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Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку світового господарства та міжнародних економічних 
відносин однією з найактуальніших та найскладніших 
проблем ХХІ століття є розвиток інфраструктури. Це 
пов’язано із тим, що, з одного боку, розвиток інфраструк-
тури, як свідчать результати досліджень Світового банку 
[1], ООН [2], Глобального інституту McKinsey [3], Всес-
вітнього економічного форуму [4; 5], Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку [6], Європейського 
банку реконструкції та розвитку [7] та інших інституцій 
[8], є важливою умовою та фактором економічного зрос-
тання та розвитку, підвищення якості життя населення 
країн світу, забезпечення їх конкурентоспроможності, 
вирішення глобальних проблем людства (у т.ч. проблеми 
бідності), а з іншого боку – створення нових інфраструк-
турних об’єктів і мереж завдає шкоди навколишньому се-
редовищу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню стану та особливостей розвитку інфраструктури 
присвячено роботи значного числа як українських, так 
і зарубіжних учених [1–9]. Однак, незважаючи на суттє-
вий внесок зазначених вище дослідників у вирішення про-
блем теорії та практики розвитку інфраструктури, сьогодні 
окремі аспекти й особливості її розвитку потребують по-
дальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою цього дослідження 
є визначення та аналіз найбільш конкурентоспроможних 
країн світу за рівнем розвитку інфраструктури в цілому та 
окремих її складових.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рей-
тинг конкурентоспроможності країн за рівнем розвитку 
інфраструктури в цілому та окремих її складових складає 
Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Слід зазначити, що 
фахівці ВЕФ оцінюють рівень конкурентоспроможності 
країн за рівнем розвитку інфраструктури на основі аналі-

зу дев’яти параметрів, які умовно можна згрупувати у два 
блоки: 1 блок – транспортна інфраструктура (6 параметрів: 
якість загальної інфраструктури; якість доріг; якість заліз-
ничної інфраструктури; якість портової інфраструктури; 
якість інфраструктури повітряного транспорту; пасажиро-
обіг авіаційного транспорту (на тиждень, млн місць/км)), 
2 блок – енергетична та телекомунікаційна інфраструктура 
(3 параметри: якість електропостачання; кількість абонен-
тів мобільного зв’язку (на 100 осіб); кількість телефонних 
ліній (на 100 мешканців)). При цьому слід зазначити, що 
емпірична база для проведення дослідження – це здебіль-
шого дані, отримані експертним шляхом (лише 3 показники 
з 9 – кількісні дані (пасажирообіг авіаційного транспорту, 
кількість абонентів мобільного зв’язку; кількість телефон-
них ліній), інші – якісні).

Як свідчать результати проведеного аналізу, протя-
гом 2010–2015 рр.:

1. Найбільш конкурентоспроможними країнами сві-
ту за рівнем розвитку інфраструктури є: Гонконг, 
Сінгапур, Нідерланди, ОАЕ, Швейцарія, Німеччи-
на, Франція та Великобританія. При цьому слід 
зазначити, що протягом 2010–2015 рр. суттєво 
покращили стан інфраструктури, свої конкурент-
ні позиції за зазначеним показником: Сінгапур (на 
3 пункти, перемістившись з 5 на 2 місце), Нідер-
ланди (на 4 пункти, перемістившись з 7 на 3  міс-
це), Японія (на 6 пунктів, перемістившись з 11 на 
5 місце), Іспанія (на 4  пункти, перемістившись 
з  14 на 10 місце); погіршили – Канада (на 5  пунк-
тів, перемістившись з 9 на 14 місце), Швеція (на 
10 пунктів, перемістившись з 10 на 20 місце), 
Німеччина (на 5  пунктів, перемістившись з 2 на 
7 місце), Франція (на 4 пункти, перемістившись 
з  4 на 8 місце), Великобританія (на 1 пункт, пере-
містившись з 8 на 9 місце) (табл. 1).

Таблиця 1

Найбільш конкурентоспроможні країни світу за параметром «Інфраструктура»

країна

2010–2011 рр. 2015–2016 рр. Абсолютне відхилення Напрямок 
зміни позиції 

країни  
у рейтингу

Значення 
показника Рейтинг Значення 

показника Рейтинг Значення 
показника Рейтинг

гонконг 6,67 1 6,69 1 0,02 0 -

Сінгапур 6,22 5 6,49 2 0,27 -3 ↑

нідерланди 5,93 7 6,30 3 0,37 -4 ↑

оае 6,26 3 6,30 4 0,04 1 ↓

японія 5,69 11 6,21 5 0,52 -6 ↑

Швейцарія 6,09 6 6,20 6 0,11 0 -

німеччина 6,43 2 6,12 7 -0,31 5 ↓

Франція 6,24 4 6,04 8 -0,2 4 ↓

великобританія 5,88 8 6,03 9 0,15 1 ↓

іспанія 5,67 14 5,93 10 0,26 -4 ↑

… … … … … … … -

Україна 3,83 68 4,07 69 0,24 1 ↓

↑ – покращення конкурентної позиції країни; ↓ – погіршення конкурентної позиції країни
Джерело: сформовано автором на основі [4; 5]
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2. Країнами-лідерами за якістю загальної інфра-
структури протягом 2010–2015 рр. є: Швейцарія, 
Гонконг, Сінгапур, Франція, Ісландія, Австрія, 
Фінляндія. При цьому слід зазначити, що про-
тягом періоду, що аналізується, фіксуються певні 
зміни у складі десятки країн з найвищим рівнем 
якості загальної інфраструктури. Так, із десятки 
вибувають Швеція, Німеччина, Данія, потрапля-
ють – ОАЕ, Нідерланди, Японія (табл. 2).

3. Країнами-лідерами за якістю доріг у 2010–2015 рр. 
є: Сінгапур, Франція, Швейцарія, Гонконг, ОАЕ, 
Австрія, Португалія. При цьому слід зазначити, 
що протягом періоду, що аналізується, фіксують-
ся такі зміни у складі десятки країн із найвищим 
рівнем якості доріг:
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за якістю доріг очолював Сінгапур, 
то у 2015–2016  рр. – ОАЕ; 
суттєво покращують свої позиції у рейтингу ОАЕ,  
перемістившись із 6 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Португалія, пе-
ремістившись із 8 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 4 місце у рейтингу 2015–2016 рр.;
суттєво погіршили свою позицію у рейтингу  
Франція, перемістившись із 2 місця у рейтин-
гу 2010–2011 рр. на 7 місце у рейтингу 2015–
2016 рр.; Швейцарія, перемістившись з 3 місця 
у рейтингу 2010–2011 рр. на 9 місце у рейтингу 
2015–2016 рр.;
із складу десятки вибувають Німеччина, Данія,  
Оман, входять – Нідерланди, Японія, Тайвань 
(табл. 2).

4. Країнами-лідерами за якістю залізничної інфра-
структури у 2010–2015 рр. є: Швейцарія, Гонконг, 
Японія, Франція, Німеччина, Сінгапур, Фінляндія, 
Республіка Корея. При цьому слід зазначити, що 
протягом періоду, що аналізується, фіксуються 
такі зміни у складі десятки країн із найвищим рів-
нем якості залізничної інфраструктури:
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за якістю залізничної інфраструк-
тури очолювала Швейцарія, то у 2015–2016 рр. – 
Японія;
покращили свої позиції у рейтингу Японія, пере- 
містившись із 3 місця у рейтингу 2010–2011 рр. на 
1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Фінляндія, пере-
містившись із 7 місця у рейтингу 2010-2011 рр. на 
5 місце у рейтингу 2015–2016 рр.;
погіршили свої позиції у рейтингу Швейцарія, пе- 
ремістившись із 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр., 
на 2 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Франція –  
з 4 на 6 місце; Німеччина – з 5 на 9 місце; Сінгапур –  
з 6 на 8 місце;
із складу десятки вибувають Тайвань, Нідерланди,  
входять – Іспанія, Нідерланди (табл. 2).

5. Країнами-лідерами за якістю портової інфраструк-
тури у 2010–2015 рр. є: Гонконг, Сінгапур, Нідер-
ланди, Бельгія, Фінляндія, Ісландія, ОАЕ. При 
цьому слід зазначити, що протягом періоду, що 
аналізується, фіксуються такі зміни у складі де-

сятки країн із найвищим рівнем якості портової 
інфраструктури:
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за якістю портової інфраструктури 
очолював Гонконг, то у 2015–2016 рр. – Нідерланди;
покращили свої позиції у рейтингу Нідерланди, пе- 
ремістившись із 3 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Фінляндія –  
з 6 місця на 4 місце; ОАЕ – з 8 місця на 3 місце;
погіршили свої позиції у рейтингу Гонконг, пере- 
містившись з 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр. на 
5 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Бельгія – з 4 міс-
ця на 6 місце; Ісландія –з 7 місця на 8 місце;
із складу десятки вибувають Німеччина, Швеція,  
Данія, входять – Панама, Данія, США (табл. 2).

6. Країнами-лідерами за якістю інфраструктури по-
вітряного транспорту у 2010–2015 рр. є: Гонконг, 
Сінгапур, ОАЕ, Швейцарія, Нідерланди, Норвегія. 
При цьому слід зазначити, що протягом періоду, 
що аналізується, фіксуються такі зміни у складі 
десятки країн із найвищим рівнем якості інфра-
структури повітряного транспорту:
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за якістю інфраструктури повітря-
ного транспорту очолював Гонконг, то у 2015–
2016 рр. – Сінгапур;
покращили свої позиції у рейтингу Сінгапур, пе- 
ремістившись із 2 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; ОАЕ – з 4 міс-
ця на 2 місце; Нідерланди – з 8 місця на 4 місце;
погіршили свої позиції у рейтингу Гонконг, пере- 
містившись з 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр. на 
3 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Швейцарія –  
з 5 місця на 8 місце;
із складу десятки вибувають Німеччина, Данія, Іс- 
ландія, Франція, входять – Панама, США, Катар, 
Фінляндія (табл. 2).

7. Країнами-лідерами за пасажирообігом авіаційного 
транспорту (на тиждень, млн місць/км) у 2010–
2015 рр. є: США, Китай, Великобританія, Японія, 
Німеччина, Австралія, Франція, Іспанія, Бразилія. 
При цьому слід зазначити, що протягом періоду, що 
аналізується, суттєвих змін у складі десятки країн 
із найбільшим значенням пасажирообігу авіацій-
ного транспорту (на тиждень, млн місць/км) не 
було зафіксовано. Так, лише мало місце вибуття із 
складу десятки Канади, входження – ОАЕ.

8. Країнами-лідерами за якістю електропостачання 
у 2010–2015 рр. є: Гонконг, Ісландія, Данія, Фін-
ляндія, Швейцарія, Сінгапур. При цьому слід за-
значити, що протягом періоду, що аналізується, 
фіксуються такі зміни у складі десятки країн із 
найвищим рівнем якості електропостачання:
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за якістю електропостачання очо-
лював Гонконг, то у 2015–2016 рр. – Швейцарія;
покращили свої позиції у рейтингу Швейцарія, пе- 
ремістившись із 7 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Сінгапур –  
з 9 місця на 3 місце;
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погіршили свої позиції у рейтингу Гонконг, пере- 
містившись з 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 2 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Ісландія –  
з 2 місця на 5 місце, Данія – з 3 місця на 4 місце; 
Фінляндія – з 4 місця на 6 місце;
із складу десятки вибувають Німеччина, Японія,  
Австрія, Франція, входять – Норвегія, Нідерлан-
ди, Великобританія, ОАЕ (табл. 2).

9. Країнами-лідерами за кількістю абонентів мобіль-
ного зв’язку (на 100 осіб) у 2010–2015 рр. є: ОАЕ, 
Бахрейн, Саудівська Аравія, Гонконг. При цьому 
слід зазначити, що протягом періоду, що аналізу-
ється, фіксуються такі зміни у складі десятки кра-
їн із найбільшою кількістю абонентів мобільного 
зв’язку (на 100 осіб): 
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за кількістю абонентів мобільного 
зв’язку (на 100 осіб) очолював ОАЕ, то у 2015–
2016 рр. – Гонконг;
покращили свої позиції у рейтингу Саудівська  
Аравія, перемістившись із 5 місця у рейтингу 
2010–2011 рр. на 4 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; 
Гонконг – з 6 місця на 1 місце;
погіршили свої позиції у рейтингу ОАЕ, переміс- 
тившись з 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр. на  
5 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Бахрейн –  
з 3 місця на 6 місце;
із складу десятки вибувають Естонія, Катар, Пана- 
ма, Росія, Італія, Литва, входять – Кувейт, Габон, 
Казахстан, Ботсвана, Чорногорія, Сейшельські 
острови (табл. 2).

10. Країнами-лідерами за кількістю телефонних ліній 
(на 100 мешканців) у 2010–2015 рр. є: Тайвань, 
Мальта, Швейцарія, Гонконг, Німеччина, Ісландія, 
Франція. При цьому слід зазначити, що протягом 
періоду, що аналізується, фіксуються такі зміни  
у складі десятки країн із найбільшою кількістю те-
лефонних ліній (на 100 мешканців): 
змінюється лідер рейтингу – якщо у 2010–2011 рр.  
рейтинг країн за кількістю телефонних ліній (на 
100 мешканців) очолював Тайвань, то у 2015–
2016 рр. – Гонконг;
покращили свої позиції у рейтингу Гонконг, пере- 
містившись із 4 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 1 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Франція –  
з 8 місця на 3 місце;
погіршили свої позиції у рейтингу Тайвань, пере- 
містившись з 1 місця у рейтингу 2010–2011 рр. 
на 2 місце у рейтингу 2015–2016 рр.; Мальта –  
з 2 місця на 7 місце, Швейцарія – з 3 місця на 6; 
Ісландія  – з 7 місця на 9;
із складу десятки вибувають Чорногорія, Люксем- 
бург, Швеція, входять – Республіка Корея, Вели-
кобританія, Японія (табл. 3).

11. У 2010–2015 рр. на динаміку конкурентних пози-
цій країн-лідерів за рівнем розвитку інфраструк-
тури найбільший вплив мали 2 фактори: кількість 
абонентів мобільного зв’язку (на 100 осіб) та кіль-
кість телефонних ліній (на 100 мешканців). При 
цьому слід зазначити, що протягом періоду, що 
аналізується, позитивна динаміка зміни конку-
рентних позицій за параметром кількість абонен-

Таблиця 3

Динаміка конкурентних позицій країн у 2010–2015 рр.

країни 
Показники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

гонконг 0 -1 -1 -1 -4 -2 -2 -1 3 5

Сінгапур 3 -1 -2 -2 0 1 -3 6 14 -12

нідерланди 4 12 25 2 2 4 -4 3 -42 11

оае -1 9 5  5 2 6 7 32 -47

японія 6 8 14 2 15 29 0 -16 -24 65

Швейцарія 0 0 -6 -1 -12 -3 -2 6 -32 27

німеччина -5 -2 -8 -4 -9 -8 -1 -14 -52 21

Франція -4 -6 -5 -2 -14 -6 -1 -4 -88 64

великобританія -1 9 6 1 12 15 0 6 -42 16

іспанія 4 8 9 9 6 19 -1 12 -61 24

… … … … … … … … … … …

Україна -1 -12 4 -3 -14 13 1 0 15 -10

Цифрами позначені такі показники: 1 – конкурентоспроможність інфраструктури; 2 – якість загальної інфраструктури; 3 – якість доріг; 
4 – якість залізничної інфраструктури; 5 – якість портової інфраструктури; 6 – якість інфраструктури повітряного транспорту; 7 – пасажирообіг 
авіаційного транспорту (на тиждень, млн місць/км); 8 – якість електропостачання; 9 – кількість абонентів мобільного зв’язку (на 100 осіб); 10 – 
кількість телефонних ліній (на 100 мешканців).

Знаком «+» позначено покращення позицій країни, знаком «-» позначено погіршення позицій країни.
Джерело: сформовано автором на основі [4; 5]
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тів мобільного зв’язку (на 100 осіб) була характер-
на для Гонконгу, Сінгапуру, ОАЕ, негативна – Ні-
дерландів, Японії, Швейцарії, Німеччини, Франції, 
Великобританії та Іспанії; позитивна динаміка 
зміни конкурентних позицій за параметром кіль-
кість телефонних ліній (на 100 мешканців) була 
характерна для Гонконгу, Нідерландів, Японії, 
Швейцарії, Німеччини, Франції, Великобританії, 
Іспанії; негативна – для Сінгапуру, ОАЕ. 

12. Конкурентоспроможність країн за рівнем розви-
тку інфраструктури найбільшою мірою визнача-
ється якістю доріг (коефіцієнт кореляції – 0,67), 
якістю залізничної інфраструктури (коефіцієнт 
кореляції – 0,79) та якістю інфраструктури пові-
тряного транспорту (коефіцієнт кореляції – 0,64). 
Якість загальної інфраструктури тісно корелює 
із такими факторами, як: якість доріг (коефіцієнт 

кореляції – 0,71), якість залізничної інфраструк-
тури (коефіцієнт кореляції – 0,86), якість порто-
вої інфраструктури (коефіцієнт кореляції – 0,79). 
Якість доріг тісно корелює із такими факторами, 
як: якість залізничної інфраструктури (коефіцієнт 
кореляції – 0,78), якість портової інфраструктури 
(коефіцієнт кореляції – 0,73), якість інфраструк-
тури повітряного транспорту (коефіцієнт кореля-
ції  – 0,87). Крім того, існує прямий зв’язок між: 
якістю залізничної інфраструктури та якістю 
портової інфраструктури (коефіцієнт кореля-
ції – 0,76); якістю залізничної інфраструктури та 
якістю інфраструктури повітряного транспорту 
(коефіцієнт кореляції – 0,7); зворотній зв’язок між 
кількістю абонентів мобільного зв’язку (на 100 
осіб) та кількістю телефонних ліній (на 100 меш-
канців) (коефіцієнт кореляції – -0,71) (табл. 4).

Таблиця 4

Матриця інтеркореляції показників конкурентоспроможності інфраструктури країн світу у 2010–2015 рр.  
(за методикою ВеФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,000000 0,496532 0,668267 0,793210 0,572786 0,636005 -0,359813 0,172095 0,117791 0,147480

2 1,000000 0,709399 0,858466 0,788999 0,498868 -0,048725 0,461895 0,016055 -0,064075

3 1,000000 0,782908 0,733487 0,872727 0,142871 0,201843 0,077449 -0,027273

4 1,000000 0,763818 0,703394 -0,121501 0,365327 -0,223931 0,330289

5 1,000000 0,728931 0,180151 0,257477 0,036530 0,059226

6 1,000000 0,364090 0,247717 0,173121 0,036364

7 1,000000 0,004651 0,279464 -0,055305

8 1,000000 0,156326 -0,422036

9 1,000000 -0,706152

10 1,000000

Цифрами позначені такі показники: 1 – конкурентоспроможність інфраструктури; 2 – якість загальної інфраструктури; 3 – якість доріг; 
4 – якість залізничної інфраструктури; 5 – якість портової інфраструктури; 6 – якість інфраструктури повітряного транспорту; 7 – пасажирообіг 
авіаційного транспорту (на тиждень, млн місць/км); 8 – якість електропостачання; 9 – кількість абонентів мобільного зв’язку (на 100 осіб); 10 – 
кількість телефонних ліній (на 100 мешканців).

Розрахунки проводилися за допомогою програми StatSoft Statistica 8.0.550.0. Напівжирним шрифтом виділені статистично значущі значення 
коефіцієнта кореляції Спірмена. Зазначені кореляції є значущими при р < 0,05

Джерело: сформовано автором на основі [4; 5]

Висновок. Проведений аналіз дозволяє дійти висно-
вку, що сьогодні найбільш конкурентоспроможними краї-
нами світу за рівнем розвитку інфраструктури є: Гонконг, 
Сінгапур, Нідерланди, ОАЕ, Швейцарія, Німеччина, Фран-
ція та Великобританія; конкурентоспроможність країн за 
рівнем розвитку інфраструктури визначається якістю за-
лізничної інфраструктури, якістю інфраструктури повітря-
ного транспорту та якістю доріг.
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УДК 338
Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Формування  

інституційного середовища в економіках постсоціалістичних країн, 
що трансформуються

Проведено аналіз формування ринкових відносин як природного про-
цесу розвитку капіталізму в країнах, які сформували соціально орі-
єнтовану капіталістичну економіку, що підійшла до формування по-
стіндустріального суспільства. У співставленні з класичною схемою 
розвитку розглянуто форми та методи переходу до ринкових відно-
син колишніх соціалістичних країн (КСС). Встановлено, що основні про-
вали реформування відбулися внаслідок використання теоретично 
застарілої ліберальної економічної теорії, ігнорування особливостей 
розвитку КСС, менталітету суспільства та населення. В результаті 
сформувався безперспективний олігархічний пануючий клас, який ігно-
рує інтереси суспільства, більшості населення. Обґрунтовані причини 
системної соціально-економічної кризи КСС, шляхи подолання провалів 
ринку. Намічені шляхи виходу з цього стану за допомогою формування 
сучасного інституціонального середовища, відходу від інституційних 
ризиків і пасток.
Ключові слова: інституціональне середовище, інститути, додана 
вар тість, матричні структури управління, власність, мотивація, 
корпоративне управління
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формирование институциональной среды в трансформируемых  
эКономиКах постсоциалистичесКих стран1
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УДК 338
Булеев и. П., Брюховецкая Н. е. 

Формирование институциональной среды в трансформируемых экономиках постсоциалистических стран

Проведён анализ формирования рыночных отношений как естественного процесса развития капитализма в странах, сформировавших социально 
ориентированную капиталистическую экономику, подошедшую к формированию постиндустриального общества. В сопоставлении с классической 
схемой развития рассмотрены формы и методы перехода к рыночным отношениям бывших социалистических стран (БСС). Установлено, что основ-
ные провалы реформирования произошли в результате использования теоретически устарелой либеральной экономической теории, игнорирования 
особенностей развития БСС, менталитета общества и населения. В итоге сформировался бесперспективный олигархический правящий класс, иг-
норирующий интересы общества, большинства населения. Обоснованы причины системного социально-экономического кризиса БСС, пути преодо-
ления провалов рынка. Намечены пути выхода из данного состояния с помощью формирования современной институциональной среды, ухода от 
институциональных рисков и ловушек.
Ключевые слова: институциональная среда, институты, добавленная стоимость, матричные структуры управления, собственность, мотивация, 
корпоративное управление.
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14 Проблеми економіки № 4, 2016

Світова економіка та міжнародні відносини

Постановка проблемы. Исследованиями многих 
экономистов и философов доказано, а реальной практи-
кой подтверждено, что капиталистическая социально-эко- 
номическая формация есть явление историческое и име-
ет определённые фазы (этапы) развития. Практически все 
ныне экономически развитые страны проходили фазу (этап) 
капитализма свободной конкуренции, фазу индустриаль-
ного развития, фазу монополистического капитализма (им-
периализм), вступают (вступили) в фазу постиндустриаль-
ного развития (постэкономическое, информационное об-
щество, общество знаний и т.д.). ХХ век – начало ХХІ века 
характеризовались поисками путей ухода от сложившихся 
противоречий в капиталистических странах. В Российской 
империи, а позже в СССР, кардинальные преобразования 
прошли дважды: первый раз – социалистические преобра-
зования после революции 1917 г., второй раз – в результате 
распада СССР и перехода от социалистической (плановой) 
системы хозяйствования к капиталистическим рыночным 
отношениям. Аналогичный путь прошли практически все 
бывшие социалистические страны (БСС), но механизм их 
преобразований был несколько иным, чем в странах быв-
шего СССР. Так, в КНР, Вьетнаме, Беларуси сохранено пла-
нирование, централизованное управление, государствен-
ная стоимость и др. [1]. 

Эволюционные изменения происходили и проис-
ходят и в классических капиталистических странах: США, 
Великобритании, Германии, Франции, Японии и др. Успеш-
ные результаты получили те страны, где сформировались 
многообразие форм собственности (с тенденцией фор-
мирования как ведущей корпоративной собственности), 
конкуренция, тенденции к социализации государственных 
и гражданских институтов. В БСС более успешно проходит 
переход к капитализму там, где избегают поспешных шоко-
вых преобразований экономики и институтов гражданско-
го общества. Примером тому служит КНР.

В США в 30-е годы ХХ ст. удалось избежать карди-
нальных социальных преобразований благодаря реформам 
в период президентства Ф. Рузвельта, путем усиления роли 
государства в экономике, использования элементов меха-
низма планирования [2]. Позже опыт североамериканских 
штатов в значительной мере использовался странами ны-
нешней «большой семёрки» и большинством стран «двад-
цатки». В принципе произошла конвергенция экономики 
бывших стран социалистического лагеря (социалистиче-
ской ориентации) и капиталистических стран. В новой си-
стеме основой является капиталистический способ произ-
водства, который более успешно реформировал институты, 
институциональную среду. Это было естественно, посколь-
ку капиталистическое и так называемое социалистическое 
хозяйство базировались на сопоставимой индустриальной 
материально-технической базе. В развитых капиталистиче-
ских странах это был I–V технологические уклады (ТУ), где 
I–III ТУ постепенно сворачивались, IV–V ТУ развивались, 
создавая предпосылки формирования VI ТУ.

В БСС основными оставались I–IV ТУ, имелись за-
чатки V ТУ, практически отсутствовал задел для перехо-
да к формированию VI ТУ. В результате БСС к 60–80 гг. 
ХХ ст. получили ускоряющееся торможение в технико-
технологическом развитии, нарастание социальной напря-

жённости в обществе. Выход из создавшегося положения 
наиболее активная часть элиты либеральных взглядов уви-
дела в переходе к «рыночной экономике», к капиталисти-
ческому способу производства, к либеральной экономи-
ческой теории. Для большинства БСС двадцать пять лет 
реформирования экономики привели к падению объёмов 
производства (до сих пор не достигнут уровень ВВП пред-
реформенных лет), резкой дифференциации населения по 
доходам, росту безработицы, падению производительно-
сти труда, сворачиванию социальной сферы, образования, 
науки и др. Причиной тому стали непонимание правящей 
элитой БСС сущности рыночных преобразований эконо-
мики, ориентация экономического и социального развития 
на либеральную экономическую теорию, игнорирование 
положений классической (неоклассической) и институ-
циональной экономических теорий, преувеличение роли 
частной собственности в развитии экономики, отрицание 
позитивной роли государства, институтов в современной 
экономике и т. д. Анализ сложившейся ситуации в экономи-
ке и развитии БСС свидетельствует о необходимости ана-
лиза пройденного этапа, внесения необходимых корректив 
в научное обоснование последующих этапов их развития, 
стратегии и тактики субъектов рыночных отношений в со-
временной экономике, формирование благоприятной ин-
ституциональной среды как основы подъёма экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Проблема реформирования экономики развитых, раз-
вивающихся и постсоциалистических стран является ак-
туальной для всех школ и направлений современной эко-
номической науки и практики. Она рассматривается регу-
лярно на Всемирных экономических форумах, собраниях 
Римского клуба, комитетах и комиссиях ООН и ЕС, раз-
нообразных научных и научно-практических конференци-
ях, симпозиумах, встречах руководителей ЕС, стран Брикс,  
ЕврАзЭС и др. Её исследованию посвящены работы лауре-
атов Нобелевской премии в области экономики, ведущих 
иностранных и отечественных учёных, государственных 
и негосударственных учреждений и институтов. Активно 
по проблеме, её институциональным аспектам работает 
Международная ассоциация институциональных исследо-
ваний [3–5].

Среди зарубежных и отечественных учёных следует 
отметить работы Д. Норта, Дж. Коммонса, Р. Коуза, Т. Ве-
блена, О. Вильямса, Дж. Гелбрейта, Э. Эрроу, У. Митчелла, 
Дж. Кейнса, Дж. Стиглица, Ю. Осипова, П. Лемещенко,  
А. Олейника, Г. Клейнера, А. Гриценко, В. Тарасевича, В. Де-
ментьева и др. Особенностью работ зарубежных учёных–
экономистов является исследование процессов развития 
экономики в традиционных условиях капиталистических 
стран. В работах учёных БСС преобразование экономиче-
ских отношений плановой системы в рыночные осущест-
вляется путём «наложения» зарубежных исследований ры-
ночных отношений на ещё не завершённое формирование 
социально-экономических отношений БСС, что приводит 
к определённому эклектицизму. Поэтому целесообразно 
рассмотреть реальное состояние реформирования эконо-
мики БСС, её институциональные аспекты, дать обосно-
ванные предложения по дальнейшему развитию институ-
циональной среды, влиянию имеющихся и создаваемых 
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институтов на социально-экономическое развитие обще-
ства и экономики.

Цель исследования – на основе анализа реального 
состояния экономики отдельных БСС, доступных зару-
бежных и отечественных наработок и практического опы-
та реформирования экономики разработать предложения 
по улучшению институциональной среды, институтов, 
способствующих развитию экономики государства в усло-
виях перехода от плановой системы хозяйствования к ры-
ночным отношениям.

Изложение основного материала. Более четверти 
века БСС осуществляют реформирование своих обществ, 
экономики, социальных отношений. Однако, независимо 
от конкретных программ и практических действий, стра-
ны, избравшие стратегическим направлением переход от 
социалистической ориентации к капиталистической си-
стеме хозяйствования, не получили желаемых результатов. 
Исключение составляют КНР, Вьетнам, Беларусь, которые 
пошли по пути использования в ограниченном варианте 
элементов рыночных отношений, частной собственности, 
конкуренции, существенно не изменяя основополагающих 
принципов госуправления, планирования, госсобственно-
сти ведущих предприятий [1, с. 35]. Но в данном исследова-
нии речь идёт о государствах, полностью и открыто став-
ших на путь преобразования социалистической системы 
хозяйствования в капиталистическую. 

Неоднократно рассматривая реформирование эко-
номики БСС, лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц 
отмечал, что «причины неудач коренятся в непонимании 
реформаторами самих основ рыночной экономики и про-
цесса институциональных реформ. Модели реформ, опи-
рающиеся на общепринятые положения неоклассической 
теории, скорее всего, недооценивают роль информацион-
ных проблем, в том числе проблем корпоративного управ-
ления, социального и организационного капитала, а также 
институциональной и правовой инфраструктуры, необхо-
димой для эффективного функционирования рыночной 
экономики» [6, с. 4]. В своей монографии Дж. Стиглиц 
писал, что «реформирование на основе рыночного фун-
даментализма оставляет вне поля зрения такие исключи-
тельно важные части современной рыночной экономики, 
как институциональная инфраструктура, в первую очередь 
правовая и правоохранительная системы, банковские и де-
нежные институты, а также другие используемые государ-
ством регулирующие механизмы. Их задача – обеспечить 
выполнение контрактов, решение коммерческих споров, 
соблюдение условий для честной конкуренции и законной 
процедуры банкротства, норм корпоративной деятельно-
сти, установленных правил работы банков, рынка ценных 
бумаг и т. д. На Западе разработке регулирующих механиз-
мов противодействий разрушительным проявлениям ди-
кого, необузданного капитализма потребовалось полтора 
столетия» [7, с. 141].

Экономические реформы, проводимые в БСС, про-
ходят под либеральными лозунгами демократизации со-
циальных отношений, структурных перестроек, преодоле-
ния отчуждения работников от собственности на средства 
производства, равноправия всех форм собственности, 
равенства прав и возможности доступа всего населения 

к образованию, здравоохранению и т.п. В качестве образ-
ца приняты современные модели капитализма, получив-
шие распространение в западных экономически развитых 
странах.

То есть ключевым словом реформируемой БСС эко-
номики является «капитал». Капитал как самовозрастаю-
щая стоимость по К. Марксу [8, с. 242] в настоящее время 
«обычно определяется как накапливаемый хозяйственный 
ресурс, который включён в процесс производства и воз-
растания стоимости путём взаимной конвертации своих 
разнообразных форм» [9, с. 49].

Как далее отмечает д.э.н. Л. Мясникова, согласно 
концепции П. Бурдье [10] выделено три состояния капита-
ла: инкорпоративное; объективированное и институциона-
лизированное (табл. 1). Не анализируя детально приведен-
ные в табл. 1 положения, отметим, что институционали-
зированное состояние предполагает объективированные 
формы признания данного вида капитала в качестве ресур-
са. Объективированное состояние – это овеществлённая 
форма капитала, передаваемая в физической, предметной 
форме. Институционализированное состояние может 
быть формализовано в виде прав собственности, рангов, 
сертификатов, но может выступать и в неформализован-
ном виде, позволяющем, тем не менее, узнавать данный 
вид капитала.

Среди всех форм капитала экономический капитал 
пока ещё занимает центральное место – его поле навязы-
вает структуру полям других форм капитала [9, с. 49]. Как 
справедливо отмечает вышеназванный автор, все формы 
капитала взаимосвязаны и могут трансформироваться 
в экономический капитал, в том числе его денежную фор-
му, а отчасти и друг в друга. Экономический капитал, об-
ладающий высокой ликвидностью, способен переходить 
в любые другие формы. Однако и другие формы капита-
ла могут иметь в отдельные моменты чрезвычайно высо-
кую ликвидность, рентабельность, и тогда другие формы 
капитала стремятся переходить в данный капитал. В БСС 
чрезвычайно высока рентабельность и ликвидность поли-
тического и административного капитала. В этом случае 
проблематично отделить бизнес и власть. Власть обеспе-
чивает доход их собственникам как непосредственно (вы-
сокие доходы, доходы коррупционного характера, рента 
и  т. д.), так и обеспечивая для конкретных представителей 
бизнеса исключительно благоприятные условия работы 
(институциональную среду).

Изменение структуры экономики, механизмов пе-
рераспределения ВВП увеличивают эти риски и возмож-
ности.

Длительное время главными создателями ВВП явля-
лась промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др. 
отрасли сферы материального производства. В настоящее 
время в развитых странах большую часть ВВП формиру-
ет сфера услуг. Так, в США в последние 30 лет наиболее 
быстро росла сфера услуг, обеспечивая более половины 
ВВП. По данным, представленным в публикации Порохов-
ского А. А. [11 с. 10], составленным им по американским 
источникам [12; 13], структура произведенного ВВП США 
более чем на 50 % в последние десятилетия представлена 
сферой услуг (табл. 2).
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Таблица 1

Формы капиталов и их характеристика [9, с. 50]

Характеристика

Форма капиталов

Экономи-
ческий

культур-
ный

Человече-
ский

Социаль-
ный

Администра-
тивный

Политиче-
ский

Символи-
ческий Физический

инкорпоратив-
ное состояние 
(диспозиция, спо-
собности)

производ-
ство при-
были, мак-
симизация, 
ликвид-
ность

практи-
ческое 
знание, 
навыки 
социали-
зации

профессио-
нальные зна-
ния, умения

Соблюде-
ние обя-
зательств 
без санк-
ций

доверие

регулирова-
ние доступа 
к ресурсам и 
деятельности

репрезен-
тация ин-
тересов

моби-
лизация 
коллек-
тивного 
действия

произ-
водство 
мнений, 
легитим-
ная компе-
тенция

Способность 
к труду

объективирован-
ное состояние

Средства 
произ-
водства. 
товары. 
деньги

Знаки, 
символы 
(узнавае-
мые)

обучающие 
тексты, прак-
тика

Сетевые 
связи

корпоратив-
ные органи-
зации

партии, 
обще-
ственные 
движения

програм-
мные 
идеоло-
гические 
тексты

Физические 
и психиче-
ские каче-
ства

институциона-
лизированное 
состояние

право 
собствен-
ности

Статусные 
группы

дипломы, 
разряды, 
патенты, ли-
цензии

Социаль-
ные круги, 
списки 
контактов

должностные 
структуры

Структуры 
лидерства

авторите-
ты с  пра-
вами но-
минации

медицин-
ские заклю-
чения

Системы страти-
фикации

классовая культур-
но-нор-
мативная

Социально- 
профессио-
нальная

Сетевая корпоратив-
ная

полити-
ческая

культур-
но-симво-
лическая

Физико- 
генетиче-
ская

Способы пере-
дачи

обмен, 
наследо-
вание

воспита-
ние

образование Знаком-
ство

назначение выдвиже-
ние

объясне-
ние

генетика

Способы изме-
рения

деньги, 
физиче-
ские еди-
ницы

Уровень 
престижа

время, затра-
ченное на 
образование

включён-
ность в 
сети, их 
характе-
ристика

должност-
ной уровень, 
масштаб

включён-
ность в 
коллек-
тивные 
движе-
ния, ак-
тивность

репутация, 
оценка пу-
бличного 
влияния

Уровень 
здоровья  
и трудоспо-
собности

Приведенные в табл. 2 расчёты показывают, что за 
рассмотренные 16 лет показатели (в действующих це-
нах) изменились в следующих размерах: ВВП – вырос на 
127,3 %; товары (сфера материального производства) вы-
росли на 90 %; услуги – на 146,1 %; налоговое перераспре-
деление выросло на 160,3 %. То есть роль государства была 
активной в изменении структуры ВВП, особенно в налого-
вых перераспределениях, а следовательно, и в экономиче-
ской деятельности, что не совпадает с одним из основных 
положений либеральной экономической теории. Опере-
жающими темпами относительно сферы материального 
производства и ВВП в целом развивалась сфера услуг. Это 
свидетельствует о развитии новых технологических укла-
дов, связанных с развитием науки, образования, здравоох-
ранения, финансово-банковской системы и др. В 20-е  годы 
текущего столетия предусмотрено повысить темпы раз-
вития производственной сферы, промышленности, ибо 
именно здесь создаётся наибольшее количество рабочих 

мест, формируется добавленная стоимость, прибыль. На 
этих моментах акцентировал внимание претендент на ме-
сто Президента США Д. Трамп.

