзины будет дополнительно оправ-
дываться высоким уровнем кооперации и интенсивности 
взаимной торговли стран-участниц. Рассчитанная коти-
ровка региональной валюты к доллару США представлена 
на рис. 3, а котировки национальных валют стран ЕАЭС 
к  RC  – на рис. 4 с использованием данных Мирового Бан-
ка [7; 8].

Следует обратить внимание на то, что средний коэф-
фициент вариации валют G-20 в представленном периоде 
оказался 0.142, а в случае их котировок к WC – 0.165, то 
есть их волатильность относительно корзины оказалась 
выше. А вот для стран ЕАЭС – наоборот, средний коэф-
фициент вариации валют был 0.267, а в случае их котиро-
вок к RC – 0.236, то есть их волатильность относительно 
корзинного якоря оказалась ниже. Это можно объяснить 
тем, что простой пересчет котировок за прошедший пе-
риод не отражает действия корзинного якоря, как его не 
было на реальные экономики стран. Ожидается, что при 
отказе от привязки, фиксации национальных валют к дол-
лару США и формировании якорных корзин из плавающих 
национальных валют средние коэффициенты вариации 
валют снизятся – это обосновывается стабилизирующи-
ми свойствами корзины. Доллар США или другой актив 
будет играть роль только единицы приведения к единому 
масштабу стоимости (шкалы), а со временем националь-
ные валюты станут напрямую котироваться к корзинной 
валюте на валютном рынке.

Котировка валютной корзины может получить свое 
название (мировая валюта или региональная валюта по-
добно евро) и выполнять функции денег:

функцию мировых или региональных денег –  
посредника между национальными валютами, 
может быть организован клиринговый центр для 
безналичных расчетов между странами;

будучи использованным в международных рас- 
четах, корзинный якорь приобретет функцию 
меры стоимости на международном товарном 
и финансовом рынке;
функцию средства платежа и обращения  ;
будучи по определению относительно устойчи- 
вым, стабильным, корзинный якорь может стать 
ликвидным средством сбережения и накопле-
ния для стран, имеющих нестабильные, мягкие 
валюты, подобно тому, как эту роль сейчас играет 
доллар или евро, и храниться на специальных ин-
валютных счетах, хеджирование валютных рисков 
в корзинном якоре в краткосрочных периодах мо-
жет иметь инвестиционный смысл.

В какой степени корзинному якорю (мировой или 
региональной валюте) позволят параллельное хождение 
наряду с национальной валютой или даже переход на него 
с заменой национальной валюты – зависит от националь-
ных правительств.

Валютная корзина на основе G-20 + Швейцария мо-
жет быть расширена на любое количество стран, пожелав-
ших присоединиться к проекту мировой валюты. Пользо-
ваться мировой валютой могут любые страны, в том числе 
и не присоединившиеся к корзине, на основе сложившихся 
на рынке котировок. Котировки WC и других валют от-
носительно её производятся в режиме реального времени, 
аналогично с другими валютами, на основе оперативных 
котировок валют при помощи соответствующего про-
граммного обеспечения.

Эмиссия WC может быть как безналичной, так и на-
личной (для международного туризма и розничной тор-
говли). Эмиссионным центром могут быть МВФ, Миро-
вой банк или специально созданный объединением стран 
орган. Эмитентами также могут быть коммерческие банки, 
производя обмен национальных валют на WC.

Таким образом, WC может действительно стать ми-
ровой расчетной единицей (мировой валютой), способной 
при определенных условиях заменить в международных 
расчетах доллар США и другие валюты.

Выводы. Корзинный якорь в качестве междуна-
родных денег имеет перед долларом или евро то преиму-
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Рис. 2. Курс национальных валют к WC
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Рис. 3. Курс RC / $США
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Рис. 4. Котировки национальных валют к RC
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щество, что не имеет собственной курсовой динамики, 
поскольку формируется встречными динамиками валют 
корзины, а следовательно, является более устойчивым, чем 
любая национальная валюта. В этом качестве корзинный 
якорь может рекомендоваться в качестве мировой валюты 
или региональной валюты на замену менее устойчивым на-
циональным валютам (доллару, евро, золоту).
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