Учитывая изложенное, сделаем попытку рассмотреть 
некоторые аспекты экономических преобразований в БСС.

Безусловно, прав Дж. Стиглиц, утверждая о незнании 
элитами БСС основ и глубины рыночных отношений. От-
цами реформ делается акцент на то, что формируется ры-
ночная экономика, под которой каждый понимает и видит 
не одну и ту же сущность. Так, бывший президент Украины 
Л. Кучма был уверен, что под его руководством формиру-
ется рыночная экономика. Но при этом требовал ответа на 
вопрос «какое общество необходимо построить?» Очевид-
но, такой вопрос не возникал, если бы откровенно и чест-
но было объявлено, что под рыночной экономикой под-
разумевается экономика капиталистическая, основанная 
на преимущественно частной собственности на средства 
производства, конкуренции, дифференциации доходов 
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населения в зависимости от их положения в обществе, на-
личии безработицы, ограничениях в доступе значительной 
части населения к образованию, здравоохранению, иным 
социальным институтам.

Преимущества и недостатки капиталистического 
способа производства глубоко исследованы зарубежными 
и отечественными учёными второй половины ХІХ – первой 
половины ХХ столетий. Эпоха капитализма, основанного 
на индустриальной материально-технической базе (импе-
риализма) для европейских стран, Российской империи, 
североамериканских государств в І четверти ХХ века за-
вершилась кризисом и мировой войной. После этого боль-
шинство европейских и североамериканских стран стали 
активно реформировать капиталистическую систему хо-
зяйствования и социальных отношений. Ряд европейских 
государств, в их числе Российская империя, пошли по пути 
преобразования индустриального капитализма в социали-
стическую систему хозяйствования.

Следует отметить, что материально-техническая 
база и капитализма, и социализма была индустриальной 
и незначительно отличалась у тех и других стран. И капита-
листические, и социалистические страны в этот период по-
лучили определённое развитие. Но успехи западных стран 
были более существенны, их институты более совершен-
ны. К 80-м годам ХХ столетия капиталистические страны 
вступили на путь постиндустриального развития.

Социалистические страны не нашли решения стоя-
щих перед ними задач, отстали в социальном и техниче-
ском развитии и большинство из них стали преобразо-
вывать плановую экономику в рыночную, а по существу 
перешли на путь реставрации капитализма, ожидая сразу 
получить те же результаты, которые к тому времени имели 
экономически развитые страны Запада. При этом не было 
учтено, что западные страны имели социализированный 
капитализм, построенный преимущественно на корпора-
тивной собственности и управлении, используя современ-
ные экономические теории сочетания рыночной саморегу-
ляции и государственного регулирования, формирования 
современных институтов и др. БСС использовали либе-
ральную экономическую теорию, сделали акцент на част-
ной собственности, рыночном саморазвитии, отстранении 

государства от регулирования экономических процессов, 
активного участия в них и т.п. Как отмечено выше, за 25 лет 
БСС не достигли показателей тех лет, когда начались про-
цессы реформирования экономики и общества.

Более значимые результаты получили страны БСС, 
которые вошли в ЕС, а также те, которые избрали свой 
путь преобразований, как КНР. Основной причиной де-
градации экономики многих БСС стала ориентация на 
устаревшие модели либеральной теории рыночных от-
ношений, поспешность проведения бессистемных пре-
образований (шоковая терапия), игнорирование поло-
жений институциональной экономической теории от-
носительно необходимости реформирования прежних 
(социалистических) институтов, формирования новых 
институтов.

Более успешно проходили реформы в БСС, которые 
учитывали реальную институциональную ситуацию в сво-
их странах, адаптировали опыт западных стран к своим 
условиям, проводили институциональные преобразования 
с участием западных стран, специалистов ЕС, а в ряде слу-
чаев и при их непосредственном теоретическом консуль-
тировании, практическом руководстве. В табл. 3 показан 
рейтинг ряда стран БСС по некоторым показателям.

 В табл. 4 приведены показатели ВВП на душу на-
селения по паритету покупательной способности (ППС) 
в  мире, отдельных регионах и странах.

Из данных табл. 3, табл. 4 видно, что реформы в Укра-
ине не дали положительных результатов. Если в 1991 г. ВВП 
на душу населения в Украине был выше среднего мирового 
(114,6 %), то в 2015 г. он составил 51,2 %. Причина в том, 
что в результате игнорирования необходимости институ-
циональных преобразований все формы капитала (табл. 1) 
были использованы крайне неудовлетворительно. В про-
цессе реформирования экономического капитала в форме 
шоковой терапии была проведена приватизация государ-
ственной (общенародной) собственности. Ваучерная при-
ватизация позволила преобразовать госсобственность 
в частную. Сформировалась крупная олигархическая 
собственность. В настоящее время государству принад-
лежит около 8 % собственности (не включая землю и не-
дра). Сформировалось клепто-олигархическое общество, 

Таблица 2

Структура произведённого ВВП США (в текущих ценах)

ВВП и его
источники

1990 2000 2005 2006

млрд
долл. % млрд

долл. % млрд
долл. % млрд

долл. %

товары,  
% к 1990 г.

2156

–

37,1

100,0

3449

–

35,1

160,0

3967

–

31,8

184,0

4092

–

31,0

190,0

Услуги 
% к 1990 г.

3114

–

53,7

100,0

5426

–

55,3

174,2

7186

–

57,5

230,8

7665

–

58,0

246,1

налоговое перераспределение 
% к 1990 г.

534

–

9,2

100,0

942

–

9,6

176,4

1334

–

10,7

249,8

1438

–

11,0

269,3

ввп 
% к 1990 г.

5804

–

100,0

100,0

9817

–

100.0

169,1

12487

–

100,0

215,1

13195

–

100,0

227,3
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Таблица 3

Рейтинг отдельных стран (1992–2015 гг.)

индекс показателя годы
Место страны

Польша Чехия Украина

индекс развития человеческого капитала
1992 51 38 54

2015 36 28 82

индекс глобальной конкурентоспособности
1992 41 37 69

2015 41 31 79

индекс экономической свободы
1995 51 23 95

2016 39 21 162

индекс верховенства Закона  (The World Bank)
1996 60 48 151

2014 42 38 146

индекс лёгкости ведения бизнеса (Doing 
Busness)

2005 54 41 124

2015 25 36 83

индекс восприятия коррупции
1998 54 41 69

2015 25 36 79

Источник: сформировано авторами на основе данных ПР ООН, ВЭФ; Всемирного банка 

Таблица 4

Показатели ВВП на душу населения по ППС в мире, регионах и в отдельных странах

Регион, страна
ВВП на душу населения, долл. / год

1991 г. 2015 г. Рост, %

в среднем в мире 5585,0 15464,0 + 177

Страны центр. европы 6470,0 25295,0 + 291

Бразилия 6831,0 15359,0 + 125

Уругвай 6757,0 21201,0 + 214

Юар 6711.0 13165,0 + 96 

Украина 6403,0 7916,0 +24

мексика 6353,0 17277,0 +172

польша 5740,0 26135,0 +355

азербайджан 5589.0 17740,0 +219

Источник: сформировано авторами на основе данных Всемирного банка 

в котором легитимность крупной частной собственности 
не убедительна. Как и во всяком капиталистическом госу-
дарстве органы госуправления выражают интересы правя-
щего класса, в данном случае олигархов, как совокупного 
капиталиста.

Но если в государствах с развитой буржуазной де-
мократией противоречия между государством (коллектив-
ным капиталистом) и конкретными капиталистами удаёт-
ся решать без особых социальных потрясений, поскольку 
каждый конкретный капиталист понимает, что государ-
ство решает и его вопросы, то в большинстве постсовет-
ских стран (страны СНГ) этого не произошло. Олигархи 
до сих пор не признают роль государства и его пользы для 
них как класса капиталистов. Поэтому они против разделе-
ния власти и бизнеса, стремятся подчинить госаппарат не 
коллективному капиталисту, а именно себе (конкретному 

олигарху), принудить государство решать именно его ин-
дивидуальные проблемы. Поэтому можно согласиться со 
специалистами, полагающими, что основное противоречие 
государств постсоветского пространства – это противоре-
чие между государством как коллективным капиталистом 
и конкретными капиталистами – олигархами. Оно более 
острое, чем противоречие между классом капиталистов 
и классом наёмных работников. Эти оба класса находятся 
в процессе своего формирования. Политика превратилась 
в высокорентабельный бизнес, а источником доходов по-
литиков стала политическая, административная и природ-
ная рента.

Вторым по важности неудачным решением после 
приватизации стала дезинтеграция экономики, промыш-
ленности. Сырьевые сектора вышли на мировые рын-
ки, лишив перерабатывающую промышленность сырья. 
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В  дополнение к этому многие производители поставляют 
продукцию на экспорт по ценам, более низким, чем цены 
на внутреннем рынке. Такая ситуация имеет место в ме-
таллургической, химической промышленности, машино-
строении, в агропромышленном секторе, в сфере услуг, 
в банковской сфере. В связи с этим необходимо принять 
нормативные документы, не позволяющие экспорт про-
дукции по ценам, которые ниже цен внутреннего рынка. 
Регулированию со стороны государства также подлежит 
уровень цен рабочей силы внутреннего рынка с учётом 
мировых тенденций.

Требуются институциональные изменения в вопро-
сах собственности на средства производства. Представи-
тели либеральной экономики БСС существенно завышают 
роль частной собственности в обеспечении эффективно-
сти экономики, и потому её удельный вес достигает более 
80 %. Опыт стран с развитой современной экономикой 
свидетельствует о том, что доли государственной, коллек-
тивной и частной собственности должны быть примерно 
одинаковы и составлять 30–35 % каждая. Кроме того, про-
слеживается тенденция повышения доли корпоративной 
собственности, а следовательно, возрастает роль корпора-
тивного управления. Это позволяет существенно снизить 
роль олигархической собственности и олигархов, заинте-
ресовать работников предприятия участвовать в собствен-
ности, прибылях и управлении, снизить дифференциацию 
в доходах населения, трудящихся. Увеличение доли корпо-
ративной собственности возможно путём капитализации 
части прибыли и доходов трудящихся, привлечения в ин-
вестиции сбережений и доходов населения, преобразова-
ние частных предприятий в народные предприятия путём 
передачи низкорентабельных предприятий в собствен-
ность трудовых коллективов, как это практикуется в США 
и др. 

Кроме того, следует проанализировать работу пред-
приятий, которые с помощью ваучерной приватизации 
были преобразованы из государственных в частные. Если 
в течение 3–5 лет эти предприятия остаются низкорента-
бельными или убыточными, следует рассмотреть вопрос 
об изменении их формы собственности. Естественно, это 
должно проводиться в законном порядке. В случае недо-
статочности имеющейся законодательной базы необходи-
мо принять соответствующие законы. То есть речь идёт 
не о развитии дерегулирования экономики и промышлен-
ности, а о реформировании регулирования экономики 
государством, на что обращает внимание Дж. Стиглиц, от-
мечая, что «для хорошего функционирования рыночной 
экономики всегда необходимы законы и регулирование, 
обеспечивающие потребителям и инвесторам защиту от 
мошенничества. Необходимо было реформирование регу-
лирования, но отнюдь не дерегулирование» [14, с. 138].

Предлагаемый подход позволяет активизировать 
мотивационный потенциал собственности в повышении 
эффективности производства и экономики. Этому может 
способствовать изменение системы налогообложения тру-
дящихся и бизнеса.

В настоящее время основной причиной кризиса 
в экономике Украины является неразвитость внутреннего 
рынка, ориентация её экономики на внешние рынки, за-

рубежных производителей. Низкая ёмкость внутреннего 
рынка вызвана низкими доходами населения, насыщени-
ем внутреннего рынка импортными товарами дешёвыми, 
но низкого качества. Для развития внутреннего рынка 
необходимо повысить доходы населения, заработную 
плату трудящихся. Этому должно способствовать повы-
шение с января 2017 г. минимальной заработной платы 
до 3200 грн в месяц. Дальнейшие шаги в области повы-
шения покупательной способности населения должны за-
тронуть организацию налогообложения доходов. Десятки 
лет в Украине необлагаемый минимум дохода составляет 
17 грн в месяц. Его следует установить на уровне мини-
мальной заработной платы или прожиточного минимума, 
постепенно доводя его до научно обоснованного уровня 
дохода на человека. Уже сейчас ясно, что плоская систе-
ма налогообложения дохода не является перспективной 
и обоснованной. Р. Гринберг справедливо отмечает, что 
«нелепо гордиться плоской шкалой налогообложения, 
когда и бедные, и богатые отдают в бюджетный «котёл» 
те же 13 % со своих доходов (в Украине 15–17 % – авт.). 
В Китае, которым принято восхищаться как успешно раз-
вивающейся страной, бедные с уровнем доходов ниже 500 
долл. в месяц вообще освобождены от налогов – в целях 
становления среднего класса, а богатые платят их по про-
грессивной шкале с самой высокой планкой в 40 %. Наши 
же (российские – авт.) высокопоставленные чиновники 
по-прежнему призывают к повышению возраста выхода 
на пенсию и даже к отмене государственных пенсий и сти-
пендий для студентов. Установка на тотальную коммер-
ционализацию социальных услуг, похоже, считается без-
альтернативной» [15, с. 115]. 

Аналогичная ситуация имеет место в Украине и в не-
которых других БСС. Следует также согласиться с россий-
ским профессором С. Чубановым в том, что в сложившей-
ся ситуации, когда экономика вновь поставлена перед про-
блемой выбора пути развития (что чрезвычайно актуально 
для Украины – авт.), принципиально актуальны следую-
щие положения [16, с. 40–41]:

установленная в пореформенный период эконо- 
мическая система принадлежит к разряду дезин-
тегрированных и бесплановых, а потому – исто-
рически низших и пережиточных. Вследствие 
этого данная система объективно неэффективна 
и неконкурентоспособна. Её потолком стал рост 
без развития или валютно-монетарный рост ВВП, 
генерируемый сырьевым экспортом, но оплачива-
емый проеданием и офшоризацией национально-
го богатства, деиндустриализацией, обнищанием 
населения и депопуляцией; 
назрел вопрос о переходе страны к экономиче- 
ской системе нового, исторически высшего по-
рядка, так как после 2013 г. уже нет ни развития, 
ни роста – наблюдается автономная рецессия, 
тождественная системному дефолту;
как задачам, так и вызовам неоиндустриального  
этапа развития, непреложного для стран СНГ, от-
вечает планово-регулируемая система, базисом 
которой является вертикально интегрированная 
собственность. (К этому следует добавить вер-
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тикально интегрированные и сетевые структуры 
капитала, трудовых ресурсов – авт.). Имеющая 
место дезинтегрированная экономика, оторван-
ность добывающих отраслей промышленности 
от обрабатывающих, игнорирование фундамен-
тальных положений институциональной эконо-
мической теории приводят к деградации эконо-
мики, промышленности, падению уровня доходов 
населения, социальной сферы. В конечном итоге 
это привело к конфликтам в некоторых регионах 
БСС, вооружённому противостоянию на юго-
востоке Украины. В этих условиях, прежде всего 
необходимо остановить конфликты, снизить уро-
вень противоречий и противостояния социаль-
ных групп и регионов, перейти к интеграционным 
процессам, чему способствует умелое использо-
вание и реализация положений неоклассической 
(кейнсианской) и институциональной экономиче-
ских теорий.

Выводы и предложения. Теоретические исследо-
вания и реальная практика свидетельствуют, что более 
высокие результаты социально-экономического развития 
имеют государства, использующие на практике современ-
ные экономические теории. Отсутствие такового прояв-
ляется в стагнации и рецессии, падении уровня жизни на-
селения, сворачивании внутреннего рынка. Преодоление 
данных явлений требует формирования определенной 
институциональной среды. В связи с вышеизложенным 
необходимо:

1. В основу формирования и функционирования ры-
ночной экономики положить принципы неоклас-
сической (кейнсианской) и институциональной 
экономических теорий.

2. В обществе открыто признать и заявить, что БСС 
формируют капиталистическую экономику, це-
лью которой является прибыль, а в современной 
капиталистической экономике – добавленная 
стоимость.

3. Основное внимание обратить на институцио-
нальные преобразования, формирование корпо-
ративной собственности, вертикально интегри-
рованные и сетевые структуры, формирование 
производств с завершённым циклом изготовле-
ния товаров (конечной продукции и услуг), при-
влечению трудящихся к участию в собственности, 
прибылях, управлении, инвестициях в науку, об-
разование, здравоохранение, социальную инфра-
структуру и др.

4. Максимально ослабить напряжённость в отноше-
ниях между различными группами, слоями и клас-
сами общества, добиваться реального разделения 
власти и бизнеса, прекратить любые вооружён-
ные противостояния в обществе на идеологиче-
ской, конфессионной, национальной и пр. основе.

5. Обратить особое внимание на теоретическое обо-
снование необходимых для функционирования 
рыночной экономики современных институтов, 
способствующих развитию рыночных отношений, 
их реализацию с учётом исторического опыта хо-
зяйствования БСС, менталитета их населения.

6. В процессе реализации задач экономического воз-
рождения БСС и их регионов важная роль принад-
лежит информационному сопровождению, разра-
ботке и реализации программ и мероприятий, их 
результатов в СМИ, вовлечения в эти процессы 
научных коллективов и ведущих специалистов, 
представителей центральных и местных органов 
управления. Это создаст возможность более ши-
рокого разъяснения политики государственных и 
региональных органов управления на территори-
ях со сложной институциональной средой.

7. Восстановление экономики государств и регио-
нов невозможно без сохранения, частичного 
возвращения из-за рубежа высокопрофессио-
нальных специалистов, формирования среднего 
класса, восстановления вертикальных социаль-
ных «лифтов», формирования управленцев-
государственников, новой элиты и др.

В совокупности с наработками современной науки 
и практики всё это будет способствовать восстановлению 
и развитию экономики БСС, основанной на современных 
социально ориентированных рыночных отношениях, со-
временной институциональной среде.
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Deyneka T. A. Confrontation of Major Counteracting Forces  

in the Globalized Market as a Process of Resolving / Intensifying  
its Contradictions

The aim of the article is to study the process of resolving/intensifying 
the contradictions of the contemporary globalized market by means of 
identifying the counteracting forces that are critical for the period of the 
formation of post-industrial relations.  It is proved that in the context of 
globalization and gradual establishment of principles of the post-industrial 
economy, the confrontation of major counteracting market forces is 
undergoing changes, which is manifested through the processes of resolving/
intensifying the market contradictions. There identified the content of 
these changes, in particular: if at early stages of the market development 
the confrontation «state—market» was of decisive importance, at the 
present time it is the confrontation «civil society – TNCs». There described 
a multivariate character of the interaction between the major market 
forces — states, international organizations, TNCs, civil society (both with 
the effect of achieving community of their interests and with the effect of 
their disunity). It is proved that the confrontation between the civil society 
and international corporations objectifies in the globalized economy a new 
form of contradiction between labor and capital that corresponds to the 
post-industrial content of economic relations and, in particular the content 
of property relations.
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economy, global market, transnational corporations, civil society.
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Дейнека Т. А. Конфронтация основных противодействующих  

сил глобализированного рынка как процесс разрешения /  
углубления его противоречий

Целью статьи является исследование процесса разрешения / углубле-
ния противоречий современного глобализированного рынка на основе 
выявления определяющих для периода становления постиндустриаль-
ных отношений, противодействующих между собою сил. Подтверж-
дено, что в условиях глобализации и постепенного утверждения 
принципов постиндустриальной экономики конфронтация основных 
противодействующих сил рынка претерпевает изменения, что про-
является через процессы разрешения / углубления рыночных противо-
речий. Идентифицировано содержание этих изменений, а именно: если 
на ранних стадиях развития рынка решающее значение имело проти-
востояние «государство – рынок», то в настоящее время – «граждан-
ское общество – ТНК». Описана многовариантность взаимодействия 
основных сил рынка – государств, международных организаций, ТНК, 
гражданского общества (как с эффектом достижения общности их 
интересов, так и с эффектом разобщенности). Доказано, что кон-
фронтация между гражданским обществом и международными кор-
порациями объективирует в глобализированной экономике новую, со-
ответствующую постиндустриальному содержанию хозяйственных 
отношений и, в частности, содержанию отношений собственности, 
форму противоречия между трудом и капиталом.
Ключевые слова: противоречие, конфронтация, глобализация, по-
стиндустриальная экономика, мировой рынок, транснациональные 
корпорации, гражданское общество.
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конфронтація основних протидіючих сил глобалізованого ринку як процес  

розв’язання / поглиблення його суперечностей

Метою статті є дослідження процесу розв’язання / поглиблення суперечностей сучасного глобалізованого ринку на основі виявлення визначальних для 
періоду становлення постіндустріальних відносин, протидіючих між собою сил. Підтверджено, що в умовах глобалізації і поступового затвердження 
принципів постіндустріальної економіки конфронтація основних протидіючих сил ринку зазнає змін, що виявляє себе через процеси розв’язання /  
поглиблення ринкових суперечностей. Ідентифіковано зміст цієї зміни, а саме: якщо на ранніх етапах розвитку ринку вирішальне значення мало 
протистояння «держава – ринок», то нині – «громадянське суспільство – ТНК». Описано багатоваріативність взаємодії основних сил ринку – дер-
жави, міжнародних організацій, ТНК, громадянського суспільства (як з ефектом досягнення спільності їх інтересів, так і з ефектом роз’єднаності). 
Доведено, що конфронтація між громадянським суспільством і міжнародними корпораціями об’єктивує у глобалізованій економіці нову, відповідну 
постіндустріальному змісту господарських відносин і, зокрема, змісту відносин власності, форму суперечності між працею і капіталом.
Ключові слова: суперечність, конфронтація, глобалізація, постіндустріальна економіка, світовий ринок, транснаціональні корпорації, громадянське 
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Вступ. У наш час, коли суспільні та, зокрема, еконо-
мічні відносини поступово змінюють свою сутність, набу-
ваючи дедалі більше ознак постіндустріальної специфіки, 
зі всією очевидністю постає суперечливість поточного 
(перехідного до нової системи відносин) періоду. Істотних 
змін зазнає також сучасний ринковий простір, де транс-
формації соціально-економічної системи, що підсилені ак-
тивністю глобалізаційних процесів, появляються найбільш 
виразно.

Вивчення економічною наукою ринку було найбільш 
активним у період останнього десятиріччя ХХ ст., коли 
відбувались процеси руйнації двополярної моделі світо-
вого устрою (протистояння капіталістичного та соціаліс-
тичного світів). Деструктивність, що супроводжує транс-
формаційні процеси, суперечності перехідного періоду до 
ринкових відносин, конфронтація, що виникає між провід-
ними гравцями ринку, його просторові та часові асиметрії, 
а також інші проблеми дестабілізації господарських сис-
тем були глибоко досліджені саме у цьому аспекті. Проте 
сучасні історичні умови життя людства висувають нові ім-
перативи: процеси та явища, що відбуваються нині на сві-
товому ринку та охоплюють всі внутрішні ринки країн, як 
складові планетарної системи повинні піддаватись аналізу 
з позиції тих протиріч, які за сутністю та основним зміс-
том внутрішньо притаманні періоду становлення нового 
суспільного ладу. 

Серед сучасних дослідників цієї багатоаспектної 
проблематики необхідно назвати Дж. Айкенберрі [1], В. Ге-
єця [3], А. Колота, Д. Лук’яненка, А. Поручника, В. Сіденка, 
Я. Столярчук, А. Філіпенка [4], А. Шефара, В. Штріка [5] та 
ін. У дослідженні проблем розв’язання / поглиблення су-
перечностей суспільного розвитку особливо актуальним 
є аспект взаємодії суб’єктів глобалізованого ринку, що зу-
мовило науковий інтерес автора та визначило мету дослі-
дження в рамках цієї публікації.

Метою статті є дослідження процесу розв’язання / по-
глиблення суперечностей сучасного глобалізованого ринку 
на основі виявлення визначальних для періоду становлення 
постіндустріальних відносин, протидіючих між собою сил.

Трансформації в ринковому середовищі почали від-
буватись з 80-х років ХХ ст. – разом з активізацією проце-
сів глобалізації. Проте, визначаючи підходи до з’ясування 
основних протидіючих сил сучасного глобалізованого рин-
ку, необхідно враховувати, що нинішня світова економічна 
система, відносини господарювання, геополітичний і гео-
економічний статус окремих держав, роль міжнародних 
організацій, транснаціональних корпорацій та інших акто-
рів істотно змінились. Змінився і зміст глобалізації, хоча 
вона так само (як і до цього) істотним чином визначає стан 
світової економіки.

Глобалізація як одне з визначальних для розвитку 
суспільства явищ сучасності набула виразної двоєдиної 
і одночасно суперечливої сутності. У наш час чітко визна-
чились такі форми прояву її: глобалізація «по горизонта-
лі» – зумовлена об’єктивним, природним розвитком фе-
номена, та глобалізація «по вертикалі» – керована, ство-
рена штучно. З одного боку, світовий ринок закономірно 
змінюється внаслідок об’єктивно зумовлених природною 
глобалізацією причин – збільшується обсяг міжнародних 
товарообмінних операцій, набуває світових масштабів 

економічна лібералізація, пришвидшується рух товарів, 
технологій, надактивною стає міграція тощо. Проте з іншо-
го – стан сучасного світового ринку істотним чином фор-
мується провідними світовими акторами, чиї дії є визна-
чальними для теперішнього періоду розвитку економіки. 
Сучасне світове господарство, як і безпосередньо ринок, 
значною мірою є продуктом штучної глобалізації. У ХХІ ст. 
ці сили істотно переважають над силою об’єктивних про-
цесів розвитку ринкових відносин у рамках світового гос-
подарства.

У наш час основними силами глобалізованої світо-
вої економіки є національні держави, міжурядові органі-
зації, ТНК, глобальне громадянське суспільство. Особливо 
неоднорідним є представництво у світовому економічно-
му просторі міжнародних організацій. В контексті роз-
гляду проблеми конфронтації ринкових сил як процесу 
розв’язання / поглиблення суперечностей глобалізованої 
економіки важливо конкретизувати такі міжнародні ін-
ститути. До них відносяться, по-перше, наддержавні між-
народні організації, міждержавні та міжнародні параорга-
нізації, а по-друге, – міжнародні неурядові (некомерційні) 
організації. Останні є безпосередньо виразниками інтер-
есів громадянського суспільства та його організаційними 
формами.

Визначальне протиріччя сучасного глобалізованого 
ринку пов’язано зі зміною суспільного ладу. Нині відбува-
ється процес становлення постіндустріальної економіки, 
яка поступово заміщує економіку пізнього капіталізму та 
розвинутого індустріалізму. Наявність системних транс-
формацій свідчить про існування невідповідності розвитку 
продуктивних сил виробничим відносинам. Суперечності, 
які ведуть до тектонічних зрушень у суспільстві, зароджу-
ються у сферах праці та капіталу, охоплюючи передусім від-
носини власності. Саме вони визначають розстановку сил 
у світі, а ринок зі всією наочністю відображає це. 

Основну суперечність суспільного розвитку необхідно 
оцінювати діалектично, оскільки розв’язання / поглиблення 
суперечностей – це не тільки деструктивний процес, але  
й процес творення: на зміну економічній системі, яка втра-
чає свою ефективність і цінність для розвитку суспільства, 
приходить нова – більш досконала. На сьогодні поступово 
втрачає свою домінантність ринковоцентрична модель еко-
номіки, поступаючись місцем людиноцентричній. 

Однак нинішній період системної трансформації, 
істотно посилений глобалізацією, є надзвичайно конфлік-
тним для суспільства. Про це свідчить, зокрема, період 
останнього десятиріччя в житті соціуму, на який припала 
глобальна економічна криза, наслідки якої не вдалось по-
вністю подолати до цього часу. На наш погляд, пояснення її 
природи тільки з позиції безконтрольності ринкових про-
цесів – непродуктивне. Посилення дії ринкових сил і при-
скорення процесів глобалізації було не тільки стихійним – 
цьому істотно сприяла політика формальних і напівфор-
мальних міжнародних організацій (так званої «глобальної 
номенклатури»), що здійснювалась в інтересах великого 
капіталу.

За час, який минув після найбільш глибокої фази 
світової економічної кризи в глобалізованому суспільстві, 
не настало ані гармонії інтересів між суб’єктами світових 
економічних відносин, ані рівноваги ринкових сил. Без-
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перечно, було б правильним, якби учасники світових еко-
номічних відносин (представники бізнесу, уряди держав, 
міждержавні організації, організації – виразники інтересів 
громадянського суспільства та ін.) враховували інтереси 
один одного. Принцип партнерства, як відомо, більше від-
повідає ціннісним критеріям суспільного розвитку, ніж 
принцип домінування; так само, як і принцип паритету ін-
тересів принципу їх підкорення. Проте в реальності нині 
відбувається тільки процес «пунктирного» визначання 
можливих компромісів. 

Ринкові суперечності, які виявляють себе як явища 
сучасних економічних відносин (перехідних до постін-
дустріальної економіки), здебільшого супроводжуються 

процесами конфронтації між суб’єктами, коло яких значно 
розширилось. Для нашого часу властиве набуття особливої 
ролі та зростання значущості транснаціональних корпора-
цій, міждержавних організацій, міжнародних формальних 
і напівформальних утворень клубного типу, а також поява 
громадянського суспільства як організованої сили сучас-
ності. Полем їх дії стало глобалізоване ринкове середовище, 
яке істотно відрізняється від попереднього стану світового 
ринку, коли глобалізація тільки зароджувалась. Оцінюючи 
сучасний світовий ринок за роллю окремих суб’єктів та їх 
взаємодією, необхідно констатувати, що він змінився май-
же принципово порівняно з ринком періоду часової межі 
ХІХ–ХХ ст. (рис. 1). 

Якщо у доглобалізаційному періоді капіталізму, а та-
кож на початкових стадіях еволюції глобалізаційних про-
цесів визначальною для результатів суспільного розвитку 
була конфронтація «держава – ринок», то нині нею стає 
конфронтація «громадянське суспільство – ТНК». З огля-
ду на реальні процеси, які відбуваються в економіці (в її 
ринковій сфері), в політиці та соціумі у цілому, науковці [5, 
с. 320] стверджують, що необхідним є оновлений науковий 
підхід до їх пояснення: перехід від біполярної схеми проти-
стояння держави та ринку та триполярної, що відображає 
участь держави, ринку та корпорацій у визначальних рин-
кових процесах, до схеми, яка враховує четверту силу, що у 
наш час активно формується, – громадянське суспільство.

рис. 1. конфронтація основних протидіючих сил ринку як процес розв’язання / поглиблення його суперечностей

За схемою взаємодії «держава – ринок» конфронта-
цію зумовлює функціональне призначення держави. Цей 
інститут створений суспільством для того, щоб відстоюва-
ти інтереси його членів – ті, які не може забезпечити ри-
нок. Держава повинна компенсувати традиційні для ринку 
провали: вирішувати проблеми суспільних благ, зовнішніх 
ефектів, асиметричності інформації, природних монополій 
тощо. Особливо необхідно зазначити прояви конфронта-
ції у сфері вибору державою певної конкурентної політи-
ки, оскільки вона може як сприяти лібералізації ринку, так 
і  обмежувати її. 

За змістом описаний сегмент функціонального про-
тистояння є базовим. Зважаючи на це, він залишається зна-
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чущим і для сучасного ринку. Проте одночасно необхідно 
враховувати, що започаткування та поступальний розвиток 
нового способу виробництва, заснованого на постіндустрі-
альних технологіях, і процес глобалізації внесли суттєві змі-
ни, які виразно проявилось нині у функціональних аспектах 
держави та ринку. Йдеться насамперед про зміни структу-
ри світової виробничої системи, міжнародного поділу пра-
ці, розподілу світового доходу, а також про інтеграцію та 
транснаціоналізацію як визначальні тренди сучасності.

З розвитком нових системних відносин (техніко-еко-
номічних і суспільно-економічних) і поглибленням проце-
сів глобалізації зросла впливовість великих міжнародних 
корпорацій. Стан світових економічних відносин тепер 
став визначатись протистоянням трьох основних сил – 
держави, ринку та корпорацій. 

Конфронтацію у цьому полі взаємодії (держава – ри-
нок – ТНК) спричинили передусім нові механізми, засто-
совані транснаціональними корпораціями для реалізації 
мети їх ринкової поведінки. Якщо початково ТНК вико-
ристовували тільки лобіювання власних інтересів в урядах 
і міжнародних організаціях, то нині вони фактично повно-
цінно беруть участь у встановленні економічного (а також 
політичного) порядку. Зміст лобіювання, як зазначають на-
уковці [5, с. 304], – це вплив на процес прийняття рішень, 
але не безпосередня участь у ньому. Нині ж більшість ве-
ликих корпорацій перебуває «всередині» органів, які при-
ймають рішення національного, міжнаціонального і навіть 
планетарного значення.

Міжнародні корпорації найновішого періоду розви-
тку світової економіки взаємодіють з державами майже 
на рівних. Безперечно, у взаємодії з приймаючими краї-
нами ТНК змушені враховувати правила гри, які існують 
на внутрішніх ринках. Проте тільки корпорації вирішу-
ють, чи еквівалентна вартість капіталовкладень, які будуть 
здійснені в економіки країн-реципієнтів, тим обмеженням 
діяльності ТНК, які встановлені на ринках приймаючих 

країн. Використовуючи ринкову термінологію, «торг» між 
ТНК і приймаючими країнами у наш час відбувається за 
схемою «інвестиції проти інституцій». При цьому доміну-
вання у сфері таких відносин, а отже, і перевага у вигляді 
досягнення власних інтересів, знаходяться на боці ТНК; 
більшість країн напроти заради отримання інвестиційного 
стимулу для розвитку своєї економіки ладна поступитись 
принципами державного регулювання. 

Відносно країн, з яких походять ТНК, слід зазна-
чити, що й у цьому випадку корпорації також передусім 
переслідують власний інтерес – максимізацію прибутку 
та влади. Нині ТНК контролюють понад 80 % світового 
товарного обороту. За даними Forbes, сукупні показники 
2000 найбільших у 2016 р. компаній світу такі: виручка – 
35 трлн дол. США, прибуток – 2,4, вартість активів – 163, 
ринкова капіталізація – 44 [8]. Сукупний прибуток трьох 
найбільших, за рейтингом Forbes 2016 р., компаній світу 
(ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China) 
становить 109,4 млрд дол. США, що перевищує річний ВВП 
2015 р. 133 країн світу з 193 у рейтингу, складеному за ме-
тодикою Світового банку (World Bank) [6]. Це майже 70 % 
всіх функціонуючих макроекономічних систем світу. Отже, 
ринок в умовах глобалізованої та істотно підпорядкованої 
інтересам великих корпорацій економіки стає головним ін-
струментом розподілу доходу на користь глобальних і між-
народних компаній.

Такий стан світової економіки цілком задовольняє 
ТНК, проте з погляду громадянського суспільства, яке пе-
редусім оцінює результативність функціонування еконо-
міки за ознаками добробуту та процвітання націй, резуль-
тативність господарювання країн, з яких походять найза-
можніші корпорації світу, не є найліпшими. Це підтверджує 
парний аналіз, в якому для порівняння взяті показники 
рейтингу найбільших публічних компаній світу (The World’s 
Largest Companies) та рейтингу країн за рівнем процвітання 
(The Legatum Prosperity Index) (табл. 1). 

Таблиця 1

економіка США, японії та китаю у відображенні міжнародних рейтингів

країни

Рейтинг The World’s Largest Companies 2016,  
Forbes

Рейтинг The Legatum Prosperity Index 2016,  
The Legatum Institute

кількість національних 
корпорацій з 2000 

рейтингованих

корпорації першого децилю  
та їх місце в рейтингу

місце країн  
зі 149 рейтингованих 

значення індексу  
в діапазоні 

79,28 – 36,84 (max – min)

СШа 587

Berkshire Hathaway (4)

JPmorgan Chase (5)

Wells Fargo (7)

Apple (8)

Exxonmobil (9)

17 73,51

японія 219 Toyota motor (10) 22 70,39

китай 200

ICBC (1)

China Construction Bank (2)

Agricultural Bank of China (3)

Bank of China (6)

90 55,6

Джерело: сформовано автором на основі [8; 9]
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Індекс процвітання країн розраховується на основі 
даних авторитетних міжнародних організацій (ООН, Сві-
тового банку, Організації економічного співробітництва та 
розвитку, СОТ), інститутів (Gallup), компаній (Economist 
Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research) та ін. Він враховує 
різні аспекти життя планетарного соціуму – економіку, під-
приємництво, управління, освіту, охорону здоров’я, безпе-
ку, особисту свободу, соціальний капітал, екологію. Порів-
няння за цим показником країн, з яких походять найбільші 
корпорації світу, свідчить, що жодна з держав не забезпечи-
ла власному народу так само високий рівень ефективності, 
якого досягли найбагатші корпорації. Фактично ані США, 
ані Японія, ані Китай не увійшли навіть у десятку перших 
країн за рейтингом The Legatum Institute. Китай взагалі по-
сів 90-ту позицію зі 149, незважаючи на те, що з цієї країни 
походять найбільші корпорації світу.

Крім цього, вартий уваги той факт, що ринок, на яко-
му володарюють ТНК, збільшує експансію на соціальну 
сферу, проникаючи в такі її підсистеми, як освіта, охоро-
на здоров’я, пенсійне забезпечення та ін. При цьому роз-
ширення інтересів корпорацій стосується як приймаючих 
країн, так і країн базування, що також свідчить про на-
магання ТНК послабити роль держави в глобалізованому 
суспільстві.

Між собою ТНК, як відомо, встановлюють особли-
вий вид, так би мовити, «конкурентних» відносин. По-
ведінка міжнародних корпорацій добре описана в еконо - 
мічній літературі та визначена як її особливий тип – «вза-
ємозалежність», що робить іншим зміст ринку у його тра-
диційному розумінні. 

Щодо поведінки держав і міжнародних організацій, 
то на виокремлення вимагає факт збільшення варіабель-
ності їх ціннісних орієнтирів у системі міжнародних еко-
номічних відносин. У ринкових відносинах все сильніше 
проявляється внутрішній конфлікт розбіжності цінностей, 
який розвивається в середині кожного з них. У контексті 
дослідження основного протистояння ринкових сил йдеть-
ся, по-перше, про ті цінності, які є визначальними для роз-
витку суспільства, і, по-друге, про ті, які є важливими для 
корпорацій. Тобто у глобальних ринкових відносинах,  
з одного боку, може виникати спільність дії урядів держав 
і міжнародних організацій з ТНК, а з іншого – їх конфрон-
тація; так само можлива узгоджена або неузгоджена пове-
дінка в системі взаємодії суб’єктів «держава, міжнародні 
організації – громадянське суспільство». 

За прогнозами, управління глобальними економіч-
ними процесами, скоріше за все, буде спиратись на складне 
«павутиння» змішаних (за участі як державних, так і не-
державних суб’єктів світової політики) та приватних ме-
ханізмів, які вибудовуються ТНК самостійно або разом із 
провідними суб’єктами громадянського суспільства вже 
нині. Така вірогідність оцінюється у 60 %. Інші варіанти є 
менш імовірними: вірогідність того, що національні держа-
ви та суб’єкти громадянського суспільства за їх об’єднання 
зможуть застосувати до ТНК жорсткі регуляторні рамки їх 
діяльності та змусити корпорації дотримуватись норм кор-
поративної соціальної відповідальності, становить 15 %; 
полярна ситуація (за якої ТНК будуть домінувати при вста-
новленні вигідної переважно їм моделі інституціональної 

практики) можлива, на думку науковців, з вірогідністю 
у  25 % [2].

Урізноманітнення провідних суб’єктів світових еко-
номічних відносин, їх своєрідність і специфіка інтересів 
кожного з них зумовили ускладнення сучасних ринкових 
відносин. Коаліції основних сил світового ринку нестійкі, 
що зумовлено не тільки міжсуб’єктною конфронтацією 
сторін, але також внутрішньою суперечливою сутністю по-
ведінки кожного з акторів. 

За принципового розгляду процесів, які відбувають-
ся на сучасному світовому ринку, тільки транснаціональне 
громадянське суспільство, початок формування якого за-
свідчують Е. Флоріні, П. Сіммонс та інші науковці [7], може 
в масштабах світової економіки протистояти транснаціо-
нальним корпораціям. Дійсно, у наш час сила громадян-
ського суспільства порівняно з впливовістю ТНК на еко-
номічні та політичні сфери життя соціуму менша. Проте 
ТНК змушені рахуватись з нею, хоча ця нова рушійна сила 
в умовах глобалізованої економіки лише формується. 

Науковці вбачають особливість сучасної діалектики 
у тому, що тріумф корпорацій над державою та над рин-
ком як ключовими інститутами суспільства привів до того, 
що фірми не можуть максимізувати прибуток, ігноруючи 
суспільні проблеми [5, с. 318]. Так само вони не можуть по-
вністю нехтувати інтересами розвитку соціуму.

Внаслідок розбіжності корінних інтересів, місця цих 
сил (громадянського суспільства та ТНК) в системі ринко-
вої взаємодії завжди залишатимуться діаметрально проти-
лежними. На сьогодні відповідно до постіндустріального 
змісту господарських відносин і, зокрема, відносин влас-
ності в глобалізованій економіці об’єктивується нова фор-
ма суперечності між працею і капіталом. Зважаючи на це, 
система взаємодії основних сил – держави, міжнародних 
організацій (наддержавних, міжурядових і клубів), ТНК, 
громадянського суспільства, які діють на сучасному (сут-
тєво зміненому за сутністю) ринку, – у підсумку зводиться 
до конфронтації «громадянське суспільство – ТНК». 

Зважаючи на факт принципової конфронтації між 
громадянським суспільством і ТНК, можна говорити лише 
про зміну сили такого протиборства. Певна варіативність 
протистояння у вигляді поступок з боку ТНК проявляєть-
ся, зокрема, за реалізації на практиці концепції корпора-
тивної соціальної відповідальності. Нехай навіть частково, 
але ТНК змушені їй слідувати, незважаючи на те, що грома-
дянське суспільство як колективно організований суб’єкт 
ринкових відносин ще тільки формується.  

Висновки. Каталізатором сутнісних змін ринку ви-
ступає конфронтація його суб’єктів (головних ринкових сил 
сучасності). Її результат виявляється як розв’язання / по-
глиблення ринкових суперечностей. Тип конфронтації 
у наш час стає іншим: якщо на ранніх етапах розвитку рин-
ку вирішальне значення мало протистояння «держава – 
ринок», то нині – «громадянське суспільство – ТНК». 

За нинішнього етапу глобалізації взаємодія у рин-
ковому просторі основних сил – держави, міжнародних 
організацій (наддержавних, міжурядових і клубів), ТНК 
і громадянського суспільства може бути багатоваріатив-
ною. При цьому багатоваріативність може проявлятись як 
з ефектом досягнення спільності інтересів, так і з ефектом 
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роз’єднаності. Проте протистояння між громадянським 
суспільством і транснаціональними корпораціями є на-
стільки однозначним, що його слід розглядати як визна-
чальне для сучасного етапу розвитку суспільства явище. 
Саме цей тип конфронтації об’єктивує в глобалізованій 
економіці нову форму суперечності між працею та капі-
талом – таку, що відповідає постіндустріальному змісту 
господарських відносин і, зокрема, новому змісту відносин 
власності.

Перспективою подальших досліджень є проблеми 
взаємозалежності процесів формування, функціонування 
та розвитку глобалізованої економіки та глобалізованого 
суспільства, а також умови розв’язання суперечностей, що 
виникають при цьому.
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Вступ. Адаптація вітчизняної економіки до умов 
і вимог Європейського Союзу (ЄС) виявляється складним 
і суперечливим процесом. Надзвичайно важливою у цих 
умовах є оцінка рівня гармонізації вітчизняних стандартів 
із стандартами ЄС та НАТО, дослідження рівня розвитку 
маркетингових стандартів ВНЗ України та їх відповіднос-
ті стандартам ЄС. Розповсюдження знань та інформації 
про ЄС, систему стандартизації, захист прав громадян, со-
ціальну та маркетингову політику європейських держав, 
а  також узгодження підходів щодо забезпечення якості ви-
щої освіти значно сприятиме інтенсифікації зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємств та взаємному визнанню 
вищої освіти та інтенсифікації транскордонної мобільності 
фахівців. 

Варто зазначити, що об’єктивна необхідність гар-
монізації стандартів України зі стандартами ЄС та НАТО 
існувала від моменту виникнення названих альянсів. Го-
ловні причини такої необхідності: масштаби та високий 
рівень розвитку європейського ринку, його місткість, що 
забезпечена значною платоспроможністю заможного насе-
лення Європи, а також лідерство у розробленні інновацій 
та ефективності їх впровадження на всіх рівнях економіч-
ної діяльності У цьому контексті дослідження та наукове 
осмислення досвіду формування маркетингових стандар-
тів ЄС і НАТО сприятимуть проведенню структурних ре-
форм і підвищенню рівня конкурентоспроможності про-
дукції  на європейському та світовому ринках.

Водночас надзвичайно важливим в умовах погли-
блення економічної кризи є усвідомлення можливостей, 
а також ймовірність викликів, які несуть у собі процеси по-
пуляризації ЄС-навчання для вітчизняної економіки, тому 
актуальним є вивчення європейського досвіду впрова-
дження маркетингових стандартів як на вітчизняних під-
приємствах, так і у сфері освіти. 

Дослідженню конкретних напрямів розвитку стан-
дартів ЄС, а також системи стандартизації України в умо-
вах її реформування присвячені роботи П.  Гайдуцького, 
О. Павлюк, І. Тавлуй, С. Яцишин. Варто також зазначити, 
що дослідником С. Деркачем певним чином розглянуто 
освітні реформи в Польщі, визначено вплив реформ на 
маркетингову складову діяльності вищих навчальних за-
кладів; Ю. Соколович-Алтуніною описано особливості 
модернізації вищої освіти у Польщі; К. Денеком окреслено 
основні законодавчі документи, якими керується діяль-
ність польських ВНЗ. Автори у своїх працях висвітлили 
сутність освітніх послуг, маркетингу освітніх послуг у су-
часних умовах. Також зробили спробу сформувати етапи 
створення стратегії просування вищих навчальних закла-
дів [1–3].

Аналіз стану розвитку маркетингових стандартів 
у країнах ЄС на сучасному етапі, різноманітність форм 
маркетингових комунікацій у нестатичних умовах ринку 
дає змогу говорити про високу ефективність застосуван-

ня концепції маркетингу. Так, у країнах ЄС ця концепція 
набуває дедалі ширшого використання і є ефективним 
підходом до ефективного функціонування підприємства. 
Чітке дотримання маркетингових стандартів надає мож-
ливість забезпечувати тісну координацію маркетингового 
забезпечення ринку та виробничої стратегії (з урахуванням 
стандартів якості). Якщо досягається така координація, то 
результатами її стають: 

потрібний асортимент продукції чи послуг з на- 
лежним рівнем якості та обґрунтованою ціновою 
політикою;
узгодженість роботи підприємств та ВНЗ з умова- 
ми ринку, що гарантує більш високу ймовірність 
попиту на товари та послуги і задоволення еконо-
мічних вимог підприємства, фаховість підходу до 
вирішення проблем підприємства, професіона-
лізм в управлінні та зменшення витрат на вироб-
ництво і продаж товару, зважаючи на збільшення 
масовості виготовлення виробів;
скорочення витрат на розподіл товарів на зовніш- 
ніх ринках, а також витрат на маркетинг завдяки 
можливій стандартизації комплексу міжнародно-
го маркетингу, що дає змогу мінімізувати витрати 
сировини, скоротити запаси у виробництві гото-
вої продукції [4]; 
синхронізація замовлень і транспорту для безпе- 
рервного та ефективного постачання комплекту-
ючими виробами і вузлами їх споживачів у краї-
нах ЄC [4];
ефективне функціонування споживчого ринку та  
ринку послуг, а також формування прихильності 
споживачів до товару чи послуги тощо. 

Важливою складовою успішного використання мар-
кетингових стандартів ЄС та НАТО є ефективне функці-
онування трудових ресурсів. Застосування маркетингових 
стандартів надає змогу підвищити продуктивність праці, 
ширше застосовувати сегментну маркетингову стратегію 
і підвищити ефективність функціонування підприємства 
чи організації. 

Враховуючи викладене вище, спробуємо визначити 
та проаналізувати основні складові маркетингових стан-
дартів ЄС на підприємствах та ВНЗ України, а потім на цій 
основі визначимо особливості стандартів ЄС. 

Варто зазначити, що вихід на європейський ринок 
для багатьох українських підприємств та ВНЗ у сучасних 
умовах функціонування вітчизняної економіки є доволі за-
требуваним. Водночас нестабільність фінансового станови-
ща більшості підприємств, низький рівень оновлення осно-
вних засобів, невідповідність продукції міжнародним стан-
дартам і застарілість технологій є вагомими причинами, що 
перешкоджають інтеграції до європейського простору. 

Поряд із цим зазначимо, що в нашій країні є низка 
підприємств та організацій, продукція та послуги яких є 
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конкурентоспроможними на зовнішніх ринках, а потен-
ціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. 
Для збільшення обсягів продажу продукції та ефективного 
використання виробничих потужностей таким підприєм-
ствам варто шукати нові ринки збуту, серед яких особливо 
привабливим є ринок ЄС.

Оскільки для Європейської інтеграції України не 
останнє місце посідає важливість загального розуміння 
відповідності якості навчання, використання на цій основі 
гармонізованих підходів і критеріїв оцінювання, то зосе-
редимось на вивченні особливостей формування та вико-
ристання маркетингових стандартів підприємств та ВНЗ 
України та Польщі (як найближчого європейського парт-
нера). 

Враховуючи різноплановість товарних ринків Украї-
ни та Польщі (різна специфіка розвитку та чинники успіху), 
вважаємо за потрібне зосередити увагу на особливостях 
формування виробничо-збутових пріоритетів і викорис-
танні певних маркетингових зусиль. Більшість підпри-
ємств та ВНЗ самостійно не в змозі подолати бар’єри входу 
на ринки ЄС, не тому, що мають низьку якість товарів чи 
послуг, а тому, що не здатні адаптуватися до вимог ново-
го ринку, насамперед до стандартів ЄС. Отже, основними 
складовими маркетингових стандартів ЄС щодо України є:

1. Досягнення відповідності «ціна – якість» у по-
зиціонуванні українських товарів на європейському 
ринку [5]. Безумовно, вагомим чинником є забезпечення 
рівня якості вітчизняних товарів європейським стандартам 
та відповідність ціновим очікуванням європейців. Поряд із 
цим не менш важливими є: низький рівень знань щодо сис-
теми ціноутворення, дороговизна міжнародної логістики, 
мовний бар’єр, психологічний чинник і складність пошуку 
європейського партнера. У той же час керівники вітчизня-
них підприємств поки не готові працювати за чіткими та 
прозорими правилами, можливе невиправдане завищення 
цін на зовнішньому ринку. Також є країни (наприклад, Лит-
ва), де сільськогосподарська та молочна продукція отриму-
ють підтримку з боку уряду та відповідні субсидії з боку 
ЄС, що певним чином впливає на активізацію зовнішньо-
економічної діяльності та інтеграцію нашої країни у світо-
вий європейський простір. Проте, враховуючи девальва-
цію гривні, українська сільськогосподарська, молочна та 
м’ясна продукція мають високі конкурентні можливості та 
можуть успішно конкурувати на ринку ЄС [6; 8].

Як зазначають експерти, на ринку яловичини існує 
попит на вітчизняну продукцію, оскільки вона є екологіч-
но чистою та біологічною. У цьому контексті зазначимо, 
що доволі перспективним для вітчизняних підприємств 
є ринок органічної продукції (на експорт якої в ЄС вста-
новлено «нульові» ставки, і не поширюється квотування). 
Як правило, ціни на органічні продукти в середньому на 
30 % вищі за звичайні аналоги. У цьому сегменті на євро-
пейському ринку вже представлені такі українські компа-
нії, як ТзОВ «ГАЛС ЛТД» (виробництво березового соку), 
ТОВ «Агріком» і ТОВ «Агро Радехів» (вирощування та 
реалізація зернових культур), ТОВ «Галфрост» (виробни-
цтво концентрованих соків, сублімованих, свіжих і замо-
рожених фруктів) [5].

Проте варто також зазначити, що перешкодами на 
шляху до інтеграції з ринком ЄС можуть стати: відсутність 

в Україні системи виробництва молока, оскільки в Украї-
ні понад 70 % цього продукту заготовляють селяни вдома; 
питання щодо якості молочної сировини, а також готової 
молочної продукції, оскільки українські підприємства ви-
користовують молоко з вмістом бактерій, вищим за допус-
тимі в ЄС норми; низький рівень контролю Міністерством 
охорони здоров’я наявності у продуктах небезпечних за-
бруднювачів [6].

Для того, аби українські виробники могли експорту-
вати свою молочну продукцію на ринки країн-членів ЄС, 
потрібно, щоб Україна отримала відповідний дозвіл від 
Генерального директорату з питань охорони здоров’я і за-
хисту прав споживачів (DG SANCO) Європейської комісії, 
який відповідає за регулювання цієї галузі. Проте зазна-
чимо, що для отримання цього дозволу варто змінити чи 
адаптувати українські закони відповідно до європейських 
вимог. (Наприклад, закон щодо безпечності харчових про-
дуктів, створення єдиного компетентного органу у сфері 
контролю якості і безпечності продукції, а також закон про 
ідентифікацію худоби тощо) [6].

Навіть за умови дотримання усіх вимог стосовно 
стандартизації продукції, на нашу думку, українські ви-
робники спочатку будуть мати частковий доступ на євро-
пейський ринок, а не вільну торгівлю. Це зумовлено не-
достатнім рівнем розвитку інтегрований маркетингових 
комунікацій та маркетингу співпраці із підприємствами 
країн ЄС. 

Так, у минулому році експорт товарів до країн ЄС був 
рівний близько 47 % від загального обсягу експорту. Спо-
стерігалось загальне зниження експорту (близько 12 %) 
порівняно з минулим роком. Проте ринок ЄС найпріори-
тетніший для експорту таких товарів, як недорогоцінні ме-
тали та вироби з них (21,8 % загального обсягу), продукти 
рослинного походження (21,6 %), жири та олії тваринного 
або рослинного походження (13,9 %), мінеральні продукти 
(7,5 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей про-
мисловості (5,5 %). Проблемою для нашої держави є екс-
порт високотехнологічної продукції, що є затребуваною на 
європейському ринку. За даними Світового банку, високо-
технологічний експорт з України у 2013 році становив 6 % 
(авіаційно-космічна техніка, електротехніка та комунікації, 
програмне забезпечення, фармацевтична продукція) [5; 7].

2. Створення комплексної маркетингової страте-
гії інтегрованих комунікацій з європейським ринком. 
Ще одним ключовим чинником успіху на європейському 
ринку є забезпечення необхідного інформування євро-
пейських споживачів [8]. При цьому варто враховувати 
культурно-психологічні чинники, зокрема бізнес-культуру 
країни ЄС, і вибудовувати систему інтегрованих кому-
нікацій з європейськими споживачами. У цьому значна 
роль належить пошуку європейських партнерів, подальша 
співпраця з якими сприятиме просуванню товару на євро-
пейський ринок [8]. Розглянемо вищевикладену складову 
маркетингових стандартів ЄС на прикладі ринку освітніх 
послуг України та Польщі. 

Загальна освітня реформа у Польщі, що розпочалася 
в кінці 90-х рр. ХХ ст., охопила всі складові елементи осві-
ти – її управління, підготовку вчителів і викладачів, зміст, 
фінансування, структуру. Польська освітня система роз-
вивається у напрямку створення єдиного європейського 
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простору, за темпами не поступається передовим країнам 
Західної Європи. Стратегією реформи є формування прин-
ципово нової освітньої системи, яка давала б змогу кожній 
людині здобувати та регулярно поповнювати знання про-
тягом усього її активного життя – системи безперервної 
освіти [9, с. 36].

Для прикладу розглянемо Польщу, де освіта розви-
валась досить динамічно, найбільш радикальні зміни було 
здійснено у 90-х роках, що було зумовлено прийняттям За-
кону «Про вищу освіту» у 1990 році та закріплено значну 
автономію ВНЗ (було усунено ліміт на прийом студентів, 
централізовану систему критеріїв прийому тощо) [1].

Документом, який окреслив основні напрямки ді-
яльності польських ВНЗ на наступні двадцять років, ста-
ла доповідь «Польща 2030» (червень 2009 року), що була 
результатом роботи Групи стратегічних радників прем’єр-
міністра Республіки Польща. У документі викладено ба-
чення можливих шляхів розвитку Польщі у найближчі 
двадцять років [13].

Варто також зазначити, що стандарти організації та 
викладання є однаковими як для приватних, так і для дер-
жавних вишів Польщі, а форма власності зовсім не впли-
ває на престижність диплому на ринку праці. На протива-
гу українським ВНЗ, ціни за навчання у престижних ВНЗ 
Польщі є нижчими, та певним чином можуть перекривати-
ся різного типу стипендіями [1]. 

Проте зазначимо, що і українські освітні послуги є 
досить конкурентоспроможними для польського ринку. 
Серед сильних сторін освітнього сектора можна зазначи-
ти: цінову привабливість, кваліфіковані викладачі, можли-
вість організації навчання на іноземній мові (зокрема, ан-
глійська) тощо. Проте відсутня комплексна маркетингова 
стратегія широкого залучення до українських університе-
тів студентів з Польщі та інших європейських країн [5].

Маркетингова стратегія залучення закордонних 
студентів у провідні виші нашої країни є слаборозвине-
ною. Попри зацікавленість польськими студентами осві-
тою у нашій країни (що яскраво відображена на поль-
ськомовних інтернет-форумах), офіційну інформацію про 
можливості навчання закордонних студентів польською 
чи англійською мовами досить важко знайти. Варто біль-
ше уваги звернути на маркетинговий аспект освітніх по-
слуг, оскільки існує попит на українські університети за 
кордоном. 

Як справедливо зазначає Н. Чухрай, в Україні могло 
б навчатися набагато більше іноземних студентів, якщо їм 
було б надано необхідну інформацію доступною мовою, на-
приклад, шляхом створення польської, чеської, словацької 
та болгарської мовних версій веб-сторінок. На жаль, біль-
шість веб-сторінок українських університетів не мають 
більше 2 версій викладу інформації, яка описує засади при-
йому іноземців [5].

Отже, зважаючи на це, варто, на нашу думку, приді-
лити увагу розробленню комплексної стратегії маркетин-
гових комунікацій з ринком ЄС і дослідженню іноземного 
ринку [6].

Важливо також зазначити, що з метою розвитку спри-
ятливого бізнес-середовища, збільшення інвестицій у ме-
жах ЄС впроваджено проект East Invest II, що реалізується 

за ініціативи Європейської палати (EUROCHAMBERS). 
Підтримка здійснюється у вигляді навчання, здійснення ві-
зитів до країн ЄС з метою інтернаціоналізації бізнесу.

Іншим прикладом формування інтегрованих кому-
нікацій є Швейцарія (хоча вона і не входить до ЄС). У цій 
країні діє програма SIPRO, метою якої є підтримка укра-
їнських товаровиробників у сферах металообробки, елек-
троніки, деревообробки, народного промислу, текстилю 
та програмного забезпечення на ринку ЄС. Цією програ-
мою передбачено розміщення інформації про вітчизняних 
товаровиробників на корпоративному стенді SIPRO на 
міжнародних профільних виставках у Берліні, Ганновері, 
Мюнхені з метою забезпечення необхідного інформування 
європейських партнерів [5].

У процесі формування маркетингової стратегії ін-
тегрованих комунікацій з ЄС (як ВНЗ, так і вітчизняним 
зовнішньо орієнтованим підприємствам) доцільно: прово-
дити систематичні дослідження ринку, щоб спрогнозувати 
рішення, яке має намір прийняти споживач у довгостроко-
вій перспективі, та визначати сегмент, у якому споживач 
планує провадити свою діяльність; систематично моні-
торити зовнішнє середовище, розпізнавати та втілювати 
стандарти у цій галузі, брати участь у виставках, можливо, 
також використати аутсорсинг та аутстафінг; використову-
вати принципи етики, брати до уваги соціальні, практичні 
та правові аспекти [1].

До речі, однією із суттєвих особливостей Європей-
ської інтеграції є дотримання вимог законодавчого оточення 
для європросування, що регулюється настановами та право-
вими нормами ЄС, основними положеннями якого є [10]:

норми щодо реклами, яка містить помилки, засто- 
сування якої заборонено;
положення, що стосується телебачення і заборо- 
няє використання телебачення для маніпулюван-
ня жителями, та обмежує рекламу алкогольних 
виробів і рекламу з дітьми та для дітей;
положення стосовно ліків, що продаються без ре- 
цепта (мінімум 20 % кожної реклами цього виду 
має стосуватися попереджувальних показань або 
побічних дій; нагадувальна реклама заборонена);
положення щодо тривалості реклами, кількості та  
частоти рекламних роликів;
положення стосовно реклами продуктів харчу- 
вання, автомобілів та алкогольних виробів не 
було ухвалено ЄС насамперед через лобіювання в 
деяких країнах;
положення щодо порівняльної реклами, що була  
допущена співтовариством (зобов’язують націо-
нальні норми);
положення стосовно повної заборони реклами  
тютюнових виробів;
положення щодо застосування безпосередньої  
реклами, використання нових комунікаційних 
технологій (телефону, електронної пошти, відео-
телефону тощо) та так званого телемагазину.

Тому вітчизняним підприємствам та ВНЗ, які нама-
гаються вийти на ринок ЄС, варто ознайомитись із змістом 
таких положень, враховувати національні умови, що стосу-
ються маркетингових стандартів, і враховувати, що: такими 
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організаціями, як International Chambre of Commerce (ICC), 
Commission on Marketing, Distribution and Adverticing 
(CMDA), проводиться рекламний самоконтроль; а також 
існує Європейська конвенція щодо загальноєвропейсько-
го (міжнародного) телебачення, яка ухвалена 18 країнами, 

а також Європейські об’єднання національних товариств, 
просування та реклами, що здійснюють певний контроль 
над етичним змістом реклами. У табл. 1 приведено деякі 
законодавчі обмеження, що існують на певні види товарів 
у країнах ЄС [10].

Таблиця 1

Законодавчі обмеження реклами в деяких країнах ЄС

Реклама алкоголю Реклама тютюнових виробів Реклама ліків Порівняльна 
реклама

німеччина добровільне самообмеження

Заборонена на радіо і тв; добро-
вільне самообмеження у друко-
ваних видання (1 стор. у газетах, 
півсторінки у журналах)

Заборонена у всіх 
медіа (стосовно 
ліків, на які випису-
ється рецепт)

Заборонена

данія

Заборонена на радіо та тв; дру-
ковані видання: дозволена  
у разі дотримання добровільно-
го самообмеження

Заборонена на радіо і тв;  
друковані видання: дозволена  
у разі дотримання добровіль-
ного самообмеження, півсторін-
ки в газетах

дозволена в усіх 
медіа, але тільки  
з дозволу міністер-
ства охорони 
здоров’я 

дозволена в ситу- 
ації, коли порів-
няння є справед-
ливим і правди-
вим

Франція

Спиртових виробів в усіх медіа 
заборонена; решта алкогольні 
вироби: обмежена на радіо та  
в друкованих виданнях, тв –  
заборонена

Заборонена в усіх медіа Заборонена

велико-
британія 

добровільне самообмеження 
на радіо і тв: від 20:00 год., 
спиртових виробів заборонена 
на основі добровільного само-
обмеження

цигарки: заборонена на радіо  
і тв; сигари – на тв з 21:00; до-
бровільне самообмеження  
в решта медіа

дозволена в ситу- 
ації, коли порів-
няння містить до-
ведені факти і не 
знеславлює

італія

обмеження на тв стосується 
зображення людей, що п’ють 
алкоголь; спиртових виробів  – 
дозволена на радіо і тв лише 
ввечері 

Заборонена в усіх медіа

Заборонена на 
радіо і тв (стосовно 
тільки тих ліків, на 
які виписується 
рецепт)

Заборонена

голландія
на радіо і тв дозволена тільки  
з 20:00, друковані видання: до-
зволена з обмеженнями

цигарки: заборонена на радіо  
і тв; дозволена з обмеженнями  
в друкованих виданнях

дозволена з обме-
женнями

дозволена в ситу- 
ації, коли порів-
няння є справед-
ливим 

австрія

Спиртових виробів – заборо-
нена на радіо і тв, добровільне 
самообмеження в кіно та дру-
кованих виданнях і зовнішній 
рекламі

цигарки: заборонена на радіо 
і тв; дозволена з обмеженнями 
в друкованих виданнях (на пр. 
максимум 1 сторінка) 

радіо і тв: заборо-
нена для більшості 
ліків, на які ви-
писується рецепт, 
друковані видання 
– заборонена 

дозволена в ситу-
ації, коли порів-
няння є справед-
ливим і містить 
правдиві дані

португалія
тв: дозволена з 22:00 год.; радіо: 
дозволена від 22:00; друковані 
видання: дозволена

тв, радіо та друковані видання: 
заборонена

тв, радіо та дру-
ковані видання: 
дозволена, тільки зі 
спеціальною авто-
ризацією 

дозволена, якщо 
товар не ганьбить 
конкурентів та 
споживачі не вво-
дяться в оману 

Швеція Заборонена в усіх медіа  
(крім пива 1 класу) 

Заборонена на радіо і тв; друко-
вані видання: дозволена ( макс. 
¾ стор. а4 може бути представ-
лений сам товар)

Заборонена в усіх  
медіа (тільки сто-
совно ліків, на які 
виписується ре-
цепт)

дозволена з до-
бровільним само-
обмеженням

іспанія 
тв: спиртових виробів (20 %) 
дозволена з 21:20 год.; радіо та 
друковані видання: дозволена

Заборонена на радіо і тв; дозво-
лена в друкованих виданнях

тв, радіо та друко-
вані видання: до-
зволена

дозволена, якщо 
не знеславлюєть-
ся конкурент або 
його товар 
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3. Впровадження концепції маркетингу співпраці 
із учасниками ринку. Впровадження концепції маркетин-
гу співпраці із учасниками ринку досягається за допомо-
гою налагодження інформаційного обміну за допомогою 
сучасних інформаційних технологій. Іншою сутнісною 
характеристикою маркетингу співпраці є багатосторон-
ність і багатовекторність контактів підприємства із контр-
агентами – постачальниками сировини та матеріалів, 
дистриб’юторами та збутовими посередниками, клієнтами 
й іншими партнерами по бізнесу. Наявні відносини дифе-
ренціюються залежно від ступеня тісноти зв’язку. 

Серед усієї сукупності організацій, з якими налаго-
джено взаємодію, доцільно визначати окремі групи – за-
лежно від важливості та ступеня тісноти та інтенсивності 
зв’язків. Водночас зазначимо, що найпростішим способом 
(мінімально використовуючи маркетингові інструмен-
ти) закріпитися на ринку ЄС є участь у держзакупівлях. 
«Українським компаніям не треба витрачати зайві кошти 
на маркетинг, домовлятися про вихід у мережу, відкривати 
представництво. Заявки та процедури державних тендерів 
зазвичай чітко структуровані. Тому все, що потрібно – це 
знайти цікавий тендер і відповідним чином оформити за-
явку», ‒ пояснив заступник голови МЕРТ Максим Нефьо-
дов [11; 12]. 

Маркетинг співпраці важливо розвивати на всіх рів-
нях управління: і на рівні держав, і на рівні окремих підпри-
ємств. Важливо також розвивати корпоративну культуру 
та маркетингову складову у своїй діяльності.

Зазначимо, що у структурі співпраці варто поступо-
во переорієнтуватися із сировинної на військову. Автори 
(як і значна частина населення України) довго перебували 
в полоні ілюзії щодо непорушності та безумовного дотри-
мання положень міжнародних угод, меморандумів, догово-
рів тощо, які мали б гарантувати безпеку життєдіяльності 
країни та її громадян. Проте події 2014–2016 рр. перекона-
ли, що навіть найбільш миролюбні країни, крім меморан-
думів, повинні мати додаткові аргументи. Однак доводить-
ся визнавати, що успішні країни Північно-Атлантичного 
альянсу сьогодні – це розвинені військові економіки світу, 
що впроваджують інноваційні технології в оборону, мають 
високий рівень бойової готовності та соціального забезпе-
ченні армії. У рамках нашого дослідження названий аспект 
нас цікавить з точки зору впровадження стандартів НАТО 
у ті сфери економічної діяльності, що будуть забезпечувати 
потреби армії [14]. 

Висновок. Отже, проведений аналіз дає підстави 
стверджувати, що гармонізація певних маркетингових 
стандартів України до стандартів ЄС здатна забезпечити 
певне економічне зростання вітчизняної економіки. Осно-
вні складові маркетингових стандартів ЄС щодо України 
мають стратегічний характер, фокусуючись на широкому 
спектрі як економічних, так і соціальних проблем. У пер-
спективі планується розробити інструментарій взаємодії 
освітніх і бізнес структур України та ЄС з використанням 
маркетингових стандартів ЄС з метою забезпечення ака-
демічної мобільності та якнайшвидшої адаптації у чужому 
середовищі, підвищення рівня конкурентоспроможності 
економік.
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уКраїни на сучасному етапі розвитКу
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Пріоритети державної політики детінізації національного господарства України на сучасному етапі розвитку

Метою статті є обґрунтування пріоритетів державної політики детінізації національного господарства України в системі базових характери-
стик економічної безпеки держави на сучасному етапі розвитку. Зроблено висновок про перспективність ув’язки політики детінізації та формуван-
ня дієздатної системи економічної безпеки України, що дозволяє досягти синергічного ефекту, зорієнтованого і на протидію тінізації економічних 
відносин, і на комплексне зміцнення ключових параметрів економічної безпеки держави, у тому числі через детінізацію її економіки. Отже, стратегічні 
пріоритети визначені за напрямами: (1) самодостатність економічного розвитку та забезпеченість політики детінізації (формування середовища 
сприйняття тіньової економіки, ресурсного забезпечення та інформаційно-аналітичної системи детінізації, впровадження ефективних зарубіжних 
технологій, підвищення ефективності в регуляторній сфері); (2) стійкість економічної системи та висока спроможність політики детінізації 
(легалізація національного господарства в галузево-секторальному та просторово-структурному аспектах, за структурними елементами без-
пеки держави, у фінансовій системі та на внутрішньому ринку); (3) здатність економіки до розвитку та реалізації потенціалу політики детінізації 
(формування інфраструктури, впровадження «запобіжників» контролю, інтелектуально-кадрового та інвестиційно-інноваційного забезпечення 
детінізації економіки).
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УДК 343.37
Августин Р. Р. Приоритеты государственной политики  

детенизации национального хозяйства Украины  
на современном этапе развития

Целью статьи является обоснование приоритетов государственной 
политики детенизации национального хозяйства в системе базовых 
характеристик экономической безопасности государства на совре-
менном этапе развития. Сделан вывод о перспективности увязки по-
литики детенизации и формирования дееспособной системы экономи-
ческой безопасности Украины, что позволяет достичь синергического 
эффекта, ориентированного и на противодействие тенизации эко-
номических отношений, и на комплексное укрепление ключевых пара-
метров экономической безопасности государства, в том числе через 
детенизацию экономики. Следовательно, стратегические приорите-
ты определены по направлениям: (1) самодостаточность экономиче-
ского развития и обеспеченность политики детенизации (формиро-
вание среды восприятия теневой экономики, ресурсного обеспечения 
и информационно-аналитической системы детенизации, внедрение 
эффективных зарубежных технологий, повышение эффективности 
в регуляторной сфере); (2) устойчивость экономической системы 
и высокая способность политики детенизации (легализация нацио-
нального хозяйства в отраслево-секторальном и пространственно-
структурном аспектах, за структурными элементами безопасности 
государства, в финансовой системе и на внутреннем рынке); (3) спо-
собность экономики к развитию и реализации потенциала политики 
детенизации (формирование инфраструктуры, внедрение «предохра-
нителей» контроля, интеллектуально-кадрового и инвестиционно-
инновационного обеспечения детенизации экономики).

UDC 343.37
Avhustyn R.R. Priorities in the State Policy of Unshadowing  

the National Economy of Ukraine at the Present Stage  
of Development

The aim of the article is to justify the priorities of the state policy of 
unshadowing the national economy in the system of basic characteristics 
of the state economic security at the present stage of development. 
There made a conclusion about the perspectiveness of aligning the policy 
of economy unshadowing with forming a viable system of economic 
security of Ukraine, which allows to achieve a synergistic effect oriented 
both towards counteraction to the shadowing of economic relations and 
comprehensive enhancement of key parameters of the state economic 
security, including through the economy unshadowing. Consequently, the 
strategic priorities are defined in the following areas: (1) self-sufficiency of 
economic development and provision of the policy of economy unshadowing 
(forming the environment of perception of the shadow economy, resource 
support and an information and analytical system of economy unshadowing; 
introducing effective foreign technologies; increasing the efficiency in the 
regulatory sphere); (2) stability of the economic system and high capacity of 
the policy of economy unshadowing (legalization of the national economy 
in the branch-sectoral as well as spatial and structural aspects by structural 
elements of the state security, in the financial system and the internal 
market); (3) ability of the economy to develop and realize the potential of 
the policy of economy unshadowing (building the infrastructure; introducing 
«fuses» of control, human and intellectual, investment and innovation 
support of the economy unshadowing).
Keywords: shadowing, unshadowing, synergistic effect, strategic priorities.

ЕкОнОмІкА ТА упРАВлІння нАцІОнАльнИм 
гОСпОДАРСТВОм



36 Проблеми економіки № 4, 2016

економіка та управління національним господарством

Ключевые слова: тенизация, детенизация, синергический эффект, 
стратегические приоритеты.
Рис.: 1. Библ.: 9. 
Августин Руслан Ростиславович – кандидат экономических наук, до-
цент кафедры государственного и муниципального управления, Терно-
польский национальный экономическмй  университет (ул. Львовская, 
11, Тернополь, 46020, Украина)
E-mail: economist_555@mail.ru

Fig.: 1. Bibl.: 9. 
Avhustyn Ruslan R. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, 
Department State and Municipal Management, Ternopil National Economic 
University (11 Lvіvska Str., Ternopil, 46020, Ukraine)
E-mail: economist_555@mail.ru

Вступ. В економіці України існують масштабні та 
комплексні проблеми тінізації, її проникнення у всі сфери 
суспільного життя і економічних відносин, значний нега-
тивний вплив на функціонування системи національного 
господарства, стримування його розвитку та формування 
критичних негативних характеристик структурних спів-
відношень, погіршення рівня якості життя. Більше того, 
в Україні стан тінізації економіки критичний, адже в дер-
жаві функціонує система відтворення тіньових відносин, 
рівень тінізації вже тривалий період часу настільки висо-
кий, що є всі підстави говорити про нагальну залежність 
економічної безпеки держави від вирішення або, принай-
мні, достатнього зниження та послаблення впливу систем-
них ризиків і загроз, проблеми тінізації.

Виходячи з цього, справедливим і перспективним 
у контексті забезпечення високого рівня ефективності 
державної економічної політики стає висновок про ув’язку 
політики детінізації та формування дієздатної системи 
економічної безпеки України. Таким чином, можна досягти 
синергічного ефекту, коли будуть реалізовуватися не част-
кові заходи, зорієнтовані на протидію тінізації економічних 
відносин в окремих видах економічної діяльності чи фазах 
суспільного відтворення, а провадитиметься комплексна 
політика зміцнення ключових параметрів економічної без-
пеки держави через детінізацію її економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджен-
ня процесів державної політики детінізації національно-
го господарства знайшли достатньо широке висвітлен-
ня у працях таких учених, як: Г. Башнянин, З. Варналій,  
Т. Васильців, В. Волошин, О. Власюк, В. Дубровський,  
Я. Жаліло, О. Іванов, О. Ілляш, І. Олієвська, Р. Лупак, А. Мокій,  
Т. Тищук, М. Флейчук, Ю. Харазішвілі та ін. Проте чинники 
тінізації та стратегії, що їх враховують, змінюються у міру 
реалізації державної політики детінізації. Отже, дієвість 
відповідних програмних заходів державних інституцій 
напряму залежить від правильної поставки пріоритетних 
завдань, що передбачатимуть забезпечення розвитку еко-
номіки України відносно сформованого її стану.

Метою статті є обґрунтування пріоритетів держав-
ної політики детінізації національного господарства Укра-
їни в системі базових характеристик економічної безпеки 
держави на сучасному етапі розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Першочергово важ-
ливо констатувати, що основоположними характеристи-
ками економічної безпеки держави вважаються, по-перше, 
розвиток (якщо національне господарство не розвиваєть-
ся, то його можливості до життєздатності та протидії вну-
трішнім і зовнішнім загрозам різко знижуються); по-друге, 

стійкість (як міцність і надійність структурних елементів 
складної системи «економіка», вертикальних, горизон-
тальних та інших зв’язків у її межах, здатність витримувати 
внутрішні та зовнішні навантаження); по-третє, надій-
ність і здатність об’єкта безпеки до виживання і розвитку 
в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, а також неперед-
бачуваних, часто непрогнозованих чинників. 

Видається доцільним враховувати ці базові харак-
теристики системи економічної безпеки держави й при 
управлінні процесами детінізації економіки України. Такі 
міркування підтверджуються, наприклад, тим, що для до-
статньої протидії тіньовим економічним відносинам сьо-
годні в минулому мали б бути сформовані для цього відпо-
відні умови. Йдеться про створення і надання повноважень 
дієздатним суб’єктам інфраструктури легалізації економі-
ки, яким необхідний певний часовий лаг для результатив-
ного функціонування, або, наприклад, реалізацію суспільно 
психологічних кампаній, спрямованих на вироблення мен-
тального чинника несприйняття корупції, приховування 
доходів і витрат, девіантної поведінки.

Беззаперечно, необхідними є заходи та засоби, які 
реалізуються в поточному часовому періоді для зміни по-
ведінки економічних агентів, вибудування інституційно-
правових умов господарювання, формування механізмів 
та інструментів контролю і покарання. Але при цьому ро-
зуміємо й важливість забезпечення необхідних тенденцій 
детінізації економіки та створення для цього відповідних 
умов, у тому числі компенсаторів і запобіжників щодо не-
повернення ситуації до попереднього стану або ж переходу 
до нераціонального (неприродного, небажаного) розвитку.

Узагальнюючи ці висновки, сукупність пріоритетів 
державної політики детінізації національного господар-
ства, вибудуваних відповідно до головних характеристик 
системи економічної безпеки держави, може бути подано 
як на рис. 1. 

Підбір запропонованих стратегічних пріоритетів 
державного регулювання обґрунтовується таким чином. 
Так, що стосується досягнення самодостатності еконо-
мічного розвитку та фінансово-ресурсної забезпеченості 
політики детінізації, то тут важливо сформувати відповід-
не середовище, в якому економічні агенти й інші суб’єкти 
економічних відносин будуть вмотивовані та не зацікавле-
ні здійснювати незаконні, неофіційні чи приховувані опе-
рації.

Забезпеченість політики держави також значною 
мірою спирається на створення відповідної інформаційно-
аналітичної системи. Вона необхідна, по-перше, для опе-
ративного збору й аналізу інформації та відстеження, та-
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ким чином, проявів злочинних дій. По-друге, завдяки такій 
системі відповідні органи державного управління можуть 
формувати та використовувати при прийнятті рішень до-
волі розлогі інформаційно-аналітичні звіти. По-третє, че-
рез розвинену інформаційну систему можна поширювати 
інформацію, а також здійснювати інформаційні кампанії, 
зорієнтовані на легалізацію.

Потрібно зауважити, що світовим досвідом напрацьо-
вано багато позитивних і успішних практик щодо протидії 
тінізації економічних відносин. Звичайно, вони мають свої 
особливості та не однаковою мірою можуть реалізовувати-
ся з огляду на особливості стану соціально-економічного 
розвитку, різні фінансово-ресурсні та бюджетні можли-
вості держав, структуру економічних відносин і суспільних 
відтворювальних процесів. Але багато з них можуть бути 
апробованими в Україні за сучасних обставин. Наприклад, 
Україна повинна приєднатися до багатосторонньої угоди 
про обмін податковою інформацією за єдиним стандартом 
CRS (Common Reporting Standard), який дозволяє в режимі 
он-лайн обмінюватися та узгоджувати інформацію з по-
датковими органами інших держав. Перегляду потребують 
також і чинні двосторонні угоди нашої держави про уник-
нення подвійного оподаткування, зокрема, щодо їх відпо-
відності принципам модельної конвенції ОЕСР.

З метою протидії розмиванню податкової бази та ви-
веденню прибутків у світовій практиці використовується 
такий інструмент, як BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
[8]. Цей проект може бути імплементованим нашою держа-
вою, а отже, його можливості поширяться й на Україну.

Інвестиційна привабливість та ефективність біз-
несу визначаються умовами регуляторного та дозвільно-
контролюючого середовища. Якість регуляторної політи-
ки, прозорість і необтяжливість дозвільної сфери, справед-
ливість контролю значною мірою визначають стимули до 
підприємництва, а також дотримання принципів легаль-
ного господарювання. Саме тому легалізацію і підвищен-
ня ефективності в регуляторній і дозвільно-контролюючій 
сферах можна заслужено відносити до передумов деті-
нізації економіки. Більше того, значна частина тіньового 
сектора функціонує саме тут у вигляді тіньових проплат 
за прийняття владою необхідних для суб’єктів бізнесу рі-
шень, викупу або отримання в оренду земельних ділянок, 
об’єктів нерухомості, які перебувають у власності держави 
або місцевих громад, прав доступу до різного роду об’єктів, 
ліцензій, дозволів, неприйняття чи зменшення розмірів 
штрафних санкцій і т. ін.

Реалізація визначених пріоритетів державної політи-
ки дозволяє сформувати відповідне середовище, забезпе-
чити передумови та ресурсне підґрунтя детінізації. Проте 
подальше державне регулювання має гарантувати поточну 
ефективність із легалізації економічних відносин і досяг-
нення вимог стійкості економічної системи, високої спро-
можності політики детінізації.  

Спектр напрямів і об’єктів державного регулювання 
в поточний момент часу доволі розлогий і потребує від-
повідної класифікації. Передусім звернімо увагу на нео-
днорідність і різні масштаби проблеми тінізації за видами 
економічної діяльності та галузями та секторам економіки. 

Рис. 1. Пріоритети державної політики детінізації національного господарства в системі базових характеристик 
економічної безпеки держави
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Як звітує Міністерство економічного розвитку і торгів-
лі України, рівень тінізації економічних відносин в нашій 
державі коливається від 8,0 % офіційної доданої вартос-
ті у сільському господарстві до 38,0 % у торгівлі та 56,0 % 
у добувній промисловості [7]. За даними Ради національ-
них реформ України, рівень тінізації у вітчизняному АПК 
становить близько 20,0 % загалом, а також 50,0 % у секторі 
молочної продукції та 100,0 % – дикорослих плодів, ягід, 
грибів і горіхів; у легкій промисловості рівень тінізації 
становить 67,0 %; у сфері фармацевтики – 40,0 %; у рес-
торанному бізнесі – 70,0 % [4]. Відповідно, існує не лише 
потреба, але й доцільність реалізації в Україні такого пріо-
ритету державної політики детінізації економіки, як легалі-
зація та підвищення фінансово-економічної ефективності 
в галузево-секторальному аспекті. Головним результатом 
має стати скорочення тіньового сектора у видах економіч-
ної діяльності, де він критично високий (за орієнтир можна 
обрати визначену Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі України граничну межу тінізації на рівні 30,0 %), 
та вирівняння й усунення галузево-структурних диспро-
порцій офіційної легальної економіки.

Видається перспективним узгодження державної 
політики детінізації малого бізнесу з дієвою підтримкою 
становлення і розвитку цього сектора економіки, а лега-
лізації середнього та великого бізнесу – з офшоризацією 
оподаткування. Остання особливо загрозлива для безпеки 
національної економіки України, адже має критично великі 
обсяги та зумовлює значне звуження податкової бази, від-
мивання нелегального прибутку, розширення можливос-
тей фінансування тероризму та сепаратизму, організова-
ної економічної злочинності, вимивання з країни капіталу 
і дестабілізацію.

За даними Фіскальної служби України, обсяги офшо-
ризації в Україні хоча й скоротилися, проте все ще залиша-
ються істотними. Так, експорт товарів (послуг), пов’язаних 
з розрахунками через офшорні юрисдикції (понад визна-
чений Розпорядженням Кабінету Міністрів України Про 
затвердження переліку держав (територій), які відповіда-
ють критеріям від 23.02.2011 р. № 143-р, перелік офшорів), 
у 2014 р. становив 461 млн дол. США, а імпорт таких това-
рів (послуг) – близько 800 млн дол. США. Головними тери-
торіями – партнерами за такими операціями залишаються 
Британські Віргінські Острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, 
Маршальські Острови, Сейшельські Острови, Сент-Кітс 
і Невіс, Беліз, Бермудські Острови [2].

Інший аспект проблеми та гострої необхідності де-
офшоризації полягає не лише у використанні офшорних 
юрисдикцій у цілях оптимізації податків, але й для юридич-
ного захисту активів чи приховування структури власнос-
ті. Такий висновок підтверджується тим, що значна частка 
іноземних інвестицій, які надходять в Україну, мають так 
зване «сумнівне» походження. Зокрема, за підсумками I кв. 
2016 р. 25,6 % інвестицій надійшло з Кіпру, 4,0 % – Британ-
ських Віргінських Островів, 1,2 % – Белізу [6]. Що стосуєть-
ся прямого інвестування (акціонерного капіталу) з України 
в економіку країн світу, то станом на аналогічний період 
часу 93,5 % інвестицій було спрямовано на Кіпр та 0,8 % – 
Британські Віргінські Острови [5]. Відповідно, є підстави 
стверджувати, що з використанням офшорів тінізуються 
інвестиційні процеси у вітчизняній економіці.  

Важливим стратегічним пріоритетом державної 
політики в аналізованій сфері є визначення і досягнення 
відчутних успіхів щодо детінізації та якісного розвитку 
структурних елементів безпеки держави. Йдеться, зокре-
ма, про позитивні зрушення в макроекономічній сфері, фі-
нансовій системі, зовнішньоекономічній діяльності, соці-
альній і демографічній царині, інвестиційно-інноваційній 
сфері, енергетичному, продовольчому та виробничому 
комплексах.

Наступним стратегічним напрямом системної полі-
тики детінізації національного господарства України до-
цільно визначити детінізацію в просторово-структурному 
аспекті. Йдеться про надзвичайно нерівномірний стан 
соціально-економічного розвитку територій України, на-
явність через це гострих і критичних для економічної 
цілісності і безпеки держави диференціацій у фінансово-
економічних і ресурсних можливостях з-поміж областей 
і великих міст. Ці чинники призводять до розкрадання 
бюджетних коштів, їх нераціонального та непрозорого ви-
користання в особливо великих обсягах у більш фінансо-
во потужних адміністративно-територіальних одиницях; 
монопольного становища та нелегального використання 
природних ресурсів (бурштин, нафта і газ та ін.) в окремих 
областях тощо.

Наголосимо, що чи не найбільш важливе стратегічне 
значення для реалізації системної, комплексної і виваженої 
політики детінізації економіки в Україні має оптимізація 
співвідношень тіньової та легальної економіки у фінан-
совій системі. Мається на увазі, як важливість проблеми 
протидії іллегальній економіці в цій сфері (адже підсилю-
ється дія та негативний вплив гострих загроз фінансово-
економічній безпеці), так і її широта і всеохопність (про-
никність тінізації практично у всі підсистеми фінансової 
системи держави). Отже, закономірно доволі комплексним 
і важливим стратегічним пріоритетом державної політики 
у сфері детінізації національного господарства має стати 
легалізація фінансової системи України, включно з функ-
ціонуванням її елементів і відповідних відносин між ними 
і в середині системи, прозорим і ефективним виконанням 
її функцій у забезпеченні соціального й економічного роз-
витку. 

Наступною сферою, де актуальність проблеми де-
тінізації має дещо інший, але також важливий характер, є 
функціонування внутрішнього ринку та його структурних 
сегментів. В Україні значно загострилися в останні роки 
системні вади, які стримують розвиток внутрішнього рин-
ку держави та її територій і які значною мірою породжені 
тіньовими відносинами, що усталилися тут. Відповідно, 
справедливим і актуальним видається висновок про пріо-
ритетність завдань державної політики щодо усунення цих 
негативних тенденцій та забезпечення системної детініза-
ції як передумови сталого та структурно збалансованого 
розвитку внутрішнього ринку України та його сегментів, 
у тому числі в галузево-просторовому аспекті [9, с. 55–58].

Зауважимо, що проблеми тінізації внутрішнього 
ринку України істотно ускладнилися після анексії АР Крим 
та збройного конфлікту у Донецькій і Луганській областях, 
який виник на початку 2014 р. та триває досі. Такі висно-
вки підтверджуються суттєвими негативними наслідками 
гібридної війни, як-от: зменшення обсягів промислового 
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виробництва та АПК, девальвація національної грошової 
одиниці, підвищення темпів зростання інфляції та знижен-
ня купівельної спроможності населення, погіршення коо-
пераційних відносин між суб’єктами внутрішнього ринку 
зі Сходу та інших територій держави, ускладнення фінан-
сового стану підприємств та інвестиційної привабливості 
територій, зростання внутрішньої міграції.

Необхідне запровадження низки інструментів із де-
тінізації внутрішнього ринку в умовах дії чинників зовніш-
ньої агресії. Вирішення цієї проблеми окремими заходами 
об’єктивно ускладнене та потребує упровадження низки 
механізмів державної політики та їх дієвих заходів. Насам-
перед важливо реалізувати інституційний механізм, зорі-
єнтований на зміну суперечливого інституційного базису, 
який створює основу для активізації тіньової ділової актив-
ності стосовно АР Крим та тимчасово окупованих терито-
рій Луганської і Донецької областей. Не менш важливими 
слід вважати й заходи у межах суспільно-громадського ме-
ханізму детінізації внутрішнього ринку Донбасу, спрямо-
вані на ліквідацію корупційних проявів і фактів сприяння 
контрабанді на блокпостах серед окремих військових і до-
бровольців. 

Третім блоком стратегічних пріоритетів системного 
регулювання детінізації економічних відносин в Україні 
в узгодженості до політики забезпечення економічної без-
пеки держави визначено здатність економіки до розвитку 
та реалізації свого легалізаційного потенціалу. Іншими 
словами органи влади вже зараз мають реалізувати захо-
ди, що матимуть позитивний ефект у подальших часових 
періодах, підсилюватимуть дію планових наслідків інших 
поточно-тактичних дій, а також забезпечуватимуть уне-
можливлення протікання головних важливих процесів 
у зворотному напрямі.

Передусім до таких пріоритетів важливо віднести 
формування повноцінної інфраструктури детінізації, адже 
відомо, що досягти успіхів реформ у будь-якій сфері без по-
будови необхідного інституційного та інфраструктурного 
забезпечення неможливо. Слід визнати, що окремі успіхи 
та здобутки нашої держави в царині розвитку інфраструк-
тури детінізації наявні. Щоправда, здебільшого – у части-
ні протидії корупції, підтвердженням чого є створення та 
функціонування Національного антикорупційного бюро 
України та його територіальних представництв, Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури, Державного бюро 
розслідувань, Національного агентства з питань запобі-
гання корупції, Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку й управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів, Центру протидії ко-
рупції, ГО «Наші гроші», Українського представництва 
«Transparency International», Міжнародного фонду «Від-
родження» та ін. Хоча окремі елементи інфраструктури 
безпосередньо детінізації економіки створені вже давно та 
функціонують при МВС, СБУ, Фіскальній службі України, 
податковій поліції, Міністерстві фінансів України.

Проте, як свідчить світовий досвід, цієї інфраструк-
тури явно не достатньо, і вона має розвиватися в напрямі 
створення, делегування достатніх повноважень і забезпе-
чення ефективної роботи нових структур як за відповідних 
контролюючих органів влади, так і в середовищі громадян-

ського суспільства. Якщо звернути увагу на пріоритетні на-
прями, за якими розвивається інфраструктура протидії ті-
нізації економіки в державах, що мають значні успіхи в цій 
сфері, то це:

створення спеціально уповноважених державних  
органів із дієвими компетенціями, правами та 
правовими засобами щодо власного (або спіль-
ного з правовими органами) розслідування, вияв-
лення злочинів у цій сфері йофіційне повідомлен-
ня про них (Генеральне командування фінансової 
гвардії в Італії, FinCEN у США, NBI у Фінляндії, 
KOKRIM у Норвегії, TRACFiN у Франції, MOT 
у Нідерландах, DAFI у Польщі, CtiF-CFI у Бельгії 
[1, с. 54–62]);
розвиток елементів інформаційно-аналітичної  
ін фраструктури детінізації в цілях відповідної 
підтримки діяльності державних і недержавних 
структур протидії тінізації ринків, передання до 
слідства незаангажованих та об’єктивних додат-
кових даних заради недопущення подання інфор-
мації, яка має характер особистої чи групової за-
цікавленості, формування єдиного інформаційно-
го ресурсу для взаємодії уповноважених органів 
в електронній формі стосовно проявів тіньових 
відносин і реагування на них (досвід Німеччини 
та США) [3, с. 54–62];
функціонування інституцій з фінансового моніто- 
рингу для упередження і боротьби з приховуван-
ням коштів і незаконними оборудками у різних 
видах економічної діяльності та цільових сегмен-
тах економіки. Наприклад, у США в таких цілях 
створені і функціонують Служба з оцінювання 
масштабів операцій з легалізації кримінальних 
прибутків, Рада Федеральної резервної системи, 
Відділ кримінальних розслідувань Податкового 
управління, Правоохоронна мережа з боротьби 
з фінансовими злочинами;
створення і розвиток інституту надання інформа- 
ційних повідомлень (за офіційну винагороду) гро-
мадянами чи представниками суб’єктів господа-
рювання щодо виявлення ними проявів тіньових 
відносин (досвід Канади та Німеччини).

Цікавим і важливим інструментом стратегічного 
розвитку системи детінізації національного господарства 
України може стати зростання інвестиційно-інноваційної 
активності у цій сфері. Зарубіжний досвід накопичив низку 
інновацій, причому і технічних, і технологічних, і організа-
ційних, і юридичних, і економічних, які можуть застосову-
ватися у відповідних цілях.

Не менш важливим стратегічним пріоритетом для 
реалізації потенціалу політики системної детінізації еко-
номіки України потрібно вважати формування та розви-
ток інтелектуально-кадрового забезпечення у цій сфері. 
Йдеться про якісний і фаховий персонал (для роботи 
у фіскальних структурах, органах протидії корупції, дер-
жавних і недержавних організаціях виявлення і протидії 
злочинам у сфері тінізації економічних відносин), резуль-
тати інтелектуальної творчої діяльності, що завершуються 
комерціалізацією і ефективним використанням об’єктів 
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інтелектуальної власності та інновацій, а також так званий 
«штучний інтелект» або новітні ефективні засоби праці та 
технології, які використовуються при реалізації політики 
детінізації.

Висновок. З огляду на важливість завдання визна-
чення пріоритетів (адже вони формують стратегічні магі-
стральні напрями, за якими вибудовуються та в подальшо-
му реалізуються механізми, інструменти і засоби) держав-
ної політики детінізації економіки України на посттранс-
формаційному етапі її розвитку, а також з урахуванням 
недоліків вітчизняного досвіду стратегування легалізації 
економіки актуально розглядати перспективність ув’язки 
політики детінізації та формування дієздатної системи 
економічної безпеки України, що дозволяє досягти синер-
гічного ефекту, зорієнтованого і на протидію тінізації еко-
номічних відносин, і на комплексне зміцнення ключових 
параметрів економічної безпеки держави, у т. ч. через де-
тінізацію її економіки
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UDC 330.101.8
Bondarenko T. M. Specification of Scientific Tasks in Collaboration  

between Science, Industry and State, and Impact of Political Factors  
on Managerial Levers and Economy

The issue of collaboration between science, industry and state is of relevance 
in domestic and international practice. In leading countries of the world and 
in Ukraine compatible production and scientific complexes are created; 
collaboration between research institutions and state is established, in 
particular the theory and practice of collaboration between science, industry 
and state on the basis of Triple Helix Model is widespread in the world; in 
scientific papers objects of research of economic processes, subjects of 
research of the economic theory are considered. However, there are no 
works where the objects and tasks of economic researches are studied 
on the basis of macroeconomic environment, and a distinct principle to 
distinguish research objects relating to different economies and types 
of production is laid out; scientific and practical problems of economy in 
the field of collaboration between state, science and industry are clearly 
defined. According to the purpose of the article (to specify scientific and 
practical tasks to rationalize scientific research), the experience gained is 
systematized and a scheme-matrix of scientific and practical problems is 
proposed. In scientific practice there are works highlighting principles of 
scientific research work, research tasks in the field of economy, scientific 
problems of economy but there are no works considering both principles 
and tasks of collaboration of academic economists with state and industry 
in order to provide scientists with recommendations on optimization of 
economic processes to improve the economic efficiency. Taking into account 
the experience gained, principles of collaboration of academic economists 
with the state and industry are identified. On the basis of the developed 
matrix of scientific and practical tasks, the principle of impact of political 
factors on managerial levers, the level of Gross Domestic Product and Gross 
Social Product is demonstrated.

УДК 330.101.8
Бондаренко Т. Н. Конкретизация научных задач в сотрудничестве 

науки, производства и государства, влияние политических  
факторов на управленческие рычаги и экономику

В отечественной и мировой практике актуальным является во-
прос сотрудничества науки, производства и государства. В ведущих 
странах мира и в Украине созданы совместимые производственные 
и научные комплексы, налажено сотрудничество между научными 
учреждениями и государством, в частности, в мировой практике рас-
пространена теория и практика сотрудничества науки, производ-
ства и государства по модели Triple Helix Model; в научных работах 
рассмотрены объекты исследований экономических процессов, пред-
меты исследования экономической теории. Однако не было найдено 
работ, где объекты, задачи экономических исследований изучаются 
на базе макроэкономической среды и изложен четкий принцип разде-
ления объектов исследования от разных экономик, видов производ-
ства, четко разделены научные и практические задачи в экономике 
в сотрудничестве государства, науки и производства. Согласно цели 
разработки (конкретизировать научные и практические задачи для 
рационализации научных исследований) систематизирован приобре-
тенный опыт, а также предложена схема – матрица научных и прак-
тических задач. В научной практике есть работы, посвященные прин-
ципам научной работы, постановкам задач исследования в экономи-
ке, научным задачам в экономике, но не найдено работ, посвященных 
одновременно принципам и задачам научной работы в сотрудниче-
стве ученых-экономистов с государством и производством с целью 
предоставления учеными рекомендаций относительно оптимизации 
экономических процессов для повышения эффективности экономики. 
Учитывая приобретенный опыт, выделены принципы работы ученых-
экономистов в сотрудничестве с государством и производством. На 
основе разработанной матрицы научных и практических задач про-
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КонКретизація науКових задач у співпраці науКи, виробництва та держави, 
вплив політичних фаКторів на управлінсьКі важелі й еКономіКу
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Бондаренко Т. М.
конкретизація наукових задач у співпраці науки, виробництва та держави, вплив політичних факторів  

на управлінські важелі й економіку

У вітчизняній і світовій практиці актуальним є питання співробітництва науки виробництва та держави. У провідних країнах світу та в Україні 
створені сумісні виробничі та наукові комплекси, налагоджено співпрацю між науковими установами та державою, зокрема, у світі поширено теорію 
і практику співробітництва  науки виробництва та держави за моделлю Triple Helix Model; в наукових роботах розглянуто об’єкти досліджень 
економічних процесів, предмети дослідження економічної теорії. Але не знайдено робіт, де об’єкти, задачі економічних досліджень вивчаються на 
базі макроекономічного середовища та поданий чіткий принцип відокремлення об’єктів дослідження від різних економік, видів виробництва, чітко 
розмежовуються наукові та практичні задачі в економіці у співробітництві держави, науки та виробництва. Згідно з метою розробки (конкретизу-
вати наукові та практичні задачі для раціоналізації наукових досліджень) систематизовано набутий досвід і запропоновано схему – матрицю науко-
вих і практичних задач. У науковій практиці є роботи, присвячені принципам наукової роботи, постановкам задач дослідження в економіці, науковим 
задачам в економіці, але не знайдено робіт, присвячених одночасно принципам і задачам наукової роботи у співробітництві вчених-економістів із дер-
жавою та виробництвом з метою надання вченими рекомендацій щодо оптимізації економічних процесів для підвищення ефективності економіки. 
Враховуючи набутий досвід, наведено принципи роботи науковців-економістів у співпраці з державою та виробництвом. На основі розробленого 
принципу розмежування наукових і практичних задач продемонстровано принцип дії політичних факторів на управлінські важелі, ВВП та ВСП. 
Ключові слова: наукові задачі, політичні фактори, співробітництво держави, науки та виробництва, принципи роботи науковців.
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Постановка проблеми. У вітчизняній і світовій 
практиці актуальним є питання співробітництва науки, ви-
робництва та держави. Цьому питанню присвячено багато 
наукових робіт. Одночасно доцільно розмежувати наукові 
та практичні задачі у співробітництві держави, науки та 
виробництва, оскільки це дасть можливість оптимізувати 
роботу вчених, аналітиків підприємств, економістів, кон-
салтингових служб та інших, та держава буде мати доречні 
пропозиції з інновацій виробництва й оптимізації економі-
ки держави. Також вважаємо доцільним вивести принципи 
роботи науковців-економістів у співпраці з державою та 
виробництвом. У контексті задач співробітництва держа-
ви, науки та виробництва ставимо задачу дослідити вплив 
політичного фактора на управлінські важелі економіки.

Аналіз останніх джерел і публікацій. У вітчизняній 
і світовій практиці актуальним є питання співробітництва 
науки, виробництва та держави. У провідних країнах світу 
та в Україні створені сумісні виробничі та наукові комп-
лекси [2; 3; 10–12], налагоджено співпрацю між науковими 
установами та державою, зокрема, у світі поширено теорію 
і практику співробітництва науки, виробництва та держа-
ви за моделлю Triple Helix Model [14] з метою оптимізації 
вирішення проблемних питань розвитку економіки, науки 
та виробництва. В наукових роботах розглянуто об’єкти 
досліджень економічних процесів, предмети дослідження 
економічної теорії [7, с. 34; 8, с. 15], але не знайдено робіт, 
де об’єкти, задачі економічних досліджень вивчаються на 
базі макроекономічного середовища та поданий чіткий 
принцип відокремлення об’єктів дослідження від різних 
економік, видів виробництва, чітко розмежовуються на-
укові та практичні задачі в економіці у співробітництві 
держави, науки та виробництва. У науковій практиці є ро-
боти, присвячені принципам наукової роботи [4, с. 25–29], 
постановкам задач дослідження в економіці, науковим за-
дачам в економіці [1, с. 105; 9, с. 184–189], але немає ро-
біт, присвячених одночасно принципам і задачам наукової 
роботи у співробітництві вчених-економістів із державою 
та виробництвом з метою надання вченими рекомендацій 
щодо оптимізації економічних процесів для підвищення 
ефективності економіки. На основі розробленого принци-
пу розмежування наукових і практичних задач наведено 
принцип дії політичних факторів на управлінські важелі, 
ВВП та на ВСП. 

Мета дослідження. Узагальнивши науковий досвід 
світових і вітчизняних фахівців, перед нами постало питан-

ня, як раціоналізувати співпрацю науки, виробництва та 
держави стосовно окремих економічних і виробничих пи-
тань. Виникла потреба узагальнити набутий досвід і розро-
бити загальну схему співробітництва науки, держави та ви-
робництв. Мета розробки – конкретизувати наукові та 
практичні задачі для раціоналізації наукових досліджень. 
На основі проведеного дослідження та розробки окреслити 
вплив політичних факторів на управлінські важелі; вивес-
ти принципи роботи науковців-економістів у співпраці 
з державою та виробництвом.

Основні результати дослідження. На нашу думку, 
наукові задачі доцільно розділити на первинні задачі та 
задачі, які вирішуються за допомогою вже розроблених 
методів. До первинних задач відносимо такі, що виника-
ють у будь-якій економіці у будь-якій країні. Це задачі, які 
пов’язані з вирішенням складних ситуацій, спричинених 
зміною в економічному просторі. Наприклад: втрата віль-
них ніш ринку (не має значення, ринку якої країни і по яких 
товарах чи послугах). Нам відоме типове розв’язання такої 
проблеми, а саме: пошук нових ніш ринку, підвищення кон-
курентоздатності товару чи послуг, переорієнтація на ви-
робництво нових товарів чи послуг. Інший приклад – зрос-
тання безробіття внаслідок скорочення працівників. Лікві-
дація такої проблеми вирішується шляхом перекваліфікації 
працівників, трудової міграції працівників. Наприклад, як 
зробити, щоб інформація про новий вид товару чи послуги 
була видима та доступна для широкого кола споживачів? 
Типовим рішенням такої задачі є створення реклами різ-
ними засобами. І ці наведені засоби розв’язання первинних 
задач відомі досить давно і довгий термін не змінювались. 
Принцип подвійного обліку у бухгалтерському обліку, ви-
нахід Луки Пачулі теж відносяться до рішення первинної 
задачі – ведення обліку грошових засобів. Отже, у наве-
деному контексті виникає перше і найважливіше питання 
– розробка абсолютно нових методів розв’язку первинних 
задач. Інший тип задач – виділяємо раціоналізацію вже на-
явних засобів розв’язку первинних задач. Так, наприклад, 
шукати вільні ніші ринку можна значно швидше, якщо є 
можливість обробляти велику кількість інформації за від-
носно короткий проміжок часу. В цьому випадку доцільно 
скористатись відповідним програмним забезпеченням та 
базами даних. У процесі розв’язку первинних задач, відпо-
відно, перевагу буде надано самому раціональному методу. 
На наш погляд, насамперед учені цілеспрямовано вдались 
до пошуку нових методів і методологій розв’язку саме пер-
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винних задач. Зокрема, якщо вчений розв’язує наукову за-
дачу, то рекомендовані вченим заходи мають сенс без по-
силання на закони та законодавчі акти. І на другому етапі, 
коли результати роботи вченого держава приймає у робо-
ту, певні законодавчі акти доопрацьовуються юристами. 

Розв’язувати задачі за відомими методами доцільно 
перш за все тим, хто володіє достатнім обсягом необхід-
ної та об’єктивної інформації по поставлених завданнях 
та моє засоби для швидкої її обробки.

У виробництві ведеться наукова й аналітична робота 
за різними економічними напрямами та видами виробни-
цтва. Так, у кожному з видів виробництва ведеться митний 
облік, фінансовий облік, бухгалтерський облік, вирішуєть-
ся питання дослідження ринку. Економістам-аналітикам, 
підприємцям потрібно розумітися на всіх питаннях, які 
стосуються виробництва та реалізації продукції на вну-
трішньому та зовнішніх ринках, а отже, під час своєї робо-
ти потребують додаткових консультацій фахівців із відпо-
відних питань чи послуг відповідних структур, наприклад, 
маркетингових компаній, аудиторських фірм та ін. Таким 
чином, згідно з метою розробки – конкретизувати науко-
ві та практичні задачі для раціоналізації наукових дослі-
джень – ми систематизували набутий досвід і пропонуємо 
схему – матрицю наукових і практичних задач. Ми цілком 
припускаємося думки, що така розбивка не є остаточною 
по горизонталі та вертикалі, але, виходячи з того, що іс-
нує градація економічних задач, об’єктів економічного 
дослідження, видів економічної діяльності, економік, ви-
робництв і галузей і обумовленого підходу, відомого у світі 
стосовно співробітництва науки, держави та виробництва, 
вважаємо, що розбивка наукових і виробничих задач та за-
дач держави раціонально навести у формі матриці. 

Як вже зазначено, первинні задачі актуальні для 
будь-якої країни і для будь-якого ринку, тому вважаємо, 
що по країнах може йти різна розбивка економічних задач 
для різних видів економічної діяльності та виробництва, 
але досить подібна, що обумовлено первинними задачами 
та зовнішніми ринками товарів і послуг. Держава, науков-
ці, підприємці держави можуть деталізувати економічні 
питання на свій розсуд. Відповідно, чітке визначення на-
укових і практичних задач надасть можливість раціона-
лізувати наукову роботу, аналітичну роботу та роботу 
органів влади на рівні держави (табл. 1). По горизонталі 
передбачено економіку, типи виробництва у кожній клі-
тині матриці відповідно; у середині матриці – спеціалісти-
виконавці, які проводять аналітичну роботу по кожному з 
економічних питань, та підприємці-аналітики, які повинні 
розумітися на кожному з економічних питань, але потре-
бують додаткових консультацій. Раціональне вирішення 
наукових та аналітичних задач у кінцевому результаті від-
бивається на результатах виробництва по видах виробни-
цтва та по країні в цілому, знайде свій відбиток на показ-
никах ефективності виробничої та економічної діяльності, 
таких як ВДВ та ВВП. Зрозумілим є те, що від раціональ-
ного вирішення первинних задач і вивчення міжнародного 
досвіду у синтезі підносить рівень життя у світі і в кінце-
вому випадку впливає на світовий продукт – ВСП, що за-
значено у табл. 1.  

У світовій практиці відомо, що економіст-аналітик 

може бути фахівцем з ведення бізнесу і міжнародного рів-
ня, а отже, наведену матрицю можна читати як по горизон-
талі, так і по вертикалі. Ми не наводимо остаточний варі-
ант матриці науково-практичних задач. Цілком можливо, 
що наведений варіант може буде уточнений фахівцями, 
звужений чи розширений залежно від поставлених задач. 

Наведемо деякі зі спірних питань із вирішення за-
дач, які зустрічалися у практиці. Наприклад, що заходиться 
вище – наукова робота чи держава? На наш погляд, наука 
повинна працювати для держави та виробництва, а дер-
жава повинна забезпечувати науку необхідними для цього 
засобами. З іншого боку, наука вирішує первинні й аналі-
тичні задачі на рівні макрорівня економіки, передбачає на-
дання рекомендацій щодо оптимізації наукової діяльності, 
науково-виробничої співпраці та співпраці науки, вироб-
ництва та держави, а іноді – раціоналізації державного 
устрою та управління. Наукові питання макроекономіки 
та рішення, які приймаються на державному рівні, стоять 
дуже близько, а отже, інколи наука може порадити держа-
ві, як потрібно діяти у спірних виробничих, економічних 
і політичних питаннях, але, знов-таки, на розсуд держави 
оцінюється якість рекомендацій. 

І якщо наука не забезпечує державу якісними реко-
мендаціями та розробками відносно раціоналізації вироб-
ництва та вирішення економічних задач, держава має це 
довести і вжити заходів стосовно оптимізації наукової ро-
боти. Отже, ставити питання, що знаходиться вище – наука 
чи держава – недоцільно.  

Вчений-економіст і економіст відрізняються за фа-
хом і поставленими завданнями. Вчений-економіст безпо-
середньо розробляє методи, методології, моделі, заходи по 
вирішенню економічних задач. Безпосередньо економіст 
володіє знаннями практичного стану економічної систе-
ми, об’єктів економічної системи, показників у кількісних 
вимірах і співвідношеннях, які обчислюються за мето-
дами, методиками, моделями, розробленими вченими-
економістами. За необхідності, пов’язаної із зміною 
в економічній системі, вчені-економісти доопрацьовують 
раніше розроблені методи, методології і моделі, а еконо-
місти безпосередньо пропонують задачі, які повинні вирі-
шувати вчені-економісти, а держава ставить ці задачі пе-
ред вченими-економістами. Зокрема, за необхідності певні 
задачі з узгодження можуть вирішувати вчені-економісти 
для виробників продукції на певних договірних умовах. 

За аналогічною схемою доцільно працювати вченим-
маркетологам і маркетологам. Вчені-маркетологи безпосе-
редньо розробляють методи, методології, моделі з дослі-
дження ринку. Маркетологи досліджують ринок за розро-
бленими методами, методиками, принципами тощо.

Аналізуючи наукові джерела та періодичні видан-
ня, ми дійшли висновку, що політичні фактори можуть 
як сприяти економічному зростанню, так і діяти супроти 
нього. Так, політичні конфлікти можуть призводити до 
втрачання ринків і введення санкцій [5], але водночас для 
заняття більш вигідних позицій на політичній арені полі-
тичні діячі можуть сприяти розвитку економіки країни та 
світової економіки [6; 13]. Впродовж певного часу ми також 
спостерігаємо переплетіння політичних факторів і резуль-
татів нововведень. Так, спочатку були відкриті енергетичні 
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джерела, але з часом проявилася дія політичних факторів 
у формі монополій. У фінансовій сфері з’явилися банки, 
страхові компанії, але знову ж проявляється дія політич-
ного фактора у формі крупних власників, у якій задіяний 
нововпроваджений винахід. Також може бути одночасно 
прояв дії винаходу та політичного фактора. Наприклад, Рі-
чард Бредсон поєднав в один зв’язок незалежні між собою 
компанії, а отже, власник став вагомим діячем на політич-
ний і економічній арені [15]. 

Теоретично можна припустити12, що науковий розви-
ток можна прискорити настільки, щоб політичний фактор 
не буде встигати використовувати нововведення для сво-
го існування у кращому випадку, у менш кращому і прак-
тичному випадку дія політичного фактора буде знижена. 
У найгіршому випадку, якщо науковий розвиток зупиня-
ється23, політичний фактор посилює і розповсюджує свою 
дію в економічних сферах країни, до того ж швидкість 
і параметри його дії можуть наростати, що призведе для 
небезпечної ситуації у країні і з часом у світі. Зокрема, на-
уковий і науково-практичний винахід може перекривати 
раніше зроблений, який іще не був впроваджений у вироб-

21 Детально таке припущення може бути розкрите за допомо-
гою опису фізико-математичних процесів та теорії великих чисел, але 
в цій роботі ми не ставимо це за мету. 

32 Науковий розвиток включає і наукові винаходи з економіч-
них дисциплін, що сприяють контролю інформації, влади тощо. Пи-
тання можна розкрити значно ширше при детальному розгортанні 
наведеної матриці науково-практичних задач. 

Таблиця 1

 Матриця наукових і практичних задач

Країна N

Первинні задачі – наукові задачі, поняття, методи, методології, однакові для всіх країн (склали науковці із світовим ім'ям)

 види еконо-
мічної діяль-
ності та вироб-
ництва

Митна  
служба Маркетинг облік Інновації екологія Інші

Макроекономіка – 
зміни й оцінка  

діяльності  
економік

економіка Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Сільське  
господарство

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній зі сфер регулю-
вання вдв

Промисловість Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній зі сфер регулю-
вання вдв

Послуги Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній зі сфер регулю-
вання вдв

оцінка діяльності сфер регулювання та вплив діяльності сфер регулювання на ВДВ та ВВП і конкуренто-
здатність країни ввп 

оцінка діяльності сфер регулювання та вплив діяльності сфер регулювання та функціонування світової 
економіки вСп

Джерело: сформовано автором

ництво, економіку, і це означає, що наука розвивається із 
досить потужною швидкістю. Зосередимо увагу на тому, що 
використання новітніх розробок у виробництві та еконо-
міці дає можливість розвинути прибуткове виробництво, 
а отже, більш активно співпрацювати з іншими країнами. 
Водночас чим більше розвинена співпраця країни з іншими 
країнами, тим потужніше економічний розвиток, стиму-
лювання наукового фактора, а отже, значніше лімітування 
дії внутрішнього політичного фактора у країні. Таким чи-
ном, співставлення фактів доводить, що чим швидше на-
уковий розвиток, тим значніше лімітується негативний 
прояв політичного фактора. 

Аналізуючи наукові напрацювання, доходимо висно-
вку, що політичні фактори можуть прямо діяти на управ-
лінські важелі, сфери економіки та опосередковано діють 
на ВВП та ВСП, табл. 2. Ми вважаємо, що на макрорівні 
управлінськими важелями виступають і первинні задачі,  
і економіки, тому у матриці дамо однакову назву цих кате-
горій. Отже, в табл. 2 відображено, що саме наукові винахо-
ди, первинні задачі стримують дію політичних факторів на 
ВВП та ВСП. Із схеми також видно, що для лімітування дії 
політичного фактора недостатньо лише дії наукових вина-
ходів із таких напрямків, як політологія, політична психо-
логія, політична економія та ін. Лімітуванню дії політично-
го фактору повинні сприяти усі сфери наукової діяльності. 
У той самий час в контексті можна припустити, що одна 
наукова сфера може компенсувати недостатню діяльність 
іншої сфери, але потужність сфер наукової діяльності по-
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винно і в цілому і поодинці прагнути до максимуму. Отже, 
для політичного фактора науковий і науково-практичний 
винахід є інформацією, яка є підґрунтям для дії. І одна із 

задач науковців-економістів – лімітувати негативну дію 
політичного фактора на економіку та суспільство. 

Таблиця 2

Вплив політичних факторів на управлінські важелі на основі матриці наукових і практичних задач

Країна N

первинні задачі – наукові задачі, поняття, методи, методології, однакові для всіх країн (складено науковцями зі світовим ім'ям)

первинні задачі – наукові задачі (поняття, методи, методології – для країни) – управлінські важелі

дія політич-
них факторів 
на управлін-
ські важелі

Митна  
служба

Маркетинг облік Політична 
економія

Політологія Інші Макроеконо-
міка  – зміни й 

оцінка діяльності 
економік

економіка

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Сільське гос-
подарство

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній із сфер регулю-
вання вдв

Промисло-
вість

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній із сфер регулю-
вання вдв

Послуги

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконвці

Спеціалісти-
виконавці 

Спеціалісти-
виконавці

Спеціалісти-
виконавці

підприємець-аналітик знає принципи, але потребує додаткових консультантів по кожній із сфер регулю-
вання вдв

оцінка діяльності сфер регулювання та вплив діяльності сфер регулювання на ВДВ та ВВП та конкуренто-
здатність країни ввп

оцінка діяльності сфер регулювання та вплив діяльності сфер регулювання за первинними задачами та 
функціонування світової економіки вСп

Умовні позначення:   – пряма дія політичного фактора;  – опосередкована дія політичного фактора;
 – лімітування політичного фактора

У контексті поставленої мети, а також враховуючи 
принципи наукового дослідження, наведемо принципи 
роботи науковців-економістів у співпраці з державою і ви-
робництвом.

1. Компактність. При наданні державних рекоменда-
цій вчені не повинні надавати матеріал, який відо-
мий державі чи виробникам, а повинні зосеред-
итись на рекомендаціях і заходах щодо вирішення 
поставленої задачі. 

2. Вчені повинні вивчати зміни світової та економіч-
ної думки суспільства та економіки світового сус-
пільства і зосередитись, перш за все, на вирішенні 
первинних задач.

3. При наданні рекомендацій щодо оптимізації функ-
ціонування економічної системи країни, необ-
хідно враховувати, що економічна та соціальна 

система кожної країни має свої особистості. Це 
треба враховувати, перед тим як запозичити до-
свід іншої країни.

4. Вчений повинен розмежовувати задачі науки, дер-
жави та виробництва; розмежовувати наукові за-
дачі відповідно до фаху науковців;

5. Вчений насамперед повинен намагатися зрозуміти 
принципи самовідтворення економіки, функціо-
нування економічної системи. Зокрема, економі-
ка здатна до самовідновлення і не завжди за тими 
особливостями, за якими це передбачено.

Висновки та пропозиції. Розмежування наукових 
і практичних задач надасть можливість конкретизувати 
наукові й аналітичні задачі, а отже, розробити пропозиції 
для раціоналізації економічного та виробничого процесів. 
Вченим-економістам при розробці наукових рекомендацій 
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доцільно притримуватися такого розмежування, щоб робо-
та була виконана за відповідними принципами, щоб уникну-
ти дублювання з результатами робіт економістів, аналітиків, 
маркетологів, аудиторів та інших консалтингових служб.  

Напрями для подальших досліджень. Надалі про-
понуємо продовжити дослідження у визначенні слаб-
ких і сильних місць за наведеною матрицею науково-
практичних задач у різних країнах. Дослідження пропону-
ється провести між країнами світу та визначити, як зале-
жить ефективність економіки від концентрації витрачання 
ресурсів у напрацюванні з вирішення наукових задач у різ-
них сферах економіки та виробництва. 

У подальшій роботі пропонуємо розкрити питання 
відокремлення наукових, науково-дослідних, практичних, 
аналітичних задач розвитку країни у різних економіках і  сфе-
рах діяльності; дію політичних факторів на економіку країни; 
питання швидкості переміщення інформаційних потоків, які 
задаються первинними задачами. Вважаємо за доцільне про-
водити тренінги для науковців різних сфер діяльності з пи-
тання співробітництва науки, виробництва та держави.
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Вступ. Стрімка глобалізація економіки й інтен-
сифікація конкурентної боротьби за вичерпні паливно-
енергетичні ресурси в умовах біфуркаційності зовнішньо-
го середовища активізували проблематику енергетичної 
безпеки у світовому вимірі. Таким чином, питання раціо-
нального використання усіх видів енергоресурсів, а також 
задіювання відновлюваних джерел енергії набуло першо-
чергового значення.

Для досягнення бажаних результатів не достатньо 
лише впроваджувати відповідні енергоефективні заходи. 
Необхідним є послідовне та системне управління проце-
сами виробництва та споживання паливно-енергетичних 
ресурсів за участю всіх зацікавлених сторін із метою забез-
печення комплексної перебудови енергетичного сектора 
країни на засадах сталого енергоефективного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам управління процесом енергозбереження, як у світі, так 
і в Україні, присвячено велику кількість фундаментальних 
досліджень, котрі підтверджують необхідність реалізації 
масштабних проектів у сфері енергоефективності з вико-
ристанням комплексного підходу. Це, у свою чергу, потре-
бує впровадження скоординованих та узгоджених дій усіх 
груп зацікавлених сторін, які повинні стати основою для 
подальших системних реформ на національному, регіо-
нальному та місцевому рівнях.

Аналізування наукових результатів досліджуваної 
проблематики дозволило виявити недостатню кількість 
системно-формалізованих методів і моделей управлін-
ня процесом енергозбереження з використанням стейк-
холдер-орієнтованого підходу. Проте слід зауважити, що 
для успішного підвищення рівня енергоефективності 
й енергетичної безпеки країни першочергово слід в ефек-
тивний спосіб залучати якнайширше коло зацікавлених 
сторін. Без належної їх мотивації будь-які гасла щодо ста-
лого енергоефективного розвитку залишаться виключно 
декларативними. 

В науковій практиці ідею врахування інтересів заці-
кавлених сторін вперше запропонував Р. Фрімен [1], ввів-
ши в науковий термінологічний апарат поняття «стейк-
холдер». Розробляючи концепцію зацікавлених сторін, 
Р. Фрімен [2] розглядає стейкхолдерів як «будь-яких інди-
відуумів, групи або організації, що можуть чинити вплив 
на досягнення організацією своїх цілей, а також одночасно 
можуть опинитись під впливом цих рішень». М. Кларксон 
[3] визначив «зацікавлених сторін» як «осіб або групи осіб, 
котрі мають або пред’являють права на власність організа-
ції, зацікавлені в її діяльності у минулому, сьогоденні та/
або майбутньому періодах часу». Й. Селандер [4] зазначає, 
що стейкхолдери – це «всі групи людей або інших органі-
зацій, чий внесок (робоча сила, капітал, ресурсне забезпе-
чення, купівельна спроможність тощо) є основою успіху 
організації». В цьому випадку йдеться лише про вигоди, які 
отримує організація від взаємодії зі стейкхолдерами, проте 
результати оберненої співпраці не розглядаються. Схожий 
підхід репрезентовано науковцями Дж. Постом [5], Л. Пре-
стоном [6] та С. Саксом [7], котрі зазначають, що зацікавле-
ні сторони виступають каталізаторами ефективних відно-
син, розвиток яких полягає в раціональних діях організа-
ції на систему суперечливих очікувань стейкхолдерів. Це, 
у свою чергу, дозволяє генерувати блага для зацікавлених 

сторін впродовж тривалого часу та є засобом досягнення 
сталого розвитку.

Трактування терміна «зацікавлені сторони» наведе-
но також в Рекомендаціях зі звітності в галузі сталого роз-
витку GRI (Global Reporting Initiative) [8], що визначають 
таке: «зацікавлені сторони – це організації чи особи, на 
яких згідно з раціональними очікуваннями суттєво впли-
вають діяльність, продукція та/або послуги організації, і ті, 
чиї дії можуть впливати на здатність організації успішно 
реалізовувати свої стратегічні цілі».

У 2005 році фахівцями Інституту соціальної та етич-
ної звітності (Великобританія) розроблено Стандарт АА 
1000 SES «Стандарт взаємодії з зацікавленими сторонами» 
(Stakeholder Engagement Standard) [9]. Цей стандарт є ре-
комендованим нормативним підґрунтям для оцінювання 
якості взаємодії з зацікавленими сторонами. Він регламен-
тує особливості та директиви управління процесом діалогу 
та налагодження співробітництва із зацікавленими сторо-
нами. 

За міжнародним стандартом соціальної відповідаль-
ності ISO 26000 термін «стейкхолдери» трактується як 
«окремі особи або групи осіб, котрі мають інтерес у будь-
яких рішеннях або діях організації» [10].

У подальших дослідженнях змістове наповнення тер-
міна «стейкхолдери» вбачатимемо у розгляді окремих осіб 
або об’єднання осіб, зацікавлених безпосередньо чи опо-
середковано в успіху або невдачі проектів організації при 
досягненні намічених результатів. На відміну від описаних 
вище підходів, вважаємо за доцільне врахування як пози-
тивного, так і негативного впливу стейкхолдерів. При ви-
явленні зацікавленості стейкхолдерів лише у позитивних 
результатах проектів розвитку організації без їх активної 
участі використовуватимемо термін «бенефіціар».

Зауважимо, що окреслені інтерпретації теорії стейк-
холдерів адаптовано науковцями стосовно різних об’єктів 
дослідження. Так, К. А. Мамонов [11] обґрунтував вико-
ристання положень цієї теорії при удосконаленні процесу 
управління капіталом бренду будівельних корпоративних 
підприємств; Т. В. Момот [12], І. О. Філатова [12], О. О. Ко-
нопліна [12] – при дослідженні фінансово-економічної без-
пеки підприємств; М. М. Бричко [13] – при формуванні 
ефективних фінансових відносин у банківському секторі. 
А. Ю. Андріанов [14] застосовував її при дослідженні про-
цесу стратегічного управління в соціальному партнерстві, 
Н. Е. Аванесова [15] та Л. Д. Гармідер [16] – у системі оці-
нювання ефективності функціонування торговельних ор-
ганізацій. А. О. Левицький [17] досліджував узгодження 
інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних 
проектів, А. І. Єрмолова [18] – при розробці стратегії роз-
витку міста. Ми ж пропонуємо адаптування положень до-
сліджуваної теорії до вирішення існуючих та потенційних 
проблем у сфері енергоефективності та енергозбереження 
на місцевому рівні. Мету статті вбачаємо у розробленні 
дієвих рекомендацій щодо застосування стейкхолдер-
орієнтованого підходу до управління місцевим сталим 
енергоефективним розвитком.

Виклад основних результатів дослідження. Слід 
зауважити, що всі члени світової спільноти відіграють важ-
ливу роль у врегулюванні питань енергетичної безпеки та 
вирішенні проблем захисту клімату й довкілля. Разом вони 
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є відповідальними за створення дієвої концепції сталого 
енергетичного майбутнього. Отже, активна участь зацікав-
лених сторін є ключовим етапом до узгодженого способу ре-
алізовувати виважену політику у сфері енергозбереження.

У зв’язку із тим, що енергоефективний розвиток є 
складним і багатоаспектним процесом, який охоплює ін-
тереси широкого кола стейкхолдерів, котрі мають різні 
межі впливу, відповідальність, інтереси та потенціал, пер-
шочергово необхідним, на наш погляд, є їх ідентифікація 
з подальшим групуванням за рядом типологічних ознак. 
Це дозволить об’єднати різні групи зацікавлених сторін 
за певною класифікаційною ознакою та більш ефективно 
узгодити їх інтереси, що в майбутньому сприятиме нала-

годженню конструктивних форм взаємодії з ними для до-
сягнення ефективних кінцевих результатів.

Ґрунтовне аналізування наявних наукових підходів 
дало підстави зробити висновок, що досі не сформовано 
систематизованого та узгодженого переліку різновидів 
стейкхолдерів в розрізі типологічних ознак. З огляду на це, 
запропоновано їх класифікацію (табл. 1), яка дає змогу не 
лише виявити ключових стейкхолдерів, але й оцінити їх 
вагомість та впливовість у відповідний момент часу. Вод-
ночас слід зауважити, що запропонована типологія заці-
кавлених сторін може видозмінюватись з огляду на дина-
мічні зміни чинників зовнішнього середовища у сучасному 
світі.

Таблиця 1

класифікація зацікавлених сторін

№ 
з/п класифікаційні ознаки Різновиди стейкхолдерів № 

з/п класифікаційні ознаки Різновиди 
стейкхолдерів

1 За джерелом виник-
нення та впливу

Зовнішні 
внутрішні 
граничні 

2 За способом прояву існуючі 
потенційні  

3 За рівнем задоволе-
ності працівників 

Задоволені 
незадоволені  4 За рівнями управління

місцеві 
регіональні 
національні 
міжнародні 

5 За ступенем вагомості домінуючі 
другорядні  6 За напрямом впливу Безпосередні 

опосередковані  

7 За спрямованістю на 
досягнення цілей

позитивні 
нейтральні 
негативні 

8
За рівнем підтримки 
цілей та завдань орга-
нізації 

підтримувачі- 
ентузіасти
послідовники 
опоненти 
Спостерігачі 

9 За рівнем відповідаль-
ності

З високим рівнем відповідальності 
З низьким рівнем відповідальності  10

За ступенем залежності 
від політики організації 
та/або тематики проекту 

Залежні 
незалежні 

11 За широтою охоплення 
інтересів

вузькосконцентровані 
Багатофокусні  12 За способом виникнення випадкові 

цілеспрямовані 

13 За силою прояву влад-
них повноважень

Сильні 
помірні 
Слабкі 

14 За суб’єктом прояву
одноособові  
колективні 
колегіальні 

15 За статусом Фізичні особи 
Юридичні особи  16 За сферами діяльності виробничі  

невиробничі 

17 За типом поведінки
Скриті 
очікуючі  
Безумовні 

18 За ступенем стійкості Стійкі 
нестійкі 

Джерело:  сформовано автором

У власних попередніх дослідженнях [19] вста-
новлено, що найбільшими користувачами паливно-
енергетичних ресурсів є міста – вони споживають близько 
80 % загальної виробленої енергії, продукуючи при цьому 
приблизно 70 % викидів СО2. Тому питання провадження 
ефективної політики у сфері енергоефективності на міс-
цевому рівні є одним із важливих елементів успішної ре-
алізації загальнодержавної політики, оскільки зменшення 
споживання паливно-енергетичних ресурсів у кінцевого 
споживача позитивно вплине на відповідні показники 

енергоефективності регіонів і держави в цілому. Не слід 
також в цьому випадку виключати й екологічний аспект, 
адже, до прикладу, в Європі у 2008 році в рамках Пакету 
ініціатив Європейського Союзу з питань клімату й енер-
гетики Європейська комісія започаткувала програмну іні-
ціативу «Угода мерів» – «Covenant of Mayors» (з 2015 року 
«Угода мерів щодо клімату і енергії» – «Covenant of Mayors 
for Climate & Energy») [20], що націлена на інтенсивне 
задіювання місцевих органів влади до процесів контр-
олю за рівнем споживання та використання паливно-
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енергетичних ресурсів через зменшення питомого енер-
госпоживання та викидів СО2 з одночасним нарощенням 
потенціалу використання відновлюваних джерел енергії. 
Тим самим місцеві органи влади визначено як ключових 
стейкхолдерів у досягненні амбітних цілей у галузі енер-
гетики й збереження клімату. 

Досліджувана програмна ініціатива Європейського 
Союзу робить основний акцент на залучення зацікавле-
них сторін, мотивуючи це рядом причин: по-перше, спіль-
не розроблення напрямків енергетичної політики є більш 
прозорим і демократичним процесом; по-друге, рішення, 
що приймаються спільно з багатьма зацікавленими сторо-
нами, ґрунтуються на ширшому обсязі знань; по-третє, до-

сягнення консенсусу серед стейкхолдерів покращує рівень 
якості та ефективності енергетичної політики; по-четверте, 
відчуття причетності стейкхолдерів до процесу сталого 
енергетичного розвитку забезпечує життєздатність стра-
тегій і заходів у сфері енергоефективності й енергозбере-
ження.

Для детального аналізування шляхів і способів за-
стосування стейкхолдер-орієнтованого підходу на місце-
вому рівні при реалізації цілей сталого енергоефективного 
розвитку передусім необхідним є ідентифікація послідов-
ності етапів взаємодії із зацікавленими сторонами з метою 
формування належного рівня їх довіри, залучення до співп-
раці та посилення відповідальності (рис. 1).

рис. 1. етапи взаємодії із зацікавленими сторонами місцевого рівня на шляху досягнення цілей  
сталого енергоефективного розвитку

Джерело: сформовано автором

1. Ідентифікація різновидів стейкхолдерів 

2. Класифікація стейкхолдерів 

3. Побудова карти стейкхолдерів

4. Виявлення пріоритетних стейкхолдерів

9. Здійснення взаємодії зі стейкхолдерами відповідно до стадій життєвого циклу 

8. Формування плану взаємодії зі стейкхолдерами та його реалізація

6. Визначення 
 сили впливу стейкхолдерів

10. Аналізування результатів взаємодії зі стейкхолдерами в розрізі результуючих показників

11. Покращання рівня взаємодії зі стейкхолдерами 

5. Визначення інтересів 
і мотиваційного потенціалу 

стейкхолдерів

7. Визначення засобів впливу зі 
сторони стейкхолдерів

8.2. Виявлення явних
і потенційних конфліктів між 

інтересами стейкхолдерів

8.1. Визначення пріоритетних 
напрямків взаємодії зі 

стейкхолдерами

8.4. Визначення ступеня 
взаємодії між стейкхолдерами 
та пов’язаних із ними ризиків

8.5. Визначення результуючих 
показників взаємодії зі 

стейкхолдерами

8.3. Визначення форми та 
моделей взаємодії 

стейкхолдерів

Уніфікований алгоритм, що визначає послідовність 
дій при роботі зі стейкхолдерами (рис. 1), може бути ви-
користано при розробленні відповідних місцевих програм 
з енергоефективності, бізнес-планів і техніко-економічних 
обґрунтувань енергоефективних проектів із метою комп-
лексного оцінювання проектних ризиків, а в подальшому – 
для визначення оптимальних стратегій співпраці із стей-
холдерами при впровадженні портфелів проектів щодо 
сталого розвитку.

Як видно з рис. 1, першочерговим є виокремлення 
різновидів стейкхолдерів, яке здійснимо на прикладі укра-
їнських міст. Кожній із груп ідентифікованих зацікавлених 
сторін присвоюємо позначення, що буде використано у по-
дальших дослідженнях (рис. 2).

Зауважимо, що після ідентифікації та класифікації 
стейкхолдерів доцільним є виявлення природи їх інтересів, 
цілей, мотиваційного потенціалу, а також рівня їх впливо-
вості. Досліджуючи сектори міського господарства Украї- 
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ни з точки зору реалізації політики енергофективності, 
окреслимо типові інтереси стейкхолдерів місцевого рівня 
та визначимо різновиди зацікавлених сторін, що ними мо-
тивовані. Отримані результати наведемо у вигляді табл. 2, 

для побудови якої використаємо ті ж позначення різнови-
дів зацікавлених сторін, котрі були попередньо окреслені 
на рис. 2. 

рис. 2. основні різновиди зацікавлених сторін місцевого рівня у сфері сталого енергоефективного розвитку

Джерело: сформовано автором

Університети, інститути, 
навчальні центри, 

лабораторії тощо (М10)

Користувачі громадських 
будівель, що фінансуються 

з міського бюджету 
 (М3)

Власники та співвласники 
житлових будівель 

 (М4)

Кредитні установи 
 (М5)

Засоби масової інформації 
 (М11)

Промислові підприємства 

 (М2)

Міські ради та місцеві 
державні адміністрації 

 (М1)

Міські комунальні 
підприємства  

 (М7)

Підприємства й організації 
третинного сектора (М6)

Громадські організації, 
асоціації та інші неурядові 

організації  (М9)

Підприємства-постачаль-
ники енергетичних 
ресурсів і води (М8)

Основні різновиди 
зацікавлених сторін 

місцевого рівня

Таблиця 2

Мотиваційні інтереси стейкхолдерів місцевого рівня у сфері сталого енергоефективного розвитку (на прикладі України)

Різновиди мотиваційних інтересів
Типи стейкхолдерів місцевого рівня

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 М11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Забезпечення належного рівня енергетич-
ної безпеки *

Формування і провадження ефективної 
енергетичної політики *

Формування пулу стандартних енерго-
ефективних рішень для їх масового засто-
сування

*

Зниження залежності від цін на енергоносії * *

Зменшення обсягу викидів вуглекислого 
газу в атмосферу * *

Залучення додаткових фінансових ресурсів 
для впровадження енергоефективних про-
ектів

* * * * *

впровадження інноваційних енергозберіга-
ючих технологій та альтернативних джерел 
енергії

* * * *

Зменшення обсягу енергоспоживання  
та енерговикористання * * * *

впровадження систем автоматичного моні-
торингу споживання енергоресурсів * * * *

ініціювання та стимулювання енергозбере-
ження на підставі ринкового механізму * *
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Зауважимо, що у табл. 2 наведено типові мотивацій-
ні інтереси стейкхолдерів місцевого рівня щодо сталого 
енергоефективного розвитку, кожен з яких  може бути де-
талізовано залежно від типу енергоефективного проекту, 
що розглядається, а також залежно від інфраструктурно-
го сектора, в якому здійснюється впровадження заходів із 
енергозбереження. Окреслений перелік може бути транс-
формовано та доповнено, адже, враховуючи стрімкі зміни 
зовнішнього середовища, очевидним є те, що інтереси та 
вид впливу стейкхолдерів може бути суттєво видозмінено.

Прикладом концептуального видозмінення інтер-
есів стейкхолдерів є сектор житлово-комунального госпо-
дарства. Зауважимо, що вирішення питань ефективності 
житлово-комунального господарства до останнього часу 
було, як правило, в компетенції органів місцевого самовря-
дування. На сьогодні із прийняттям Закону України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартир-
ному будинку» [21] всі права і відповідальність за прийнят-
тя рішень щодо утримання та управління багатоквартир-
ним будинком передано населенню, а саме співвласникам 
багатоквартирного житлового фонду. Концепція інтенси-
фікації створення об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків суттєво модифікувала мотиваційні інтереси 
зацікавлених сторін, перемістивши кінцевих споживачів із 
другорядних стейкхолдерів в домінуючі, із спостерігачів – 
у послідовників та ентузіастів-підтримувачів.

Слід відзначити, що зазвичай рівень інтересу стейк-
холдерів може зростати у тому випадку, якщо наявною є 
спільна участь споживачів в управлінні (наприклад, в будів-

лях колективної форми власності). Саме тоді з’являється 
високий рівень мотивації у впровадженні енергозберігаю-
чих заходів.

Для наочної ілюстрації рівня впливу й інтересів заці-
кавлених сторін доцільним є побудова карти стейкхолдерів 
(рис. 3).

За допомогою карти стейкхолдерів здійснюється 
пріоритезація зацікавлених сторін за рівнем їх інтересу та 
впливу, таким чином ідентифікуються ті, кого першочер-
гово необхідно залучати. Очевидним є те, що найбільшої 
уваги потребують стейкхолдери з найвищим рівнем впливу 
й інтересу.

За визначеними типами та різновидами стейкхол-
дерів формується відповідна інформаційна база із зазна-
ченням параметрів і характеристик зацікавлених сторін, 
а також особливостей їх задіювання відносно очікуваної 
результативності заходів енергетичної політики. Оцінку 
значущості й важливості стейкхолдерів доцільно здійсню-
вати на основі розрахунку інтегрального показника, який 
необхідно визначати з урахуванням критеріїв, що харак-
теризують статус стейкхолдерів, рівні їх відповідальності, 
владних повноважень тощо (відповідно до типологічних 
ознак за табл. 1).

Важливим також є рівень впливу органів місцевого 
самоврядування на різні сектори міського господарства, 
адже важливим аспектом подальшого впровадження ін-
вестиційних проектів є можливість муніципалітетів про-
вадити комплексну й уніфіковану енергетичну політику 
(табл. 3). Для демонстрації рівня впливу органів місцевої 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Запобігання наростаючому фізичному руй-
нуванню будівель * * * *

належна якість комунальних послуг * * * * *

підвищення енергоефективності будівель * * * * *

Забезпечення прийнятного рівня тарифів 
на паливно-енергетичні ресурси * * *

проведення роз’яснювальної роботи щодо 
питань енергозбереження та проблем за-
хисту клімату

* * * *

розповсюдження міжнародного та вітчиз-
няного досвіду у сфері енергоефективності * * * * *

покращання власного фінансово-економіч-
ного стану та виробничо-господарського 
потенціалу

* * * *

Заощадження коштів, особливо при зрос-
танні цін на паливно-енергетичні ресурси * * *

Зниження енергоємності праці та продукції * * * *

максимізація доходів від діяльності * * * *

надання грантових й кредитних коштів на 
впровадження ініціатив та проектних захо-
дів у сфері енергоефективності

*

контроль за реалізацією енергоефективної 
політики * *

Джерело: сформовано автором

Закінчення табл. 2
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влади оберемо сектори, ідентифіковані Європейською ко-
місією в рамках реалізації завдань вищезгаданої програм-
ної ініціативи зі збереження клімату й енергії «Угода ме-
рів» (відповідно до Guidebook «How to develop a Sustainable 
Energy Action Plan (SEAP) in the Eastern Partnership and 
Central Asian Cities») [22], і побудуємо відповідну матрицю 
впливів (табл. 3).

Додатково зауважимо, що кожна група стейкхолде-
рів, як показано на рис. 3, може переміститись в іншу групу 
зацікавлених сторін. Позитивним є те, коли певний різно-
вид стейкхолдерів стає ключовим гравцем, особливо це 
актуально для енергетичного сектора в умовах сьогодення. 
Проте можливими є випадки, коли зацікавлені сторони мо-
жуть втратити інтерес і до фундаментальних питань.

рис. 3. карта стейкхолдерів місцевого рівня у сфері сталого енергоефективного розвитку

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця 3

Матриця впливів органів місцевої влади на інфраструктурні сектори

Назва сектора
Рівень впливу органів місцевого самоврядування

Провадження 
енергоефективної політики 

організаційно-
адміністративний вплив

контроль за 
витратами 

1. Будівлі

1.1. громадські будівлі, що фінансуються 
 з міського бюджету високий високий високий

1.2. житлові будівлі середній низький низький

1.3. громадські будівлі, що фінансуються  
з обласного / державного бюджету низький низький низький

1.4. Будівлі третинного сектора низький низький низький

2. Підприємства-постачальники паливно-енергетичних ресурсів

2.1. підприємства теплопостачання високий середній середній

2.2. підприємства водо-постачання / водо-
відведення високий середній середній

2.3. підприємства електропостачання низький низький низький

2.4. підприємства газопостачання низький низький низький

3. Транспорт

3.1. громадський транспорт середній середній низький

3.2. приватний транспорт низький низький низький

4. Інші

4.1. вуличне освітлення високий високий високий

4.2. тверді побутові відходи середній середній низький

4.3. промисловість низький низький низький

Джерело: сформовано автором на основі [22]
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Як видно з рис. 3, органи місцевого самоврядування є 
одними із ключових стейкхолдерів, котрі наділені високим 
рівнем впливу на процеси управління проектами енерго-
збереження у своїх громадах, що, у свою чергу, чинить без-
посередній вплив на регіональний та національний рівень 
енергетичної безпеки. Змінним чинником є інтерес заці-
кавлених сторін і рівень підтримки ними ініціатив у сфері 
енергозбереження. 

На жаль, доволі часто спостерігається ситуація, за 
якої керівництво міста може обрати інші пріоритети для 
розвитку територіальної громади, на противагу напрямку 
енергозбереження. В цьому випадку питанню раціональ-
ного споживання і використання паливно-енергетичних 
ресурсів буде приділятись недостатньо уваги.

Яскравим прикладом для демонстрації такої ситу-
ації є динаміка діяльності українських міст щодо вико-
нання зобов’язань вищезгаданої програмної ініціативи 
«Угода мерів». За даними офіційного звіту Угоди мерів 
[23] встановлено, що станом на 01.12.2015 р. участь в єв-
ропейській ініціативі призупинено для 22 міст України 
через несвоєчасне подання до Європейської комісії стра-

тегічних планів дій зі сталого енергетичного розвитку до 
2020 року. 

Додатково зазначимо, що зобов’язання, які беруть на 
себе міста у виконанні «Угоди мерів», передбачають впро-
вадження ефективних систем енергетичного менеджменту 
через розбудову міського потенціалу та адаптацію органі-
заційних структур міста, включаючи залучення достатньої 
кількості людських ресурсів; розробку та впровадження 
стратегічного плану дій зі сталого енергетичного розвитку; 
проведення інформаційних кампаній для підвищення рів-
ня обізнаності у сфері раціонального споживання паливно-
енергетичних ресурсів та виконання енергоефективних 
проектів. Усі заплановані заходи повинні бути підкріплені 
належним рівнем фінансового забезпечення. 

При реалізації портфелів проектів щодо сталого роз-
витку доцільним є розроблення плану залучення зацікав-
лених сторін залежно від стадії життєвого циклу проекту, 
який наочно наведемо у вигляді табл. 4 для довільно об-
раного типового енергоефективного проекту. Кольором 
у табл. 4 зазначимо ступінь інтенсивності залучення заці-
кавлених сторін.

Запропонована матриця (табл. 4) може бути допо-
внена змістом основних інтересів стейкхолдерів та рівнем 
сили їх впливу, а також іншими інформаційними елемента-
ми залежно від потреб користувачів.

В цілому зауважимо, що залучати зацікавлені сторо-
ни до участі можна за допомогою різних методів, способів 
та інструментів. Все залежить від того, який ступінь та очі-
куваний результат обрано за основу (рис. 4).

Підсумовуючи, зауважимо, що стабільний розвиток 
будь-якої держави залежить насамперед від наявності та 
доступності паливно-енергетичних ресурсів, а також їх 
ощадливого використання в розрізі основних груп спожи-
вачів. Виклики сьогодення свідчать про те, що застосуван-
ня стейкхолдер-орієнтованого підходу при врегулюванні 
питань покращання якості управління у сфері енергоефек-
тивності та енергозбереження (особливо на місцевому рів-

Таблиця 4

Матриця ідентифікації та залучення ключових зацікавлених сторін проекту «Термомодернізація міського поліклінічного 
відділення на засадах використання альтернативних джерел енергії» за стадіями життєвого циклу

Назва стейкхолдера
Стадії життєвого циклу проекту

І П Р З

орган місцевого самоврядування

керівництво поліклінічного відділення

інжинірингова організація – підрядник

працівники / відвідувачі поліклінічного відділення

проектувальна організація

енергоаудиторська компанія

міжнародна фінансова організація – надавач грантових / кредитних коштів

підприємство-виробник сонячних колекторів

Засоби масової інформації

Умовні позначення до табл. 4:
 І – Ініціація;  П – Планування; Р – Реалізація; З – Завершення
Джерело: сформовано автором

ні) є невід’ємною складовою формування дієвої державної 
політики, спрямованої на підвищення рівня енергетичної, 
а отже, і національної безпеки. Імплементація елементів 
проектного управління на місцевому рівні із задіюванням 
якнайширшого кола зацікавлених сторін сприятиме вирів-
нюванню темпів економічного зростання, а отже, і покра-
щенню добробуту населення. 
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рис. 4. Способи залучення зацікавлених сторін місцевого рівня для реалізації цілей сталого енергоефективного розвитку
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УДК 339.9.012
Токарчук Т. В., Шаповаленко Н. В. Анализ внешних дисбалансов  

в экономике Украины на основе определения приемлемого  
уровня текущего счета платежного баланса

Целью статьи является определение размера приемлемого уровня 
сальдо текущего счета и величины внешнего дисбаланса для Украи-
ны, учитывая устойчивый торговый дефицит, наблюдавшийся по-
следние десять лет. Такая оценка базируется на нескольких наиболее 
распространенных методах, а именно: на анализе макропоказателей, 
показателей внешней устойчивости, а также размера поступлений 
прямых иностранных инвестиций. По проведенным расчетам средний 
приемлемый уровень дефицита текущего счета по всем трем мето-
дами в течение 2005–2016 гг. составлял около 2,5 % от ВВП, что мень-
ше, чем в странах Восточной Европы, однако на уровне стран Азии. 
Наибольший отрицательный разрыв счета текущих операций наблю-
дался именно перед кризисами: в 2008 году и в 2012–2013 гг., когда та-
кой разрыв превышал 3,5 % от ВВП. Кроме того, очень важно, чтобы 
процессы коррекции внешних дисбалансов были согласованы с дости-
жением внутреннего равновесия. Анализ на основе диаграммы Свона 
показывает, что в большинстве случаев украинская экономика нуж-
далась в корректировке или внутреннего, или внешнего дисбаланса, 
что делало невозможным использование одинаковых инструментов 
для их устранения. В этих условиях определяющая роль экономической 
политики государства должна быть нацелена как на поиск оптималь-
ных вариантов макроэкономических мер монетарного и фискального 
характера, так и на внедрение необходимых структурных преобра-
зований.
Ключевые слова: приемлемый уровень сальдо текущего счета, внеш-
ние дисбалансы, внутреннее равновесие, монетарная политика.
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Метою статті є визначення розміру прийнятного рівня сальдо поточного рахунку та величини зовнішнього дисбалансу для України, зважаючи на 
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були узгоджені із досягненням внутрішньої рівноваги. Аналіз за допомогою діаграми Свона показує, що у більшості випадків українська економіка по-
требувала коригування або внутрішнього, або зовнішнього дисбалансу, що унеможливлювало використання однакових інструментів для їх усунення. 
У цих умовах визначальна роль економічної політики держави має бути націлена як на пошук оптимальних варіантів макроекономічних заходів моне-
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Вступ. З 2006 року в Україні спостерігався хронічний 
дефіцит рахунку поточних операцій (РПО) платіжного ба-
лансу, який переважно фінансувався за рахунок припливу 
зовнішнього капіталу. Найбільших значень такий дефі-
цит набув перед кризами в кінці 2008 року та на початку 
2014 року, що призвело до значної девальвації національної 
валюти внаслідок накопичення низки макроекономічних 
дисбалансів. В першу чергу така ситуація була пов’язана 
з політикою фіксованого обмінного курсу та відсутністю 
інструментів для оперативного коригування зовнішньої 
позиції.

Після переходу в 2014 році до режиму гнучкого кур-
соутворення дефіцит РПО суттєво скоротився, а в 2015 ро-
ці він наблизився до нуля. Однак через несприятливу зо-
внішню кон’юнктуру введення нових торговельних обме-
жень з боку Росії та розширення глобальних дисбалансів 
з 2016 року знову актуалізується проблема визначення 
прийнятного рівня РПО.

Аналіз літератури. Питання оцінювання прийнят-
ного рівня РПО та аналізу зовнішніх дисбалансів знайшли 
відображення в дослідженнях багатьох зарубіжних і ві-
тчизняних учених [1–6; 11; 12]. Аналіз наявного науково-
го доробку західних учених показав, що найпоширенішим 
підходом оцінювання прийнятного рівня є застосування 
економетричного аналізу для визначення залежності саль-
до РПО від ряду макропоказників. Також поширеним є 
визначення прийнятного рівня, як такого, що не наражає 
на небезпеку платоспроможність країни за зовнішніми 
зобов’язаннями.

Значний внесок у питання зовнішньої стійкості було 
зроблено експертами МВФ [7; 8; 10], якими було розробле-
но дві методології до оцінювання дисбалансів, що базуєть-
ся на визначенні прийнятного сальдо РПО за допомогою 
ряду фундаментальних і циклічних чинників, а також фак-
торів політики. Результати їх оцінок надаються в щорічно-
му огляді «Звіт про зовнішній сектор» [9]. 

Серед вітчизняних робіт слід виділити, зокрема, на-
укові праці колективу авторів під керівництвом Скрипні-
ченко М. [1], в яких було обґрунтовано теоретичні засади 
виявлення небезпечних макроекономічних дисбалансів та 
здійснено кількісний аналіз індикаторів визначення кри-
тичних дисбалансів в Україні, а також Лук’яненко І. [2], де 
досліджувалось питання економічної нестабільності за 
допомогою побудови ймовірнісних моделей діагностики 
настання кризових явищ в Україні. Однак у розглянутих 
роботах відсутня інформація щодо кількісної оцінки при-
йнятного рівня РПО. Це питання було в подальшому де-
тальніше досліджено у роботах Ніколайчука С. та Шапо-
валенко Н. [3; 4], які оцінили прийнятний рівень РПО для 
України у 2001–2014 рр. 

Слід зазначити, що в процесі аналізу величини зо-
внішніх дисбалансів і підбору відповідних заходів їх кори-
гування необхідно враховувати стан наявних внутрішніх 
дисбалансів, що не було досліджено в зазначених роботах.  

Незважаючи на значну кількість праць з цієї тема-
тики, актуальними та такими, що потребують подальшо-
го дослідження, залишаються питання оновлення оцінок 
прийнятного рівня РПО в умовах структурних економіч-
них змін і дослідження динаміки зовнішніх дисбалансів із 
урахуванням внутрішніх дисбалансів. 

Метою статті є оцінювання розміру прийнятного 
рівня РПО та величини зовнішнього дисбалансу для Украї-
ни, зважаючи на стійкий торговий дефіцит, що спостері-
гався останні десять років. Така оцінка має базуватися на 
декількох найбільш поширених методах, а саме на аналізі 
макропоказників, показників зовнішньої стійкості, а також 
розміру надходжень прямих іноземних інвестицій. Крім 
того, дуже важливо, щоб процеси корекції зовнішніх дис-
балансів були узгоджені із досягненням внутрішньої рівно-
ваги. Тому у статті буде проаналізовано динаміку зовніш-
нього дисбалансу із урахуванням внутрішнього дисбалансу 
за допомогою діаграми Свона. 

Основні результати. Для оцінювання прийнятного 
рівня РПО для України проведемо критичний порівняль-
ний аналіз недоліків і переваг актуальних підходів. Тео-
ретичні основи першого підходу визначення прийнятного 
рівня базуються на оцінці РПО країни як різниці між зао-
щадженнями, що залишаються від національного наявного 
доходу після витрат на споживання, та інвестиціями. 

Для оцінювання прийнятного рівня за його допомо-
гою (за цим підходом прийнятний рівень має назву «опти-
мальний рівень» чи «норма заощаджень-інвестицій») не-
обхідно оцінити панельну модель, яка відображає зв’язок 
між РПО й основними макроекономічними показниками 
(ВВП, індикатори фіскальної політики, демографічні по-
казники тощо):

 0
1

ˆˆ ˆ ,
k

jt j i ijt
i

CAnorm Xα β γ
=

= + + ⋅∑  (1)

де      jtCAnorm  – значення прийнятного рівня (або норми) 
РПО для країни j в t періоді;

ijtX  – значення i-го фундаментального чинника краї-
ни j в t періоді;
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коефіцієнти моделі. 

У роботі Мілезі-Ферретті та Разін [5] оцінка при-
йнятного рівня РПО базується на сукупності структурних 
індикаторів, які впливають на платоспроможність краї-
ни і бажання інвесторів фінансувати дефіцит РПО. Окрім 
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кількісних індикаторів, розглядається вплив на РПО таких 
факторів, як макроекономічна політика, політичні умови 
в країні та ринкові очікування.

Використані індикатори у дослідженні Чінна та Пра-
сада [6, c. 53] більшою мірою збігаються з тими, які роз-
глянуто в роботі Мілезі-Ферретті та Разіна [5, c. 21–29]. 
У цілому оцінки прийнятного рівня дефіциту для країн, що 
розвиваються, становлять від 1,0 % до 3,5 % від ВВП.

МВФ в рамках методології «Консультативної гру-
пи щодо питань обмінного курсу» (Consultative Group on 
Exchange Rate Issues – CGER, 2006) [7, c. 6–7] використо-
вував такі фундаментальні фактори для оцінки прийнят-
ного рівня РПО: дефіцит бюджету, демографічні змінні, 
чисті зовнішні активи (ЧЗА), чистий експорт нафти, від-
носний дохід на душу населення, економічне зростання. 
Прийнятний рівень РПО був оцінений для 54 країн, серед 
яких були як розвинуті, так і країни, що розвиваються. 
Для розвинутих країн Європи оцінка прийнятного рівня 
дефіциту становила близько 0,3 % від ВВП. Тоді як для 
країн, що розвиваються, цей показник був більш високим 
– від 0,7 до 3,7 % від ВВП, а найвищий прийнятний рівень 
дефіциту характерний саме для країн Східної та Півден-
ної Європи.

У 2013 році експертами МВФ була розроблена мето-
дологія «Оцінка на основі зовнішнього балансу» (External 
Balance Assessment – EBA) [8], яка замінила методи CGER. 
Основною відмінністю нової методології в частині оціню-
вання прийнятного рівня РПО було виокремлення мно-
жини змінних політики (наприклад – фіскальний баланс) 
та додавання нових фундаментальних макроекономічних 
показників, у тому числі циклічних факторів (таких як роз-
рив ВВП та умови торгівлі) до моделі (1). Розрахунок нор-
ми РПО за методологією EBA був здійснений для 50 кра-
їн: більшості розвинених країн та для найбільших країн 
з економіками, що розвиваються. Результати оцінок для 
найбільших економік світу (які виробляють 85 % світового 
ВВП) наведено у серії оглядів «Звіт про зовнішній сектор» 
[9], що оновлюються кожного року.

Однак, оскільки близько 140 країн не ввійшли до 
множини країн, які оцінювались за новою методологію 
EBA, було ухвалено рішення щодо застосування основних 
інновацій для більш широкого кола країн з метою отриман-
ня консистентних оцінок їх зовнішніх позицій. У 2016 році 
була розроблена методологія EBA-lite [10], за якою було 
оцінено норму РПО для країн з більш низьким рівнем до-
ходу, у тому числі для України. Головною відмінністю цієї 
методології була переоцінка коефіцієнтів, а також додаван-
ня нових фундаментальних чинників, більш характерних 
для зазначених країн, а саме: приватних грошових перека-
зів (remittances) та офіційної фінансової допомоги.

Отже, в рамках методології EBA-lite норма РПО – це 
такий його рівень, який відповідає фундаментальним чин-
никам і бажаному рівню політики: 
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де jtCAnorm  – значення прийнятного рівня РПО для кра-
їни j в t  періоді;

c
ijtX  – значення i-го циклічного фактора для країни 

j в t періоді;
f
ijtX  – значення i-го фундаментального чинника для 

країни j в t періоді;

 *
ijtP  – бажане значення для i-ї змінної політики для 

країни j в t періоді;
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єнти моделі. 
Окремо слід виділити роботу Рахман [11], в якій 

оцінено прийнятний рівень дефіциту РПО для 10 країн 
Східної та Південної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, 
Литва, Польща, Румунія, Словакія, Словенія, Угорщина, 
Чехія). Оцінки є достатньо високими, оскільки дефіцит 
РПО в більшості з цих країн був значно більший за серед-
ній рівень в країнах, що розвиваються. А саме, оскільки 
країни Східної та Південної Європи розвивалися більшою 
мірою за рахунок припливу іноземних інвестицій, тоді як  
в азійських країнах розвиток фінансувався переважно за ра-
хунок внутрішніх джерел, в роботі було введено нову пояс-
нювальну змінну – прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Зростан-
ня ПІІ сигналізує про покращання інвестиційного клімату  
в країні, а також є одним із стабільних джерел фінансуван-
ня дефіциту РПО. Таким чином, оцінки прийнятного рівня 
дефіциту РПО в 10 країнах, які нещодавно стали членами 
ЄС, коливалися від 1,9 % до 7,1 % до ВВП. В табл. 1 наведено 
стислий підсумок оцінок коефіцієнтів регресії отриманих  
у окремих роботах.

Як показав проведений аналіз (табл. 1), для оціню-
вання прийнятного рівня РПО доцільніше використову-
вати результати не окремих регресійних рівнянь, а моделі 
панельних даних. Зокрема, доцільно оцінити прийнятний 
рівень РПО на основі підходу, що використовувався в ро-
боті Рахман, оскільки  розглянуті в ній країни Східної Єв-
ропи мають багато спільних рис з Україною, зокрема, щодо 
динаміки та визначальних факторів платіжного балансу. 
Крім того, доцільно розрахувати прийнятний рівень РПО 
за новою методологією МВФ EBA-lite та порівняти отри-
мані результати.

Слід зазначити, що деякі параметри з роботи Рахман 
на основі експертної оцінки було змінено з метою урахуван-
ня особливостей української економіки. А саме, оскільки 
Рахман [11] оцінювала модель панельних даних для країн 
Східної Європи, що мали на період оцінювання профіцит 
державного бюджету або ж значно нижчий рівень дефіци-
ту, ніж в Україні, доцільно відкалібрувати коефіцієнт саль-
до державного бюджету до рівня, оціненого в методології 
CGER (з 0.39 до 0.19).

Крім того, більш детально досліджено питання впли-
ву чистих зовнішніх активів (ЧЗА) на прийнятний рівень 
РПО. З одного боку, більш високий рівень ЧЗА дає змогу 
мати значний дефіцит торгового балансу без негативних 
наслідків для платоспроможності країни. З іншого боку, 
високі потоки доходів з-за кордону призводитимуть до 
зниження дефіциту РПО. Вважається, що останній ефект 
є більш вагомим. Однак для України не менш важливим є 
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й питання платоспроможності країни. Тому, скоріш за все, 
коефіцієнт 0.04, отриманий Рахман [11] для країн Східної 
Європи, є завеликим для України. Для оцінки впливу ди-
наміки ЧЗА, як і у випадку з дефіцитом бюджету на основі 
експертного узгодження, було вирішено його відкалібрува-
ти згідно з методологією CGER (а саме 0.02). 

Ще один поширений підхід визначення прийнятного 
рівня РПО – підхід зовнішньої стійкості. Він базується на 
визначенні дефіциту РПО (CA, Current Account) як при-
чини збільшення чистих зовнішніх зобов’язань (NFL, Net 
Foreign Liabilities) або зменшення ЧЗА (NFA, Net Foreign 
Assets). З урахуванням наведених вище позначень отрима-
ємо, що: 

 1 1( ).t t t t tCA NFL NFL NFA NFA− −= − = − −  (3)

Відповідно, дефіцит РПО вважається прийнятним, 
якщо він не наражає на небезпеку платоспроможність кра-
їни, тобто іншими словами, не веде до надмірного нако-
пичення зовнішніх зобов’язань. Більш детально методика 
розрахунків викладена у роботі Ніколайчука С. та Шапо-

валенко Н. [3]. Отже, оцінювання прийнятного рівня РПО 
за підходом зовнішньої стійкості було проведено за фор-
мулою:

 1 1( ) ,
(1 )

S S t
t t t

t

n
ca p nfa nfa nfa

n− −= − − +
+  (4)

де малі літери означають розмір показників у % до ВВП,  
а nt – номінальні темпи зростання ВВП у доларовому ек-
віваленті.

Ще один найпростіший з методів оцінки прийнятно-
го рівня РПО базується на його визначенні як такого, який 
інвестори мають бажання фінансувати. Оскільки прямі іно-
земні інвестиції (ПІІ) зазвичай розглядаються як найбільш 
стабільна форма припливу капіталу та фактор зростання 
потенціалу економіки, то прийнятний рівень РПО є таким, 
який фінансується саме за допомогою ПІІ (FDI):

 ,s
t tca fdi=  (5)

де аналогічно до формули (4) малі літери означають розмір 
показників щодо ВВП. 

Таблиця 1

Порівняльний аналіз оцінок коефіцієнтів економетричних моделей у окремих роботах

Чінн та Прасад Рахман CGER методологія (МВФ) EBA-lite методологія (МВФ)

Сальдо державного бюджету 0.31 0.39 0.19 0.527*

інші змінні політики 0.546

ЧЗа 0.05 0.04 0.02 0.009

відносний дохід 0.04 0.03 0.02 0.103

темпи зростання населення -0.79 -1.22 -0.496

Частка людей похилого віку -0.05 -0.14 -0.14 -0.27

Частка молодих людей -0.03

інші демографічні показники 0.3**

Зростання ввп -0.05 -0.05 -0.21 -0.08

енергетичний баланс 0.15 0.23 0.031

Фінансове поглиблення 0.03

Умові торгівлі 0.02

регуляторні обмеження щодо потоків 
капіталу 0.01 -0.034***

даммі Фінансовий центр 0.01 0.03 0.041

даммі азійська криза 0.03 0.06

піі -0.13

грошові перекази 0.02 -0.094

відношення обсягу фінансової  
допомоги до ввп -0.257

циклічні фактори:

розрив ввп

відношення розриву умов торгівлі  
до показника відкритості

-0.134

0.178

*структурний фіскальний баланс (без циклічної складової), використовується як змінна політики
** швидкість старіння населення відносно частки людей похилого віку
*** відносний випуск, помножений на відкритість капіталу

Джерело: сформовано авторами на основі [6, c. 55; 7, c. 10; 10, c. 24; 11, c. 9]
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Підсумовуючи, слід зазначити, що розглянуті підхо-
ди визначення прийнятного рівня рахунку поточних опе-
рацій доповнюють один одного та враховують різні його 
аспекти. Відповідно, важливим для прийняття управлін-
ських рішень є поглиблений порівняльний аналіз резуль-
татів оцінювання прийнятного рівня РПО для України за 
допомогою різних підходів.

На рис. 1 наведено динаміку прийнятного рівня 
РПО за підходом Рахман та внески основних факторів, 
які її формують. Отримане прийнятне значення дефіци-
ту РПО в середньому дорівнює 4 % від ВВП (протягом 
2005–2016  рр.). У 2014 році спостерігалося скорочення 

прийнятного рівня до 0,3 % від ВВП внаслідок різкого 
зниження демографічних показників. Зниження показ-
ника населення на 5 % у 2014 відбулось через військовий 
конфлікт на сході країни та анексію Криму. З рис. 1 можна 
побачити, наскільки вагомим для цього підходу є фактор 
демографічних показників. Аналогічний висновок отри-
мано в роботі Рахман для країн Східної Європи. Одним із 
можливих пояснень цього явища, як для України, так і для 
країн Східної Європи, є те, що наявність високої частки 
населення, що старіє (порівняно з країнами Азії), призво-
дить до зниження обсягів заощаджень, а отже, до більш 
високого дефіциту РПО.

Рис. 1. Норма РПо у % до ВВП за методологією Рахман

Джерело: сформовано авторами, НБУ, МВФ, ДССУ
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На рис. 2 зображено оцінку норми РПО за новою ме-
тодологією МВФ EBA-lite. Отримане прийнятне значення 
дефіциту РПО знаходиться на рівні 3 % від ВВП (серед-
нє протягом 2005–2015 рр.). Визначальними чинниками 
були демографічні показники, а також чинники політики.  
У 2015  році норма РПО наблизилась до нуля завдяки до-
датному розриву структурного фіскального балансу. На 
2016 рік норма дефіциту оцінена у 1,8 % від ВВП. 

Як можна побачити на графіку, порівняно зі старою 
методологією додавання нової компоненти, а саме чинни-
ків політики, призводить до того, що оцінка норми за пара-
метрами рівняння Рахман та нова оцінка МВФ суттєво від-
різняються, оскільки остання є більш волатильною. Однак 
якщо ігнорувати внесок чинників політики, коливання нор-
ми МВФ після кризи 2008 року є мінімальними, а результа-
ти за останні два роки виглядають більш близькими з нор-
мою Рахман. Отже, можна зробити висновок, що чинники 
політики суттєво впливають на коливання норми РПО.

Для отримання оцінки прийнятного рівня за підхо-
дом зовнішньої стійкості важливим питанням є вибір ці-

льового рівня ЧЗА. Було вирішено, аналогічно до роботи 
А. Арістовніка [12], використати середнє значення рівня 
зовнішніх активів (рис. 3).

Оскільки з 2012 року рівень ЧЗА різко зменшився, на 
періоді оцінювання було використано два середні значення 
– для періоду 2001–2012 рр. та 2013–2016 рр. Також на рис. 
4 зображено рівні ЧЗА (середнє протягом 2013–2016 рр.) 
у країнах, для яких розраховуються показники зовнішньої 
стійкості за методологією EBA та EBA-lite. Слід зазначити, 
що рівень ЧЗА в Україні дуже схожий з більшістю сусідніх 
країн: Польщею, Туреччиною, Румунією, Білоруссю. 

Для оцінювання прийнятного рівня на основі під-
ходу зовнішньої стійкості розглянуто декілька варіантів 
показників темпів зростання потенційного ВВП: оцінені 
за допомогою фільтра Калмана у квартальній макроеконо-
мічні моделі FQPM [13] та за допомогою фільтра Годріка-
Прескота, а також ковзні середні значення темпів зростан-
ня протягом 3 та 5 років. Прогнозні дані ВВП у 2016 році 
взято з квартального інфляційного звіту Національного 
банку України [13].
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Результати, наведені на рис. 5, демонструють, що 
максимальний прийнятний дефіцит РПО спостерігався 
у 2005–2007 рр., як унаслідок того, що ЧЗА були значно 
нижче цільового рівня, так і через високі темпи зростан-
ня тренду номінального ВВП у доларах США. З 2006 року 
розпочинається падіння трендових темпів зростання номі-
нального ВВП, а згодом, унаслідок погіршення зовнішньої 
позиції, зменшується внесок ЧЗА у формування цільового 
дефіциту. У 2009 році падіння ВВП і реальна девальвація 
гривні призвели до необхідності коригування РПО. За ре-
зультатами підходу зовнішньої стійкості для повного ніве-
лювання цих негативних факторів було необхідно форму-
вання профіциту РПО у розмірі 0,6 % від ВВП.

У результаті відновлення зростання потенційного 
ВВП з 2010 року прийнятний рівень сальдо РПО посту-

пово знизився до -4,3 % від ВВП у 2013 році. Однак уже 
у 2014 році, аналогічно до 2009 року, прийнятний рівень 
знов став профіцитним та у 2015 році сягнув 11,0 % від 
ВВП.

Отриманий результат вказує на те, що під час еко-
номічної кризи дефіцит РПО є неприйнятним з точки 
зору можливості обслуговування країною своїх зовнішніх 
зобов’язань. Слід зазначити, що у 2016 році прийнятний 
рівень за підходом зовнішньої стійкості все ще є профіцит-
ним. Поступове відновлення темпів економічного зрос-
тання у найближчі роки повинно привести до повернення 
прийнятного рівня РПО до дефіциту.

За підходом, що базується на фінансуванні дефіци-
ту РПО за допомогою ПІІ, розрив РПО, який є різницею 
між поточним значенням РПО та його прийнятим рівнем, 

рис. 2. норма рпо у % до ВВп, порівняння за методологією мВФ та рахман

Джерело: сформовано авторами, НБУ МВФ, ДССУ
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рис. 4. порівняння цільового значення чистих зовнішніх активів у % до ВВп для України з середнім рівнем  
чистих зовнішніх активів у обраних країнах у період 2013–2015 років

Джерело: сформовано авторами, МВФ
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рис. 5. прийнятний рівень рпо у % до ВВп за методом зовнішньої стійкості

Джерело: сформовано авторами, НБУ, ДССУ
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Середнє

дорівнює показнику широкого базового балансу. Як видно 
з рис. 6, найбільший дефіцит широкого базового балансу 
спостерігався перед кризами 2008 року та 2014 року вна-
слідок значного розширення дефіциту РПО. Чисті над-
ходження ПІІ були недостатніми для повного покриття 
відпливу за РПО, що сигналізувало про накопичення зо-
внішніх дисбалансів в економіці та відповідну потребу їх 
швидкого коригування.

Фінальною оцінкою прийнятного рівня РПО для 
України є ряд ковзного трирічного середнього значення 

щодо прийнятного рівня дефіциту за різними методами 
(рис. 7). Середнє значення прийнятного рівня РПО про-
тягом 2005-2016 років становить -2,5 %, такий дефіцит 
у  цілому нижчий, ніж у країнах Східної Європи, однак на 
рівні країн Азії. Отже, оцінка узгоджується з міжнародним 
досвідом і відображає особливості української економіки. 
Слід зазначити, що під час двох економічних криз в Укра-
їні прийнятний рівень РПО набував профіцитних значень 
за рахунок складової, обчисленої за методом зовнішньої 
стійкості. Як було зазначено вище, це означає, що під час 
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рис. 6. прийнятний рівень рпо у % до ВВп за методом фінансування піі

Джерело: сформовано авторами, НБУ
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економічної кризи дефіцит РПО є неприйнятним з точки 
зору можливості обслуговування країною своїх зовнішніх 
зобов’язань.

Надалі проаналізовано динаміку розриву РПО, який 
характеризує величину зовнішніх дисбалансів в економіці 
України.

Протягом останнього десятиріччя дефіцит РПО 
двічі перевищував свій прийнятний рівень. Вперше це 
відбулось у 2008 році, в основному, внаслідок глобальної 
фінансової кризи (хоча мав місце й перегрів вітчизняної 
економіки). Другий епізод був більш тривалим, крім того, 
внутрішні чинники зіграли важливу роль у накопичен-
ні зовнішніх дисбалансів. Неприйнятний дефіцит досяг 

максимуму у  2013 році перед потрійною кризою в Укра-
їні (макроекономічною, кризою платіжного балансу та 
банківського сектора), яка була підсилена військовим 
конфліктом на сході країни, втратою значної частини ви-
робничого потенціалу, а також взаємними обмеженнями 
у торгівлі з Росією. Крім того, з 2014 року почали погір-
шуватись умови торгівлі, а анексія Криму позначились 
на зниженні експорту послуг, особливо туризму та тран-
спорту. Тому в таких умовах перехід до режиму таргету-
вання інфляції та відмова від фіксованого обмінного кур-
су гривні були логічними та довгоочікуваними кроками 
з боку центрального банку, що дозволили значно скоро-
тити дефіцит РПО.
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Історичні події останнього десятиріччя свідчать про 
те, що проведення середньострокової економічної політи-
ки потребує дуже обережного підходу для балансування 
між зовнішніми та внутрішніми цілями.

Інтерпретація зв’язку між внутрішньою та зовнішньої 
рівновагами отримала відображення в діаграмах Свона. На 
рис. 8 наведено діаграму Свона у координатах «розрив ВВП 
/ розрив РПО». Рисунок поділений на чотири квадранти, 
які відповідають таким випадкам:

1) від’ємний розрив РПО та від’ємний розрив ВВП 
(нижчий від природного рівень доходу / безро-
біття);

2) додатній розрив РПО та від’ємний розрив ВВП (ниж-
чий від природного рівень доходу / безробіття);

3) додатній розрив РПО та додатній розрив ВВП (ін-
фляція, перегрів економіки);

4) від’ємний розрив РПО та додатній розрив ВВП 
(інфляція, перегрів економіки).

рис. 8. Аналіз зовнішніх і внутрішніх дисбалансів, діаграма Свона

Джерело: сформовано авторами
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Слід зазначити, що використання інструментів по-
літики для цілей внутрішнього балансування може про-
тирічити цілям зовнішнього балансування і навпаки. На-
приклад в умовах рецесії та дефіциту поточного рахунку 
(1 випадок) цілком зрозуміло, що економіка потребує 
стимулювання, однак не зрозуміло яка фіскальна політика 
буде правильною. Так, фіскальна експансія (стимулююча 
фіскальна політика) може відновити внутрішню рівновагу, 
однак призведе до ще більшого зростання дефіциту поточ-
ного рахунку. Подібний сценарій подій відбувся в Україні 
протягом 2009–2013 рр., а саме: експансивна фіскальна по-
літика (у 2009–2010 рр. дефіцит сектора загальнодержав-
ного управління становив близько 6 % від ВВП) призвела 
до коригування внутрішніх дисбалансів та водночас значно 
розширила зовнішні дисбаланси. Тобто дуже важливо, щоб 
процеси корекції зовнішніх і внутрішніх дисбалансів були 
узгоджені між собою.

В цілому на рис. 8 видно, що у переважній більшості 
випадків українська економіка потребувала коригування 
або внутрішнього, або зовнішнього дисбалансу, що уне-
можливлювало використання однакових інструментів для 
їх усунення. Заходи зниження від’ємного розриву РПО 
призводили до збільшення розриву ВВП, і, навпаки, полі-
тика усунення внутрішніх дисбалансів з часом призводила 
до накопичення зовнішніх. Це свідчить про можливу недо-
оцінку всіх зовнішніх або внутрішніх аспектів під час впро-

вадження інструментів політики, що додатково ускладню-
валося двома дуже потужними кризами. 

Висновки. У статті було здійснено оцінку прийнятно-
го дефіциту РПО України, яка базувалася на аналізі макро-
показників, показників зовнішньої стійкості, а також роз-
міру надходжень прямих іноземних інвестицій. За нашими 
оцінками, середній прийнятний рівень дефіциту поточного 
рахунку за всіма трьома методами протягом 2005–2016 ро-
ків становив близько 2,5 % від ВВП, що менше, ніж у країнах 
Східної Європи, однак подібний до країн Азії. Найбільший 
розрив рахунку поточних операцій спостерігався саме пе-
ред кризами: у 2008 році та у 2012–2013- роках, коли такий 
розрив перевищував 3,5 % від ВВП. Це сигналізувало про 
накопичення зовнішніх дисбалансів, які потребували по-
дальшого коригування за допомогою інструментів макро-
економічної політики. 

Однак вибір таких інструментів повинен бути дуже 
обережним і враховувати також досягнення цілей внутріш-
ньої рівноваги. Зв’язок між внутрішньою та зовнішньою 
рівновагами був проаналізований за допомогою діаграми 
Свона. На ній було показано, що у більшості випадків укра-
їнська економіка потребувала коригування або внутріш-
нього, або зовнішнього дисбалансу, що унеможливлювало 
використання однакових інструментів для їх усунення.

Таким чином, поточна конфігурація розривів ВВП 
та РПО для більшості країн світу, у тому числі для Укра-
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їни, передбачає компроміси у виборі політики в коротко-
строковому періоді. Ці проблеми у багатьох випадках по-
силюються відсутністю простору для більш жорсткої фіс-
кальної та монетарної політики. У цих умовах визначальна 
роль економічної політики держави має бути націлена на 
регулювання балансу зовнішньої торгівлі, що передбачає 
як пошук узгоджених варіантів макроекономічних заходів 
монетарного та фіскального характеру, так і впровадження 
необхідних структурних перетворень.
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УДК 332.145
Ярошенко И. В., Семигулина И. Б. Социально-экономическое  
развитие территориальных общин в условиях финансовой  

децентрализации
Глубокие общественно-политические кризисные явления практиче-
ски во всех сферах развития современной Украины определили важ-
ность и необходимость реализации реформы децентрализации как 
действующего фактора стабилизации социально-экономической 
ситуации, преодоления финансового кризиса, урегулирования раз-
ноуровневых властных противоречий на принципах эффективного 
распределения полномочий и ресурсов, всесторонней ответствен-
ности, обеспечения граждан всеми общественными благами и повы-
шения эффективности использования бюджетных средств на всех 
уровнях управления. Реализация финансовой децентрализации на 
основе административно-территориальной реформы и новой идео-
логии государственного управления в Украине создает возможности 
комфортных условий функционирования и саморазвития самодо-
статочной общины, внедрения принципов устойчивого социально-
экономического развития, использования современной инфраструк-
туры, получения необходимых высококачественных услуг и обеспече-
ния высокого уровня благосостояния собственных жителей.
Ключевые слова: реформа децентрализации власти, финансовая де-
централизация, социально-экономическое развитие, территориаль-
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Вступ. Глибокі суспільно-політичні кризові явища 
практично в усіх сферах діяльності сучасної України ви-
значили важливість і необхідність реалізації реформи 
децентралізації як дієвого фактора стабілізації соціально-
економічної ситуації, стимулювання місцевого соціально-
економічного розвитку, подолання фінансової кризи, вре-
гулювання різнорівневих владних суперечностей.

Нова організація відносин між центром, регіоном 
і територіальною громадою на принципах ефективного 
розподілу повноважень, ресурсів і всебічної відповідаль-
ності спрямована на забезпечення громадян всіма суспіль-
ними благами та підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів на всіх рівнях управління [9; 10].

Діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування в умовах проведення реформи фінансо-
вої децентралізації, територіальної організації влади та 
нової ідеології державного управління в Україні створює 
можливості функціонування та саморозвитку спроможної 
громади, запровадження принципів сталого соціально-
економічного розвитку, використання сучасної інфра-
структури, отримання необхідних високоякісних послуг 
і забезпечення високого рівня добробуту кожного грома-
дянина.

Пріоритетність реалізації реформи децентралізації 
для вирішення проблем соціально-економічного розви-
тку територій, враховуючи взаємозалежність практично 
з усіма сферами життєдіяльності суспільства і цілим ко-
лом суспільно-політичних процесів в країні, визначає зна-
чущість і перспективність оцінки та вивчення наведених 
у дослідженні питань.

Мета статті: оцінити поточні результати фінансової 
децентралізації для соціально-економічного розвитку те-
риторіальних громад в Україні, визначити проблеми щодо 
її реалізації, сформулювати пропозиції для їх вирішення.

Завдання статті: провести моніторинг і аналіз по-
точних результатів реалізації фінансової децентралізації 
в Україні, оцінити її значення для соціально-економічного 
розвитку й ефективного функціонування територіальних 
громад. Використати аналіз визначених проблемних пи-
тань її реалізації для надання пропозицій щодо подальшого 
вирішення.

Основні результати. Відповідно до законодавчих 
ініціатив щодо фінансової децентралізації, які прийняті 
в Бюджетному (в частині розподілу міжбюджетних транс-
фертів) і Податковому (в частині податкової реформи) 
кодексах України [1; 2] на прямі міжбюджетні відносини 
з державним бюджетом у 2016 р. вийшли 159 об’єднаних 
територіальних громад (далі – ОТГ, вибори в яких відбу-
лися 25.10.2015 р.) із 23 областей, окрім Харківської. До 
складу громад увійшли 794 місцеві ради (2015 населених 
пунктів) (рис. 1).

Розпочатий у 2015 р. процес об’єднання відбувався 
нерівномірно серед регіонів країни, найбільша кількість 
новостворених громад утворилася в Тернопільській облас-
ті (26 ОТГ), найменша кількість – в Київській, Миколаїв-
ській, Сумській і Херсонській областях (по 1 ОТГ).

За статистичними даними площа території 159 но-
востворених громад становить 35,8 тис. кв. км, або 6,2 % 
від площі території областей України, які мають ОТГ. Ста-
ном на 01.01.2016 р. у громадах проживає 1,4 млн осіб, або  
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3,8 % населення цих областей, в тому числі 65 % (0,9 млн 
осіб) сільського і 35 % (0,5 млн осіб) міського населення.

Законом України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» місцевим бюджетам цих ОТГ визначено обся-
ги міжбюджетних трансфертів, зокрема, базову та реверс-
ну дотацію, освітню та медичну субвенції [3].

Базову дотацію отримують 125 громад (78,6 % від за-
гальної кількості новостворених), фінансово самостійними 
від державного бюджету є 34 громади (або 21,4 %), з яких 
23 бюджети затверджено з реверсною дотацією (вилучення 
коштів до державного бюджету), 11 бюджетів сформовано 
без дотацій. Обсяг освітньої та медичної субвенцій визна-
чено відповідно до нормативно-законодавчих актів за-
лежно від кількості отримувачів послуг (учнів, мешканців 
тощо).

Також у державному бюджеті на 2016 рік передбаче-
но субвенцію на формування інфраструктури ОТГ у сумі 
1 млрд грн (Постанова КМУ від 16.03.2016 № 200 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних тери-
торіальних громад» [4]) для створення і модернізації інфра-
структури, нового будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту об’єктів комунальної форми власності тощо.

Загальна сума доходів новостворених громад за 
1 півріччя 2016 р. становить 3093 млн грн і порівняно з від-
повідним періодом минулого року зросла в 6,7 разу (сума 
доходів за 1 півріччя 2015 р. становила 462 млн грн) [7].  
У структурі доходів громад 42,8 % (1324 млн грн) є влас-
ні доходи громад і 57,2 % (1769 млн грн) – міжбюджетні 
трансферти (табл. 1, рис. 2).

Таблиця 1

Доходи місцевих бюджетів новостворених оТГ в 1 півріччі 2016 року

Регіон
кіль-
кість 
оТГ

Доходи, 
млн грн

Власні 
ресурси, 
млн грн

Питома 
вага  

в доходах, 
%

Міжбюджетні 
трансферти,  

млн грн

Питома 
вага  

в доходах, 
%

Зростання (1 п. 2016 р. 
до 1 п. 2015 р.), рази

Доходи Власні 
доходи

тернопільська 26 435 136 31,3 299 68,7 10,0 3,3

Хмельницька 22 610 220 36,1 393 64,4 8,7 3,1

дніпропетровська 15 448 293 65,4 155 34,6 7,3 4,8

львівська 15 131 41 31,3 90 68,7 9,4 2,9

полтавська 12 238 140 58,8 98 41,2 3,4 2,0

Чернівецька 10 148 40 27,0 108 73,0 9,9 2,7

житомирська 9 117 43 36,8 74 63,2 9,8 3,6

одеська 8 192 82 42,7 110 57,3 7,7 3,3

Запорізька 6 84 33 39,3 51 60,7 8,2 3,2

волинська 5 58 16 27,6 42 72,4 9,7 2,7

рівненська 5 66 17 25,8 49 74,2 14,0 3,6

Чернігівська 5 73,7 40,8 55,4 32,9 44,6 9,2 5,1

донецька 3 133 66 49,6 67 50,4 1,7 1,9

івано-Франківська 3 58 9 15,5 49 84,5 16,6 2,6

Черкаська 3 40 19 47,5 21 52,5 9,3 4,4

вінницька 2 54 30 55,6 24 44,4 6,6 3,7

Закарпатська 2 78 31,8 40,8 45,8 58,7 8,2 3,3

кіровоградська 2 47 25 53,2 22 46,8 7,0 3,7

луганська 2 47 23 48,9 24 51,1 7,2 3,5

київська 1 21 9 42,9 12 57,1 8,8 3,8

миколаївська 1 9,6 4,2 43,8 5,4 56,3 19,2 8,4

Сумська 1 14,8 5,7 38,5 9,1 61,5 5,3 2,0

Херсонська 1 7 1,8 25,7 5,2 74,3 11,7 3,0

разом 159 3093 1324 42,8 1769 57,2 6,7 3,2

Джерело: сформовано авторами за даними [5; 7]

Фінансово-аналітичні матеріали про стан виконання 
місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 р. [8] підтверджують 
зберігання тенденції зростання доходів новостворених 
громад протягом 2016 року порівняно з відповідними по-

казниками попереднього року, в умовах першого року ді-
ючих законодавчих змін до Бюджетного і Податкового 
кодексів щодо реалізації реформи децентралізації в Украї-
ні. За січень – вересень 2016 р. доходи загального фонду 
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місцевих бюджетів громад (з урахуванням трансфертів із 
державного бюджету) збільшилися в 6,4 разу (за 9 місяців 
2016 р. – 4979 млн грн, за 9 місяців 2015 р. – 782 млн грн),  
в тому числі власні доходи – в 3,1 разу (2245 млн. грн 
і 719 млн грн відповідно). Структура доходів за видами 
податків і напрямами наповнення (власні джерела або дер-
жавні трансферти) практично не змінюється порівняно 
з попереднім інформаційним звітом (за 1 півріччя 2016 р.).

Проте більш широкий зміст аналітичної інформації 
щодо фінансових ресурсів і можливостей місцевих бюдже-
тів 159 ОТГ за результатами 1 півріччя 2016 року дає мож-
ливість проведення детального аналізу, динаміки, оцінки 
структури, складових доходів і видатків громад у держав-
ному, регіональному та місцевому вимірі.

Так, за даними табл. 1 найбільший відсоток транс-
фертів у структурі доходів новостворених громад має міс-
це в Тернопільській (68,7 %), Львівській (68,7 %), Чернівець-
кій (73,0 %), Волинській (72,4 %), Рівненській (74,2 %), Івано-
Франківській (84,5 %), Херсонській (74,3 %) областях.

Структуру міжбюджетних трансфертів новоство-
рених громад наведено освітньою субвенцією – 51,8 % 
(916 млн грн), медичною субвенцією – 23,2 % (410 млн грн), 
субвенцією на формування інфраструктури – 18,8 % 
(333 млн грн). На вирівнювання платоспроможності міс-
цевих бюджетів ОТГ з державного бюджету спрямовано 
базову дотацію в сумі 110 млн грн (3,5 % від суми транс-
фертів), в тому числі отримано базову дотацію (125 гро-
мад) в сумі 142 млн грн і перераховано реверсну дотацію 
(23 громади) – 32 млн грн.

Найбільша фінансова залежність (дотаційність, на 
основі фактичних надходжень базової / реверсної дота-
ції) бюджетів громад від державного бюджету України має 
місце в Івано-Франківській (45 %), Львівській (35 %), Чер-
нівецькій (30 %), Тернопільській (27 %), Волинській (26 %) 
областях.

Розглянемо окремо ресурси наповнення бюджетів 
громад. Власні доходи громад формуються за рахунок над-
ходження податків і зборів від результатів господарської 
діяльності суб’єктів господарювання на певній території, 

тобто чим заможніше власні громадяни й активніше роз-
вивається їх фінансово-господарська діяльність, тим за-
можніша громада, яка має більше фінансових ресурсів для 
надання якісних послуг, забезпечення необхідною ком-
фортною інфраструктурою і перспективних можливостей 
для соціально-економічного розвитку власної території.

Під впливом змін до податково-бюджетного зако-
нодавства у контексті реформи децентралізації сума влас-
них доходів новостворених громад за 1 півріччя 2016 р. 
порівняно з відповідним періодом минулого року зросла 
в 3,2 разу і становить 1324 млн грн (проти 418 млн грн за 
1 півріччя 2015 р.) (табл. 1).

Із 23 (крім Харківської області) наведених в аналізі 
регіонів сума власних доходів новостворених громад пе-
ревищує (більше 50 % у структурі доходів) суму трансфер-
тів в 5 областях: Дніпропетровській (65,4 %), Полтавській 
(58,8 %), Чернігівській (55,4 %), Вінницькій (55,6 %), Кірово-
градській (53,2 %).

Порівняльний аналіз формування структурної скла-
дової доходів місцевих бюджетів в 2016 р. (на основі даних 
новостворених територіальних громад за 1 півріччя 2016 р. 
[5; 7]) в умовах діючих законодавчих змін щодо фінансової 
децентралізації порівняно із 2015 р. (на основі даних регіо-
нального розподілу доходів місцевих бюджетів за 1 півріч-
чя 2015 р. [6]) вказує на збереження існуючих в попередні 
роки тенденцій фінансових можливостей територій, тобто 
за показником забезпечення власними доходами (% до за-
гальної суми доходів місцевих бюджетів) лідерами залиша-
ються громади, створені в регіонах, які за різних причин 
мають найбільший потенціал (природній, економічний, 
соціальний тощо), а отже, кращі стартові фінансові мож-
ливості й умови для соціально-економічного розвитку та 
створення робочих місць (надходження в бюджет громади 
податку на доходи фізичних осіб).

Так, серед лідерів громади Дніпропетровської об-
ласті (за 1 півріччя 2016 р. частка власних доходів стано-
вить 65,4 % (1 рейтингове місце); за 1 півріччя 2015 р. част-
ка власних доходів по регіону в цілому становила 51,6 %  
(2 місце)); громади Полтавської області (58,8 % (2 місце)  

рис. 2. Структура доходів громад за 1 півріччя 2016 р.
Джерело: сформовано авторами на основі [5; 7]
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і 43,4 % (5 місце) відповідно); громади Чернігівської облас-
ті (55,4 % (4 місце) і 34,3 % (14 місце) відповідно); громади 
Вінницької області (55,6 % (3 місце) і 33,4 % (16 місце) від-
повідно).

Серед аутсайдерів громади Івано-Франківської об-
ласті (за 1 півріччя 2016 р. частка власних доходів стано-
вить 15,5 % (23 місце), за 1 півріччя 2015 р. частка власних 
доходів по регіону в цілому становила 27,2 % (20 місце)); 
громади Херсонської області (25,7% (22 місце) і 29,9 % 
(19 місце) відповідно); громади Рівненської області (25,8% 
(21 місце) і 25,4 % (22 місце) відповідно); громади Черні-
вецької області (27,0 % (20 місце) і 25,0 % (23 місце) від-
повідно); громади Волинської області (27,6% (19 місце)  
і 27,2 % (21 місце) відповідно).

У структурі власних доходів громад найбільшою 
складовою є податок на доходи фізичних осіб – 54,3 % 
(719 млн грн), бюджетоутворюючими є плата за землю – 
18,0 % (238 млн грн), акцизний податок – 12,6 % (167 млн 
грн) і єдиний податок – 11,0 % (146 млн грн), решта – 1 % 
(54 млн грн) представлені іншими податками і зборами 
(табл. 2).

Показник фактичних надходжень власних доходів 
у розрахунку на 1 особу дає можливість оцінити фінансо-
вий рівень забезпеченості жителів громад по регіонах.

За даними 1 півріччя 2016 р., найбільш забезпече-
ними є жителі громад у Дніпропетровській (1855 грн на 
1 особу), Полтавській (1578 грн), Чернігівській (1373 грн), 
Донецькій (1818 грн), Черкаській (1112 грн), Вінницькій 
(1054 грн), Миколаївській (1247 грн), Сумській (1031 грн) 
областях. Найменш фінансово спроможними є жителі гро-
мад Чернігівської (506 грн), Рівненської (547 грн), Херсон-
ської (564 грн), Івано-Франківської (315 грн) областей.

Нерівномірність забезпечення жителів новостворе-
них громад власними доходами в розрахунку на 1 особу 
становить 5,9 разу (найбільша сума – 1855 грн в Дніпро-
петровській, найменша – 315 грн в Івано-Франківській об-
ластях).

Порівняно з аналогічними показниками, за даними 
1 півріччя 2015 р., рівень нерівномірності по зазначених 
громадах скоротився в 2,3 разу. Диспропорція показників 
забезпечення жителів новостворених громад власними 
доходами в розрахунку на 1 особу, за даними 1 півріччя 
2015 р., по вказаних громадах становить 13,7 разу (най-
більша сума – 1684 грн в Полтавській, найменша – 123 грн 
в Івано-Франківській області).

На рівень спроможності та самодостатності впливає 
структура касових видатків (видатки місцевих бюджетів 
ОТГ із урахуванням міжбюджетних трансфертів), тобто 
можливість громад витрачати фінансові ресурси на пер-
шочергові та необхідні цілі, утримання персоналу й інф-
раструктури, соціально-економічний розвиток, надання 
якісних і в повному обсязі послуг, покращення умов жит-
тєдіяльності територій тощо.

Сучасний стан структури касових видатків громад за 
1 півріччя 2016 р., узагальнений відповідно до регіонально-
го рівня, наведений таким чином: основними є видатки на 
освіту – 45,6 % (1030,4 млн грн). Витрати на утримання ор-
ганів місцевого самоврядування – 8,4 % (190,7 млн грн), ви-
датки розвитку (капітальні видатки) – 7,0 % (159,2  млн грн). 

Меншими є видатки на охорону здоров’я – 4,8 %  
(109,4  млн грн), культуру та фізичну культуру – 4,7 % 
(107,2 млн грн), соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня – 1,6 % (35,1 млн грн), інші заходи – 5,6 % (125,9 млн  грн) 
(табл. 3).

Рейтингова оцінка за показником спрямування ко-
штів на фінансування видатків розвитку (капітальних ви-
датків) в розрахунку на 1 жителя громади характеризує 
можливість витрачати кошти на фінансування соціально-
економічного розвитку власних території.

За даними 1 півріччя 2016 р., лідерами за цим показ-
ником є громади Полтавської (503 грн на 1 особу), Закар-
патської (270 грн), Дніпропетровської (197 грн), Вінницької 
(186 грн) областей.

Найменші (або практично відсутні) фінансові мож-
ливості мають жителі громад Київської (0 грн на 1 осо-
бу), Херсонської (3 грн), Миколаївської (15 грн), Івано-
Франківської (29 грн) областей. Рівень нерівномірності 
становить 167,7 разу (найбільша сума – 503 грн на 1 особу 
в громадах Полтавської, найменша – 3 грн в громадах Хер-
сонської області) (табл. 3).

Лідером впровадження реформи децентралізації на 
місцях серед регіонів України стала Тернопільська область, 
де відповідно до рішень ЦВК (25.10.2015 р.) відбулися пер-
ші вибори голів і депутатів 26 ОТГ внаслідок об’єднання 
166 місцевих рад (283 населених пунктів).

У статистичних регіональних показниках загальна 
площа новоутворених ОТГ склала 3829,8 кв. км (27,7 % те-
риторії області) з чисельністю населення на 01.01.2016 р. 
228,2 тис. осіб (21,3 % від загальної кількості жителів об-
ласті) [5; 7].

Сума доходів громад за 1 півріччя 2016 р. порівняно  
з відповідним періодом минулого року зросла в 10 разів  
(за 1 півріччя 2016 р. – 435 млн грн, за 1 півріччя 2015 р. –  
41 млн грн). Власні доходи зросли в 3,3 разу (136 млн грн 
проти 41 млн грн відповідно) і становлять 31,3 % від загаль-
ної суми доходів.

Державна підтримка місцевих бюджетів ОТГ об-
ласті у вигляді трансфертів за 1 півріччя 2016 р. складає 
68,7 % (299 млн грн), в тому числі освітня субвенція –  
36 % (155 млн грн), медична субвенція – 15 % (67 млн грн), 
інфраструктурна субвенція – 11 % (47 млн грн), базова до-
тація – 7 % (30 млн грн), яку отримують 23 новостворених 
громади в регіоні.

Тобто фінансово залежними від державного бюджету 
є майже 90 % (23 громади із 26) бюджетів ОТГ області, най-
більше Лопушненська – 58 % у доходах громади становить 
базова дотація, Колидянська та Мельнице-Подільська  – 
по 54 %, Золотопотіцька – 53 % та Коропецька – 50 %  
(табл. 4).

Внаслідок високого рівня дотаційності місцевих бю-
джетів стан фінансування видатків розвитку (капітальних 
видатків) в ОТГ області є одним із самих низьких по Украї-
ні. За результатами 1 півріччя 2016 р. можливість громад 
витрачати кошти на ремонт доріг, будівництво, благоустрій 
територій, житлово-комунальне господарство, капіталь-
ний ремонт, реконструкцію закладів соціально-культурної 
сфери тощо становить лише 3 % (11 млн грн) від загальної 
суми власних касових видатків.
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Таблиця 4

Фінансова спроможність оТГ Тернопільської області за 1 півріччя 2016 року

оТГ Площа, 
кв. км Ранг

Населення на 
01.01.2016 р., 

тис. осіб
Ранг

Фактичні 
надходження 

власних доходів 
на 1 особу, грн

Ранг

Дотаційність 
бюджету  

(фін. залежність 
від ДБ), %

Ранг
Видатки 

розвитку на 
1 особу, грн

Ранг

Байковецька 86,2 18 5,7 15 3486 1 0 1 1002 1

гусятинська 35,5 25 8,3 10 1132 2 0 2 69 5

великогаївська 142,0 9 11,4 6 959 3 11 6 42 9

Заводська 28,8 26 4,4 20 775 4 0,5 4 142 3

підволочиська 350,4 3 19,7 3 695 5 13 7 56 7

Скориківська 144,1 8 4,0 21 685 6 8 5 99 4

почаївська 54,2 24 9,5 9 614 7 24 13 8 23

теребовлянська 398,8 2 30,5 1 613 8 16 8 38 11

Скалатська 224,2 5 14,5 5 585 9 21 9 36 13

микулинецька 93,9 16 8,0 12 518 10 22 10 17 18

козлівська 95,6 15 4,6 18 484 12 24 12 29 14

васильковецька 125,9 11 6,3 14 484 11 0 3 60 6

Золотниківська 284,3 4 8,1 11 463 13 26 15 28 15

Шумська 499,5 1 21,2 2 460 14 26 14 42 10

іванівська 109,6 13 4,4 19 440 15 22 11 12 21

Скала-
подільська 149,9 7 9,6 8 426 16 32 18 14 20

новосільська 91,8 17 3,5 23 416 17 30 16 167 2

озерянська 56,8 22 2,6 25 400 18 33 19 28 16

колодненська 78,9 19 2,8 24 398 19 30 17 3 25

Білобожницька 74,3 20 3,8 22 320 20 39 20 38 12

озернянська 126,8 10 6,3 13 292 21 46 21 56 8

коропецька 68,5 21 4,8 16 229 22 50 22 15 19

Золотопотіцька 123,8 12 10,9 7 203 23 53 23 18 17

мельнице-
подільська 223,4 6 16,1 4 189 24 54 24 11 22

колиндянська 108,0 14 4,6 17 188 25 54 25 0 26

лопушненська 54,8 23 2,3 26 165 26 58 26 6 24

по області 3829,8 х 228,2 х 601 х 27 х 78 х

Джерело: сформовано авторами на основі [5; 7]

Крім того, оцінка фінансових ресурсів громад об-
ласті вказує на значно різні можливості (в розрахун-
ку на 1 жителя громади) для забезпечення соціально-
економічного розвитку власних територій. Наприклад, за 
станом забезпечення новостворених громад власними до-
ходами рівень нерівномірності становить 21,1 разу (най-
більша сума – 3486 грн на 1 особу в Байковецькій громаді, 
найменша – 165 грн в Лопушненській), а за станом фінан-
сування видатків розвитку (капітальних видатків) дис-
пропорція показників дорівнює 1 тисячі разів (найбільша 
сума – 1002  грн на 1 особу в Байковецькій громаді за від-
сутності коштів в Колиндянській).

Висновки. Проведений аналіз фінансових показ-
ників доходів і витрат місцевих бюджетів новостворених 

ОТГ в умовах їх переходу на прямі міжбюджетні взаємо-
відносини з державним бюджетом України за результата-
ми 1 півріччя 2016 р. дозволяє зробити певні попередні 
висновки.

1. Основним надбанням фінансової децентралізації 
в перехідному періоді (2015–2017 рр.) є фактичне 
отримання новоствореними громадами повно-
важень для повноцінного та самостійного управ-
ління власними територіями та необхідних для їх 
здійснення фінансових ресурсів на рівні міст об-
ласного значення, тобто перехід громад на прямі 
міжбюджетні відносини з державним бюджетом 
і скасування залежності місцевих бюджетів від 
районного рівня.
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2. Законодавчі зміни в Бюджетний і Податковий ко-
декси України в частині фінансової децентралізації 
сприяли зростанню доходів новостворених гро-
мад майже в 7 разів, а власних доходів – в 3 рази 
за 1 півріччя 2016 р. порівняно з відповідним пері-
одом минулого року. Зазначені тенденції в умовах 
першого року діючих законодавчих ініціатив збе-
рігаються і надалі (за 9 місяців) протягом року.

3. Більша частина фінансового ресурсу новостворе-
них громад формується за рахунок міжбюджет-
них трансфертів (57,2 % або 1769 млн грн), які 
мають цільове використання. Сума власних дохо-
дів ОТГ перевищує (більше 50 % у структурі до-
ходів) суму трансфертів лише в 5 (із 23) областях: 
Дніпропетровській (65,4 %), Полтавській (58,8 %), 
Чернігівській (55,4 %), Вінницькій (55,6 %), Кірово-
градській (53,2 %).

4. Зберігаються існуючі в попередні роки тенденції 
різних фінансових можливостей територій, тобто 
за показником забезпечення власними доходами 
(% до загальної суми доходів місцевих бюджетів) 
лідерами залишаються громади, створені в ре-
гіонах, які за різних причин мають найбільший 
потенціал (природний, економічний, соціальний 
тощо), а отже, кращі стартові фінансові можли-
вості й умови для соціально-економічного роз-
витку та створення робочих місць (надходження 
в бюджет громади податку на доходи фізичних 
осіб). Лідером є громади Дніпропетровської об-
ласті (за 1 півріччя 2016 р. частка власних доходів 
становить 65,4 % (1 рейтингове місце); за 1 пів-
річчя 2015 р. частка власних доходів по регіону 
в цілому становила 51,6 % (2 місце)); аутсайде-
ром – громади Івано-Франківської області (15,5 %  
(23 місце) і 27,2 % (20 місце) відповідно).

5. Рівень фінансової залежності (дотаційності) но-
востворених громад у середньому залишається 
високим, що не вирішує у перспективі проблеми 
занедбаності та бідності територій і не створює 
умови для їх майбутнього самостійного розви-
тку. Фінансово самостійними від державного 
бюджету є лише п’ята частина громад (34 грома-
ди, або 21,4 %), решта отримують базову дотацію 
(125 громад, або 78,6 %). Найбільш дотаційними 
і надалі залишаються ОТГ західних регіонів Укра-
їни: Івано-Франківської (45 %), Львівської (35 %), 
Чернівецької (30 %), Тернопільської (27 %), Волин-
ської (26 %) областей.

6. Значними є показники фінансової нерівномірнос-
ті забезпечення мешканців громад (в розрахунку 
на 1 особу): як за рівнем забезпечення власними 
доходами – 5,9 разу (найбільша сума – 1855 грн 
в Дніпропетровській, найменша – 315 грн в Івано-
Франківській областях), так і за рівнем спряму-
вання коштів на фінансування видатків розвитку 
(капітальних видатків) – 167,7 разу (найбільша 
сума – 503 грн в громадах Полтавської, наймен-
ша – 3 грн в громадах Херсонської областей), тоб-
то можливості громад витрачати кошти на забез-
печення повного спектра наданих повноважень, 

фінансування соціально-економічного розвитку 
власних території і планування майбутніх страте-
гічних перспектив сильно відрізняються.

7. Враховуючи, що основним джерелом наповнення 
місцевих бюджетів громад є податок на доходи фі-
зичних осіб (54,3 % у структурі власних доходів), 
необхідним є врегулювання державних і законо-
давчих механізмів щодо створення умов розвитку 
територій (пільгове кредитування, державна під-
тримка, гранти, державно-приватне партнерство 
тощо), пошуку точок економічного зростання 
територій, створення нових робочих місць, зрос-
тання добробуту громадян.

8. Для визначення фінансової спроможності і само-
достатності громад недостатнім є показник за-
гального зростання доходів в умовах бюджетних 
і податкових змін. Доцільним є комплексний під-
хід і практичні розрахунки необхідних видатків 
і наявних доходів у розрахунку на 1 мешканця 
громади, виходячи із забезпечення не тільки пер-
шочергових нагальних потреб громади (утриман-
ня закладів освіти, охорони здоров’я, інфраструк-
тури, фінансування зарплат, соціальних виплат 
тощо), а й фінансування перспективних проектів 
соціально-економічного розвитку з метою покра-
щення життєвого середовища і зростання добро-
буту громадян, планування майбутнього терито-
ріального розвитку тощо.

9. Доцільним є проведення детальних розрахунків на 
основі наукових і практичних досліджень і роз-
робка економічно обґрунтованих індикаторів 
(критеріїв) спроможності територіальних громад, 
секторальних нормативів (стандартів) у сферах 
охорони здоров’я, освіти, публічних і соціальних 
послуг тощо із визначенням конкретних механіз-
мів їх забезпечення.
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РЕгІОнАльнА ЕкОнОмІкА
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Ivanova O. Yu. Integral Estimation of the Level of Self-Development 

 of Ukrainian Regions
The aim of the article is to substantiate the stages, methods, techniques, 
indicators of an integral estimation of self-development of regions as a basis 
for determining the tools to stimulate regional self-development. There 
proposed definitions of such concepts as self-development, self-sufficiency, 
self-government and self-financing of the region. The sequence of stages for 
determining the integral index of the level of regional self-development is 
substantiated. There clarified the definition of «the level of self-development 
of the region», combining self-sufficiency, as the ability to maintain the 
current level of development using the own resources to provide an 
appropriate level of implementation functions imposed on the region, and 
the region’s ability to generate new competitive advantages upon the 
availability of management mechanisms. There justified the components of 
regional self-development: self-sufficiency, self-government, self-financing, 
for the assessment of which at the methodological and practical level 
there built integral indices by the method of entropy, and the regions are 
distributed by the level of self-sufficiency, self-government and self-financing. 
The evaluation of the level of self-development of Ukrainian regions by 
components is carried out. Prospects for further research are forecasting the 
values of components of self-development of regions, identifying changes 
in the state of the indices and developing on this basis recommendations to 
improve the position of regions in terms of self-development.
Keywords: level of self-development of the region, self-financing, self-
sufficiency, self-government, matrix of «self-development of the region», 
methodological approach.
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Иванова О. Ю. Интегральная оценка уровня саморазвития  

регионов Украины
Целью статьи является обоснование этапов, методов, приемов, по-
казателей для проведения интегральной оценки саморазвития ре-
гионов как основы для определения инструментария стимулирования 
регионального саморазвития. Предложено определение таких поня-
тий, как: саморазвитие, самообеспеченность, самоуправления и са-
мофинансирования региона. Обоснована последовательность этапов 
определения интегрального показателя уровня саморазвития регио-
на. Уточнено определение понятия «уровень саморазвития региона», 
объединяющего самодостаточность как способность поддерживать 
существующий уровень за счет собственных ресурсных возможно-
стей для обеспечения надлежащего уровня выполнения возложенных 
на регион функций и способность региона к генерированию новых 
конкурентных преимуществ при наличии управленческих механизмов 
развития. Обоснованы составляющие саморазвития региона: само-
обеспеченность, самоуправление, самофинансирование, для оценки 
которых на методологически-практическом уровне построены ин-
тегральные показатели методом энтропии, и распределены регионы 
по уровню самообеспеченности, самоуправлению и самофинансирова-
нию. Проведена оценка уровня саморазвития регионов Украины по со-
ставляющим. Направлениями дальнейших исследований выступают 
прогнозирование показателей составляющих саморазвития регио-
нов, определение изменения состояния показателей и разработка на 
основе этого рекомендаций по улучшению позиций регионов по уров-
ню саморазвития.
Ключевые слова: уровень саморазвития региона, самофинансирова-
ние, самообеспеченность, самоуправление, матрица «саморазвитие 
региона», методический поход.
Рис.: 4. Табл.: 2. Формул: 3. Библ.: 8. 
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підґрунтя для визначення інструментарію стимулювання регіонального саморозвитку. Запропоновано визначення таких понять: саморозвиток, 
самозабезпеченість, самоуправління та самофінансування регіону. Обґрунтовано послідовність етапів визначення інтегрального показника рівня 
саморозвитку регіону. Уточнено визначення поняття «рівень саморозвитку регіону», що поєднує самодостатність як спроможність підтримувати 
існуючий рівень за рахунок власних ресурсних можливостей для забезпечення належного рівня виконання покладених на регіон функцій та спроможність 
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самозабезпеченість, самоуправління, самофінансування, для оцінювання яких на методологічно-практичному рівні побудовано інтегральні показники 
методом ентропії та розподілено регіони за рівнем самозабезпеченості, самоуправління та самофінансування. Проведено оцінку рівня саморозвитку 
регіонів України за складовими. Напрямами подальших досліджень виступають прогнозування показників складових саморозвитку регіонів, визначен-
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Регіональна економіка

Вступ. Основною метою державної регіональної 
політики є соціально-економічний розвиток регіонів 
України, «створення умов для динамічного, збалансова-
ного розвитку України та її регіонів, забезпечення їх со-
ціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя 
населення, додержання гарантованих державою соціаль-
них стандартів для кожного громадянина незалежно від 
його місця проживання» [1]. В умовах невизначеності та 
міжнародної інтеграції формуються нові вимоги до до-
сягнення стійких конкурентних позицій держави, її тери-
торіальних одиниць і підприємств на основі поєднання їх 
інтересів і забезпечення умов до саморозвитку. Розробка 
напрямів і заходів зі стимулювання саморозвитку регіонів 
має містити під собою ґрунтовний базис для вибору раці-
ональних параметрів інструментів, що вимагає розробки 
методичних засад із оцінювання рівня саморозвитку ре-
гіонів.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням про-
блем соціально-економічного розвитку регіонів і створення 
умов саморозвитку приділено увагу вітчизняних і закордон-
них учених-економістів: П. Бєлєнького, Є. Бойка, П. Бубенко, 
З. Варналія, З. Герасимчука, І. Дегтярьової, М. Долішнього, 
С. Дрогунцова, В. Захарченка, Е. Забарної, Л. Ковальської, 
Д. Кузьміна, М. Портера, М. Степанова, Д. Сенпіка, А. Со-
коловського, Д. Стеченко, Л. Яремко й ін. Віддаючи належне 

науковій і практичній значущості праць науковців, слід за-
значити, що, залишається низка питань, пов’язаних з роз-
робленням теоретико-методологічних засад оцінювання 
саморозвитку регіонів на основі самозабезпеченості, са-
моуправління та самофінансування для обґрунтування на-
прямів стимулювання саморозвитку регіонів. 

Метою статті є обґрунтування етапів, методів, при-
йомів, показників для визначення інтегральної оцінки са-
морозвитку регіонів як підґрунтя для визначення інстру-
ментарію стимулювання регіонального саморозвитку.

Результати досліджень. Під саморозвитком регі-
ону в цьому дослідженні слід розуміти здатність регіону 
до довгострокового соціально-економічного розвитку, що 
базується на акумулюванні та трансформації комплексу 
природних, людських, фінансових та інших ресурсів (само-
достатність) на основі самоорганізації, самоуправління та 
самофінансування.

В роботи [2] було визначено поняття рівня само-
розвитку регіону як показника, що відображає його спро-
можність підтримувати та підвищувати  конкурентоспро-
можність за рахунок власних ресурсних можливостей для 
забезпечення належного рівня виконання покладених на 
регіон функцій.

Послідовність етапів визначення інтегральних показ-
ників за складовими саморозвитку зображено на рис. 1.

На першому етапі визначаються складові оцінки рів-
ня саморозвитку регіону.

рис. 1. послідовність визначення інтегрального показника рівня саморозвитку регіону  
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тенціалу за рахунок децентралізації, мотивації регіональних 
органів влади до саморозвитку, формування конкурентних 
переваг на основі самозабезпеченості, наявності ефектив-
них управлінських механізмів та належного фінансового 
забезпечення (рис. 2).

Отже, складовими саморозвитку регіону та водно-
час його умовами виступають три складові: самозабезпе-
ченість, самоуправління та самофінансування. В роботі [3] 
визначено складові оцінки потенціалу саморозвитку регіо-
ну, що враховано в дослідженні.

рис. 2. Взаємозв’язок категорій теорії регіонального саморозвитку
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Самозабезпеченість – здатність регіону до забез-
печення ефективного використання свого стратегічного 
потенціалу, здатність обходитися власними можливос-
тями, що має значущість в умовах дефіциту бюджетних 
коштів.

Під самоуправлінням в статті розуміється спромож-
ність органів місцевого самоврядування до управлінсько-
го процесу на основі створення ефективних механізмів 
управління суспільними відносинами в регіоні та забез-
печення ефективної взаємодії суб’єктів в ланцюжку від-
носин «держава-регіон-бізнес-громадськість» для забез-
печення довгострокового соціально-економічного роз- 
витку регіону.

Самофінансування регіону – здатність регіону до 
забезпечення приросту фінансових ресурсів для потреб 
саморозвитку на основі стимулювання збільшення подат-
кових, неподаткових надходжень, операцій із капіталом, 
доходів підприємств та інвестицій в регіон. 

Другим етапом виступає визначення часткових по-
казників оцінки складових саморозвитку регіону.

Для обґрунтування часткових показників оцінки рів-
ня саморозвитку за складовими було:

досліджено наукові джерела та проведено аналіз на-
укових методичних підходів до оцінки потенціалу регіону, 
його соціально-економічного розвитку, що дозволило ви-

значити групи часткових показників для співвідношення 
забезпеченості ресурсами та їх потенційними можливос-
тями з потребами регіону. Методом апріорного ранжуван-
ня було проведено обробку даних досліджень учених за 
частковими показниками складових саморозвитку. Сту-
пінь узгодженості думок авторів щодо показників оцінки 
регіонального розвитку та стратегічного потенціалу під-
тверджується значенням коефіцієнта конкордації (ωі = 
0,20): це значення виявляється статистично значущим при 
перевірці за критерієм Пірсона (Xp

2 = 137,06 > XT
2 = 45,64). 

Отже, із загального масиву даних (88 показників за рівнем 
самозабезпеченості, 41 показник за рівнем самоуправлін-
ня; 53 – самофінансування) лише 41 показник має найбіль-
шу значущість при оцінці рівня саморозвитку регіонів та 
можуть бути застосовані у подальших розрахунках;

проведено наявність статистичних даних за ві- 
дібраними показниками для проведення оцінки 
рівня саморозвитку в офіційних джерелах інфор-
мації; 
визначено, що часткові показники мають бути  
пов’язані між собою та давати змогу зробити об-
ґрунтовані висновки щодо подальшого самороз-
витку регіонів;
відбір часткових показників було здійснено також  
на основі попереднього кореляційного аналізу їх 
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впливу на саморозвиток регіону з метою зведен-
ня переліку показників, що оцінюються до раціо-
нального мінімуму, і в той же час врахування всіх 
вагомих показників. За результатами кореляцій-
ного аналізу було виключено ще три показники, 
що знижують ефективність аналізу;
можливість зведення часткових показників в ін- 
тегральні показники (стандартизація оцінок) за 
профілями (складовими) самодостатності для на-

Таблиця 1

Система часткових показників за складовими саморозвитку

Самозабезпеченість (СЗ) Самоуправління (СУ) Самофінансування (СФ)

кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄдрпоУ) на 
1000 населення 

кількість держслужбовців на 10 тис. населен-
ня, осіб 

коефіцієнт бюджетної  
залежності регіону

питома вага інноваційно активних підприємств  
у промисловості до загальної кількості  
по Україні, %

кількість посадових осіб на 10 тис. населення, 
осіб 

коефіцієнт бюджетної  
покриття

кількість загальноосвітніх навчальних закладів на 
10 тис населення, од.

видатки бюджетів на 1 держслужбовця та по-
садову особу в регіоні

Співвідношення власних  
і залучених доходів 

кількість професійно-технічних навчальних за-
кладів 10 тис. населення врп на 1 посадову особу коефіцієнт бюджетної  

автономії 

кількість вищих навчальних закладів I–IV рівнів 
акредитації на 10 тис. населення обсяг експорту товарів на 1 посадову особу коефіцієнт бюджетної  

результативності регіону 

кількість учнів, слухачів професійно-техніч-них 
навчальних закладів на 10 тис. населення

кількість комунальних підприємств,  організа-
цій (установ, закладів) на 1 посадову особу

коефіцієнт бюджетної за-
безпеченості населення 

кількість студентів вищих навчальних закладів 
I–IV рівнів акредитації у розрахунку на 10 тис. на-
селення

кількість державних службовців, які мають 
повну вищу освіту у % до облікової кількості 
державних службовців відповідного регіону

коефіцієнт покриття видат-
ків податковими доходами

Утилізовано, оброблено (перероблено) відходів 
на 10 тис осіб

питома вага державних службовців, які мають 
науковий ступінь у загальній численності по-
садових осіб

доходи населення (частка регіону у загальному 
підсумку, відсотків), %

питома вага посадових осіб, які мають на-
уковий ступінь у загальній численності по-
садових осіб

коефіцієнти природного приросту (скорочення) 
населення на 1000 осіб наявного населення

кількість посадових осіб, які мають повну 
вищу освіту у % до облікової кількості дер-
жавних службовців відповідного регіону

Структура інвестицій в основний капітал за дже-
релами фінансування (відсотків до загального об-
сягу інвестицій по регіону). Фінансування регіонів 
за рахунок коштів місцевого бюджету

рівень безробіття населення (за методологією 
моп) у віці 15–70 років, відсотків до еконо-
мічно активного населення відповідного віку

валовий регіональний продукт у розрахунку на 
одну особу, грн/особу рівень зайнятості 

Щільність залізничних колій загального користу-
вання, км на 1000 км² території рівень економічної активності 

Щільність автомобільних доріг загального ко-
ристування з твердим покриттям, км на 1000 км² 
території

коефіцієнти міграційного приросту (скоро-
чення) населення на 10000 

перевезення вантажів автомобільним транспор-
том на одиницю населення, млн т/млн осіб

рентабельність операційної діяльності під-
приємств, %

кількість докторантів та аспірантів на 10 тис. осіб, 
осіб питома вага прибуткових підприємств

очного позиціювання рівня самодостатності на 
матрицях, що дають змогу розробити напрями 
зміцнення самодостатності регіону.

Як часткові показники було обрано такі (табл. 1).
Серед низки методів розрахунку інтегральних показ-

ників [4] для побудови інтегральних показників самозабез-
печеності, самоуправління та саморозвитку було обрано 
метод ентропії  [5]:

          (1)
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Коефіцієнт значущості ωχ стандартизованої χ-ї ком-
поненти інтегрального показника розраховується за фор-
мулою [5]:
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де       δχ – дисперсія (ентропія) χ-ї компоненти показника; 
n – кількість компонент, за допомогою яких прово-

диться оцінка відповідного складового елементу самороз-
витку регіону (самозабезпеченість (СЗ), самоуправління 
(СУ), самофінансування (СФ)) в розрізі i-го регіону.

Таким чином, залежно від значення рівня інтегральні 
показники (ІСЗ, ІСУ, ІСФ) вимірюється таким чином (рис. 3) :

 

де       ISi – інтегральне значення об’єкта Si; 
Еi – ентропія j-ї ознаки;  
bij – оцінка j-ї ознаки для i-го об’єкта; 
n – кількість ознак; 
m – кількість об’єктів.
З урахуванням вищевикладеного формулу комплек-

сного інтегрального показника (Кi) в розрізі i-го регіону 
можна навести таким чином:

 1
,

n

i iK zχ χ
χ

ω
=

= ∑
 (2)

де      ωχ – коефіцієнт значущості стандартизованої χ-ї ком-
поненти інтегрального показника;

zχi – кількісна стандартизована оцінка χ-ї компонен-
ти інтегрального показника i-го регіону.

рис. 3. рівень саморозвитку регіону за складовими, 2014 рік 
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Значення інтегрального показника, од.

Регіони

самозабезпеченість самоуправління самофінансування

М. Беляєв в межах дослідження самоорганізації сис-
тем зазначає, що «для самодостатності економічних систем 
необхідно, щоб потреба в ресурсах на 2/3 реалізовувалася 
за рахунок внутрішніх ресурсів (самофінансування, само-
окупність тощо)» [6].

Для оцінки складових саморозвитку запропоновано 
шкалу, визначену на основі застосування правила «золотий 
перетин» (поділ будь-якої величини на 62 % та 38 %) [7]: зна-
чення показника від 0-0,37 – низький рівень саморозвитку 
регіону; від 0,38-0,61 – середній рівень; від 0,62-1 – високий 
рівень саморозвитку регіону.

Серед регіонів лідерів за інтегральним показником 
самозабезпеченості у 2014 р. опинилися Дніпропетровська 
(0,58), Львівська (0,59), Полтавська (0,5), Харківська (0,59), 
що свідчить про значний обсяг ресурсів для саморозвитку. 
За другою складовою – самоуправління – лідерами стали 
Дніпропетровська (0,6), Запорізька (0,59), Полтавська (0,58), 
Харківська (0,61), що характеризує високу дієвість управ-
лінських механізмів органів місцевого самоврядування. За 
показником самофінансування регіони розташувалися та-

ким чином: регіони з високим рівнем інтегрального показ-
ника: Дніпропетровська (0,76), Донецька (0,64); з середнім 
рівнем інтегрального показника: Полтавська (0,59), Запо-
різька (0,53), Одеська (0,46); з низьким рівнем інтегрально-
го показника: Закарпатська (0,12), Івано-Франківська (0,17) 
та ін., цей показник свідчить про ступінь залежності регіо-
ну від центру та спроможність до самостійного фінансово-
го забезпечення розвитку регіону.

З метою позиціювання рівня самодостатності регіо-
ну запропоновано 27-клітинну матрицю (рис. 4), за допо-
могою якої може бути здійснено якісну оцінку рівня само-
достатності та можливості саморозвитку регіону.

Ю. Клітинський [8] в своїй роботи пропонує класи-
фікацію регіонів і заходи регіональної фінансової політики 
залежно від рівня бюджетного потенціалу. Адаптація під-
ходу автора до самодостатності регіонального розвитку 
дозволила сформувати такі заходи (табл. 2).

Отже, розроблений інтегральний показник оцінки 
рівня саморозвитку регіонів країни за такими компонента-
ми, як самозабезпеченість, самофінансування, самоуправ-
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рис. 4. Сегментація регіонів за рівнями саморозвитку за складовими
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Таблиця 2

Заходи ходо формування умов саморозвитку регіону відповідно до рівня самозабезпеченості,  
самофінансування та самоуправління

Тип регіону Рівень 
саморозвитку Характеристика регіону Заходи щодо сприяння саморозвитку

регіон-лідер високий

регіон має достатній рівень задоволен-
ня потреб за рахунок власних ресурсів, 
регіон незалежний від міжбюджетних 
трансфертів 

Заходи з підтримки та розвитку конкурент-
них переваг регіону, пошук нових конку-
рентних переваг для утримання позицій 
лідера

Самодостатній 
регіон середній

регіон із переважанням власних ресур-
сів для саморозвитку та задоволення 
потреб регіонального розвитку, залеж-
ний від міжбюджетних трансфертів

Заходи з формування нових і розвитку 
існуючих конкурентних переваг регіону, 
підвищення ефективності використання 
стратегічного потенціалу

проблемний  
регіон низький 

регіон не має достатності ресурсних 
можливостей для задоволення потреб 
регіонального розвитку та повністю за-
лежний від державної підтримки

Заходи з формування конкурентних пере-
ваг регіону, зміцнення фінансової само-
достатності для можливості впровадження 
заходів із підвищення ефективності вико-
ристання ресурсів

ління, дає можливість на їх основі формувати напрями 
державної регіональної політики в контексті забезпечення 
цілісного розвитку складових системи, спроможних до са-
морозвитку.

Висновки. Таким чином, розроблено методологіч-
не забезпечення оцінювання рівня саморозвитку регіонів 
країни, яке на теоретико-методологічному рівні базується 
на: запропонованому визначенні поняття «рівень самороз-
витку регіону», що поєднує самодостатність як спромож-
ність підтримувати існуючий рівень за рахунок власних ре-
сурсних можливостей для забезпечення належного рівня 
виконання покладених на регіон функцій і спроможність 
регіону до генерування нових конкурентних переваг за на-
явністю управлінських механізмів розвитку.

Обґрунтовано складові саморозвитку регіону: са-
мозабезпеченість, самоуправління, самофінансування, 
для оцінювання яких на методологічно-практичному рів-
ні побудовано інтегральні показники методом ентропії та 
розподілено регіони за рівнем самозабезпеченості, само-
управління та самофінансування. 

Це є підґрунтям для визначення особливостей само-
розвитку регіонів, обґрунтуванням ризиків і перспектив 
розвитку та вибору пріоритетних напрямів соціально-
еко-номічного розвитку регіонів на основі самодостат- 
ності.

Напрямами подальших досліджень виступають про-
гнозування показників складових рівня саморозвитку ре-
гіонів, визначення зміни стану показників і розробка на 
основі цього рекомендацій з покращення позицій регіонів 
за рівнем саморозвитку.
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Вступ. Утворенню підприємств ринкового типу пе-
редувала аграрна реформа, яка суттєво трансформувала 
відносини власності у країні. Реформування аграрного сек-
тора економіки України мало вирішити ряд стратегічних 
завдань, спрямованих на ефективну інтеграцію у світовий 
економічний простір, розв’язання проблем продовольчої 
та економічної безпеки. 

Практична реалізація завдань аграрної реформи ха-
рактеризується тривалим часовим діапазоном, оскільки не 
досягнуто консенсусу у вирішенні ряду актуальних питань 
економіко-правового та суспільного характеру.

Саме тому на сьогодні дослідження наслідків рефор-
мування аграрного сектору, оцінка проблем та аналіз су-
часного стану орендних земельно-майнових відносин ви-
кликає безумовний інтерес.

Аналіз останніх публікацій і виокремлення неви-
рішених проблем. Питання аграрної реформи, моделю-
вання стратегії реформування аграрного сектора економі-
ки України та розвиток орендних відносин є об’єктом до-
слідження вітчизняних учених: В. С. Дієсперова, Л. М. Ма- 
ліка, В. Я. Меселя-Веселяка, П. Т. Саблука, М. М. Федорова 
та ін.

Водночас, попри існування фундаментальних і ваго-
мих наукових напрацювань, значна кількість ключових пи-
тань потребує подальшого вивчення. 

Мета написання статті полягає у дослідженні наслід-
ків реформування аграрного сектора економіки країни та 
аналізі сучасного стану орендних земельно-майнових від-
носин суб’єктів агробізнесу.

Основні результати дослідження. Систематизація 
та аналіз теоретичних, методичних і практичних аспектів 
реформування аграрного сектора економіки України дає 
підстави констатувати, що аграрна реформа на сьогодні 
носить незакінчений характер. Дослідженнями встановле-
но, що з метою реалізації аграрної реформи в правовому 
полі було розроблено та затверджено ряд нормативних до-
кументів: Указ Президента України «Про додаткові заходи 
щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського 
населення»; Порядок визначення розмірів майнових паїв 
членів колективних сільськогосподарських підприємств 
і їх документального посвідчення; Порядок розподілу та 
використання майна реорганізованих колективних сіль-
ськогосподарських підприємств; Положення про порядок 
приватизації майна радгоспів та інших державних сільсько-
господарських підприємств, а також заснованих на їх базі 
господарських товариств, створених членами трудового 
колективу; Методику уточнення складу і вартості пайових 
фондів майна членів колективних сільськогосподарських 
підприємств, у тому числі реорганізованих; Методичні ре-
комендації про порядок отримання майнового паю при ви-
ході із колективного сільськогосподарського підприємства 
його членів та ін. [7–12]. 

Правовий супровід аграрної реформи повинен був 
прискорити трансформаційні процеси, підвищити рівень 
захисту майнових прав сільського населення, поліпши-
ти інвестиційний клімат економіки країни, забезпечити 
створення своєрідного каркасу, який сприяв би швидкому 
розвитку агробізнесу відповідно до вимог ринкової еконо-
міки. Але відсутність чіткої стратегії, дієвих інструментів, 
неврегульованість і неузгодженість на законодавчому рівні 

певних питань, пов’язаних з реалізацією аграрної реформи, 
створило певні перешкоди. Так, поряд із існуванням по-
зитивних соціально-економічних наслідків реформування 
аграрного сектора паралельно існують певні прорахунки 
у реалізації стратегій формування орендних відносин. Від-
повідно, складність і неоднозначність досліджуваної про-
блематики створює фундаментальне підґрунтя необхіднос-
ті виокремлення та узагальнення, позитивних і негативних 
наслідків реформування аграрних відносин на основі ана-
лізу наукових здобутків учених-економістів.

Слушною є думка В. С. Дієсперова, що реформи мо-
жуть бути успішними за умови підтримки їх переважною 
частиною суспільства. За великим рахунком основні еко-
номічні перетворення в Україні протягом двох останніх 
десятиліть такої підтримки не мали, оскільки враховували, 
насамперед, інтереси великого капіталу, що формувався  
[1, с. 106].

П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федо-
ров стверджують, що ідеологія реформування сільського 
господарства спрямовувалася на досягнення найвищих 
цінностей для селян, за яких громадянин України був би 
власником землі та мав право вільно вибирати сферу своєї 
трудової діяльності: самому працювати на власній землі, 
передати її в оренду новоствореному підприємству і пра-
цювати в ньому, або працювати в інших сферах економіки 
країни [13, с. 5].

Незаперечним є соціальний ефект від проведення 
земельної реформи. Громадяни України подвоїли розміри 
своїх присадибних ділянок або ділянок, наданих їм для ве-
дення особистого селянського господарства [14, c. 57].

На противагу позитивним наслідкам реформування 
аграрного сектора економіки України існує ряд негативних 
аспектів, які виникли внаслідок реформи, а саме: зміна зе-
мельних відносин стала для людей несподіваною та штуч-
но нав’язаною, було порушено рівність громадян; мільйони 
гектарів цінних сільськогосподарських угідь опинилися  
у фактичному володінні великого капіталу; власниками 
формально залишаються пайовики, але реальний господар 
той, кому належать результати виробництва; не всі власни-
ки отриманого земельного паю зацікавлені в його обробіт-
ку та використанні [1, с. 103]; процедура паювання майна 
була не до кінця відпрацьованою, паювання часто здій-
снювалося за різними методиками за відсутності чіткого 
бачення кола суб’єктів майнових відносин, з неточностями 
в обліку, невідповідністю між ступенем зношення й залиш-
ковою вартістю засобів та ін. [5, с. 33]; поспішні реформа-
торські дії, які призвели до різких змін відносин власності, 
відповідно, не всі новостворені власники змогли успішно 
управляти своєю власністю, що призвело до скорочення 
або ліквідації власності й значного скорочення виробни-
цтва [6, с. 15]; перерозподіл власності на землю сільсько-
господарського призначення проходить «в тіні», при цьо-
му селяни не знають реальної цінності цього активу, який 
їм подаровано державою [2, с. 416]; орендна плата не відпо-
відає її науково обґрунтованому розміру; характерними є 
випадки недотримання технологічних умов використання 
землі та ін. [13, с. 11–12].

В. М. Жук справедливо зазначає, що в Україні влас-
ником сільськогосподарських угідь є, як правило, фізичні 
особи, а розпорядниками – юридичні. Останні орендують 
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приватні земельні ділянки на територіях колишніх сіль-
ськогосподарських підприємств і часто не залишають селя-
нам вибору щодо суб’єктів оренди. Монопольне становище 
орендарів не мотивує останніх до заходів щодо поліпшен-
ня земель. Не мотивовані до таких заходів і самі селяни як 
орендодавці. В результаті такий важливий господарський 
актив, як національний і планетарний ресурс в Україні, за-
непадає [2, с. 416].

Ґрунтуючись на результатах проведених досліджень, 
доцільно зазначити, що на сьогодні в аграрному секторі 
економіки України орендні відносини займають домінуючу 
позицію. З метою підтвердження зазначеного вище наступ-

ним етапом наукового дослідження є аналіз сучасного ста-
ну орендних земельно-майнових відносин з акцентуванням 
уваги на суб’єктах агробізнесу Сумської області.

Для чіткого уявлення в табл. 1 наведено інформацію 
про стан землекористування суб’єктів агробізнесу Сум-
ської області. 

Таким чином, здійснені дослідження підтвердили, 
що в аграрному секторі економіки Сумщини наявна стій-
ка тенденція домінування оренди сільськогосподарських 
угідь, тобто понад 95 % сільськогосподарських угідь об-
ласті, які задіяні в аграрному виробництві, є орендова-
ними.

Таблиця 1

Стан землекористування суб’єктів агробізнесу Сумської області

Роки кількість суб’єктів агробізнесу

Сільськогосподарські угіддя області

Всього, тис. га
з них взято в оренду

тис. га %

2007 341 627,3 600,5 95,7

2008 344 682,8 654,2 95,8

2009 355 735,8 707,6 96,2

2010 348 717,1 689,8 96,2

2011 349 748,9 710,7 94,9

2012 344 786,5 753,6 95,8

2013 339 788,8 756,0 95,8

2014 341 808,3 783,6 96,9

Джерело: сформовано авторами за даними Управління статистики у Сумській області

Відповідно до Указу Президента України «Про до-
даткові заходи щодо соціального захисту селян – власни-
ків земельних ділянок і земельних часток (паїв)» плата за 
оренду земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення, земельних часток (паїв) повинна становити не 
менше 3 % визначеної відповідно до законодавства вар-
тості земельної ділянки, земельної частки (паю) та посту-
пового збільшення цієї плати залежно від результатів гос-
подарської діяльності та фінансово-економічного стану 
орендаря [12].

Базою для визначення мінімального розміру оренд-
ної плати за пай є нормативна грошова оцінка ділянки ста-
ном на 1 липня 1995 року, яка повинна бути уточнена на 
коефіцієнт індексації. За інформацією Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, коефі-
цієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за-
стосовується кумулятивно залежно від дати проведення 
нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індек-
сації нормативної грошової оцінки земель становлять: 
2007 р. – 1,028; 2008 р. – 1,152; 2009 р. – 1,059; 2010 р. – 
1,0; 2011 р. – 1,0; 2012 р. – 1,0; 2013 р. – 1,0; 2014 р. – 1,249; 
2015 р. – 1,433 [3]. Фактичний розмір виплаченої орендної 
плати може відрізнятися від розрахункового (але не менше 
від законодавчо встановленого мінімального розміру), що 
повинно бути задокументовано в договорі оренди.

В табл. 2 наведено нормативну грошову оцінку сіль-
ськогосподарських угідь по Сумській області та в серед-
ньому по Україні. 

Дані табл. 2 дають підстави стверджувати, що роз-
мір нормативної грошової оцінки ріллі та багаторічних 
насаджень Сумської області порівняно з середніми да-
ними по Україні істотно менший. Відповідно до даних 
Державної служби України з питань геодезії, картографії 
та кадастру найбільша грошова оцінка характерна для 
Черкаської, Донецької та Полтавської областей (ста-
ном на 01.01.2016 р. нормативна грошова оцінка ріллі 
Черкаської області – 39811,13 грн за гектар, Донецької 
області – 34854,68 грн за гектар, Полтавської облас-
ті – 34252,51 грн за гектар. Нормативна грошова оцінка 
природних сіножатей Сумської області за гектар суттє-
во перевищує середнє значення аналогічного показника  
в середньому по Україні, а відносно природних пасовищ – 
практично співпадає. 

В табл. 3 наведено рейтинг 10 областей України 
з  найдорожчою орендною платою на землю.

Аналіз вищезазначених показників дає підстави 
стверджувати, що перші позиції серед десяти областей 
України за розміром орендної плати за 1 га земельних ре-
сурсів за рік займають Полтавська, Черкаська, Рівненська 
області (1327,00 грн, 1121,70 грн, 1068,80 грн відповідно). 
Сумська область в цьому рейтингу посідає сьому позицію. 
Так, у 2014 році плата за оренду 1 га земельних часток (паїв) 
в Сумському регіоні становила 787,90 грн.

За даними Державної служби України з питань гео-
дезії, картографії і кадастру, в 2014 році в Сумській області 
було укладено 206 тис. договорів оренди [4].
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Сучасний стан орендних відносин нерозривно 
пов’язаний з орендою майна, що займає домінуючу пози-
цію у формуванні майнового потенціалу суб’єктів агробіз-
несу.

Майнові відносини являють собою важливу скла-
дову суспільних відносин, причому, з огляду на значення 
в житті суспільства такої потужної категорії, як майно, ціл-
ком аргументовано їх розглядати як відносини, що мають 
особливий статус, з відповідним ставленням до них дер-
жавних і  громадських інституцій [5, с. 31].

Для поглибленого аналізу в табл. 4 наведено статис-
тичні дані про розмір виплачених суб’єктами агробізнесу 
Сумської області майнових і земельних паїв.

Аналіз здійснених досліджень (табл. 4) свідчить, 
що з кожним роком, за період 2007–2014 рр., відбуваєть-

ся скорочення розміру виплачених майнових паїв. Так, 
у 2014 році було виплачено 1465,2 тис. грн майнових паїв, 
що на 1326,2 тис. грн менше порівняно з 2007 роком. Увагу 
привертає паралельне скорочення плати за оренду майна 
в галузевому розрізі (рослинництві та тваринництві). При 
цьому розмір плати за оренду земельних угідь із кожним 
роком має тенденцію до зростання. 

В цілому розмір плати за оренду (майнових і земель-
них паїв) впродовж 2007–2014 років мав тенденцію до 
зростання (рис. 1).

Варто зазначити, що відповідно до вимог П(С)БО 
16 «Витрати» плату за оренду земельних і майнових паїв 
суб’єкти агробізнесу повинні включати до складу інших 
прямих витрат, які є складовою витрат на виробництво 
продукції сільського господарства.

Таблиця 2

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн за гектар

Роки

Нормативна грошова оцінка  сільськогосподарських угідь  

Рілля Багаторічні насадження Природні сіножаті Природні пасовища

Сумська 
область

Україна                   
(в середньому)

Сумська 
область

Україна                   
(в середньому)

Сумська 
область

Україна                   
(в середньому)

Сумська 
область

Україна                   
(в середньому)

01.01.2007 р. 8914,84 9369,4 17867,94 31538,96 4628,36 3905,63 3020,93 3021,29

01.01.2008 р. 9164,46 9631,9 18368,24 32422,39 4628,36 4010,05 3105,52 3105,95

01.01.2009 р. 10557,46 11096,4 21160,21 37352,27 5331,87 4619,86 3577,56 3578,26

01.01.2010 р. 11180,80 11750,9 22409,60 39555,58 5804,80 4898,42 3788,80 3789,29

01.01.2011 р. 11180,80 11750,9 22409,60 39555,61 5804,80 4898,42 3788,80 3789,29

01.01.2012 р. 19633,48 20635,02 22409,60 39555,61 5804,80 4898,42 3788,80 3789,29

01.01.2013 р. 19633,48 20635,02 22409,60 39555,61 5804,80 4898,42 3788,80 3789,29

01.01.2014 р. 19633,48 20635,02 22409,60 39555,61 5804,80 4898,42 3788,80 3789,29

01.01.2015 р. 24522,22 25773,14 27989,59 49404,96 7250,20 6118,13 4732,21 4732,82

01.01.2016 р. 29426,66 30927,77 33587,51 59285,95 8700,24 7341,76 5678,65 5679,38

Джерело: сформовано авторами а основі [3]

Таблиця 3

Рейтинг 10 областей України з найдорожчою орендною платою на землю у 2014 році

Місце область Плата за оренду земельних часток (паїв) в грошовому 
еквіваленті на один рік, млн грн

Плата за 1 га на рік, 
грн

1 полтавська 1460,87 1327,00

2 Черкаська 885,15 1121,70

3 рівненська 247,47 1068,80

4 кіровоградська 934,81 888,20

5 Чернівецька 99,09 868,40

6 Харківська 899,05 866,00

7 Сумська 548,87 787,90

8 дніпропетровська 946,31 745,60

9 Хмельницька 532,06 729,20

10 волинська 138,57 711,20

Україна 12490,69 727,60

Джерело: сформовано авторами на основі [4]
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Аналіз частки орендної плати у структурі інших ви-
трат (рис. 2) за досліджуваний період свідчить про безпе-
рервні зміни. Так, у 2007 році значення цього показника 
склало 63,65 %, а в 2008 році знизилося до 53,75 %. Про-
тягом 2009–2012 років розмір цього показника мав тенден-
цію до зростання, а для періоду 2013–2014 рр. характерне 
стрімке зниження.

Доцільно відмітити суттєві коливання частки оренд-
ної плати (майнових і земельних паїв) в загальному розмірі 
витрат на виробництво продукції сільського господарства. 
При цьому відсотковий діапазон цього показника зріс 
з  5,47 % (2007 р.) до 8,36 % (2014 р.).

Ґрунтуючись на фактичних даних Управління ста-
тистики у Сумській області, доцільно зазначити, що за 
період дослідження, 2007–2014 рр., витрати на виробни-
цтво продукції сільського господарства збільшилися на 
4554642,6  тис. грн.

У той же час темпи зростання таких елементів ви-
трат, як витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 
заходи, матеріальні витрати й амортизація, значно переви-
щують темпи зростання інших витрат, тобто оплати за ви-
користання земельного капіталу та майна.

Таблиця 4

Розмір майнових і земельних паїв, виплачених суб’єктами агробізнесу Сумської області

Роки

Майнові паї, тис. грн

Земельні паї, тис. грн
Всього

в тому числі

рослинництво тваринництво

2007 2827,4 2212,2 615,2 55278,7

2008 2260,4 1703,3 557,1 79521,6

2009 3008,7 2226,4 782,3 106617,8

2010 2194,3 1747,5 446,8 146679,8

2011 2255,5 1940,7 314,8 197523,9

2012 2886,8 2662,3 224,5 374210,7

2013 4697,5 4572,1 125,4 430218,1

2014 1465,2 1235,4 229,8 468204,4

Джерело: сформовано авторами за даними Управління статистики у Сумській області

рис. 1. Динаміка розміру плати за оренду (майнових та земельних паїв)

Джерело: сформовано авторами за даними Управління статистики у Сумській області

2007

58106,1 81782,0
109626,5

148874,1
199779,4

377097,5

434915,6
469669,6Тис. грн

2008 2009 2010 2011 2012

Розмір плати за оренду 
(майнових та земельних паїв, 
тис. грн)

2013 2014 Рік

Висновки. Виходячи з проведеного аналізу сучасно-
го стану земельно-майнових орендних відносин, можна ді-
йти таких висновків.

1. Аграрна реформа є незакінченою, очевидним є іс-
нування значної кількості проблемних питань, які 
потребують доопрацювання та наукового вирі-
шення в майбутній перспективі.

2. Орендні відносини займають домінуючу позицію 
в  аграрному секторі. 

3. Розмір орендної плати за земельні ресурси в ре-
гіонах країні значно відрізняється. Регіонами-
лідерами за цим показником у 2014 році є Пол-
тавська, Черкаська та Рівненська області. Сумська 
область зайняла сьоме місце в цьому ранжуванні.

4. З кожним роком розмір орендної плати за майно, 
виплаченої суб’єктами агробізнесу Сумського ре-
гіону, має тенденцію до зниження.

5. Перспективним напрямком, що потребує вдо-
сконалення, є нормативне регулювання питань, 
пов’язаних з орендою земельного капіталу та май-
на (оформлення договірних відносин, визначення 
обґрунтованого розміру орендної плати, відпові-
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дальність орендарів за збереження об’єктів орен-
ди та ін.).

Підсумовуючи напрацювання з досліджуваного пи-
тання, можемо зробити висновок, що орендні відносини – 
актуальна проблематика сьогодення, а отже, перспектива 
досліджень в цій галузі не має часового діапазону та потре-
бує подальшого вивчення.
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Целью статьи является разработка методических основ гармони-
зации составляющих устойчивого развития промышленного города. 
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Вступ. Реалізація концепції сталого розвитку на на-
ціональному, регіональному та місцевому рівнях набуває 
особливої актуальності в умовах економічної нестабіль-
ності. Сталий розвиток закладає підвалини для майбут-
ніх поколінь, дає можливість гармонійно розвиватися на 
сучасному етапі та компенсує дисонанси попереднього 
розвитку. Неузгодженість темпів економічного розвитку 
й екологічних стандартів, домінування природомістких 
галузей із високою питомою вагою ресусо- та енергоміст-
ких застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, 
низький рівень культури праці та споживання призвели до 
виникнення кризових явищ, які негативно впливають на 
природу, життєдіяльність людини та суспільства. 

На сучасному етапі постає питання гармонізації еко-
логічної, економічної і соціальної складових сталого роз-
витку та визначення системи зв’язків: «соціум-природа», 
який забезпечує однаковий доступ до ресурсів теперіш-
ніх і майбутніх поколінь; «соціум-економіка», що вимагає 
рівномірності у розподілі доходів і подолання бідності; 
«природа-економіка», який передбачає вартісну оцінку 
техногенних впливів на довкілля. Найголовніший виклик 
сьогодення як на національному, регіональному, так і міс-
цевому рівнях є гармонійне поєднання зв’язку «природа-
економіка-соціум». 

У зв’язку із цим виникає необхідність розробки мето-
дичного підходу до гармонізації складових сталого розви-
тку, яка характеризує не тільки рівень економічного розви-
тку, але й добробут суспільства в цілому, та закладаються 
підвалини для майбутніх поколінь. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про необ-
хідність вирішення питання досягнення сталого розвитку 
економічних систем, таких як регіон, місто, свідчить значна 
кількість наукових досліджень українських і зарубіжних 
учених. Серед зарубіжних дослідників ідеї сталого розвитку 
культивували представники Римського клубу, серед яких  
Д. Медоуз, Д. Медоуз, Й. Рандерсона, В. Беренса, Ґ. Дейлі 
[1]. Теоретичні положення сталого розвитку розглянуті  
в працях таких українських учених, як: О. Білорус, А. Галь-
чинський, В. Геєць, М. Долішній, C. Дорогунцов, Л. Мель-
ник, В. Трегобчук, М. Хвесик, О. Шубравська [2–4] та ін. 

Незважаючи на значну кількість теоретичних і прак-
тичних досліджень сталого розвитку та його складових, 

залишається невизначеним інструментарій гармонізації 
складових сталого розвитку промислового міста.

Формулювання мети дослідження. Метою статті є 
розробка методичного підходу до гармонізації складових 
сталого розвитку промислового міста.

Виклад основного матеріалу. В Стратегії ЄС до 
2020 р. на період до 2020 р. [5] зазначено, що саме міста по-
чинають відігравати ключову роль у відповіді на глобальні 
виклики. Міста майбутнього – «…це територія для зеле-
ного, екологічно чистого відновлення довкілля, а також це 
місця для прискорення економічного зростання, майбутній 
розвиток яких може забезпечити сталий розвиток Європи, 
якщо він буде базуватись на збалансованому економічно-
му зростанні й збалансованій територіальній організації 
з поліцентричною міською структурою» [6, c. 45]. Таке ро-
зуміння міста майбутнього є важливим для промислових 
міст, для яких особливо актуальні виклики зеленого (еко-
логічно безпечного) зростання. 

Із вищезазначеного випливає, що на сучасному 
етапі основою розвитку промислових міст є концепція 
сталого розвитку. При цьому головним завданням для 
міст майбутнього є не тільки залучення якомога більше 
ресурсів та раціонально їх використовування, але й до-
сягнення гармонізованого співвідношення між ними. Це 
дозволяє одночасно підвищити рівень життя населення 
та ефективність функціонування міста. Досягнення гар-
монізації між складовими сталого розвитку є пріоритет-
ним завданням як на національному та регіональному, 
так і на місцевому рівнях в умовах активізації процесів 
децентрацізації. 

Актуальним є пошук дієвого інструментарію гармо-
нізації в межах структурних компонет сталого розвитку. 
Так, учений С. Мартинов при аналізі складових системи 
сталого розвитку на основі «принципу терезів» визначає 
модель взаємозв'язку складових сталого розвитку (рис. 1), 
де головними компонентами є економічні й екологічні ін-
тереси. 

Рисунок 1 наглядно демонструє, що порушення рів-
новаги між вказаними компонентами в бік тієї чи іншої 
групи інтересів, економічних або екологічних, призво-
дить до відхилення від належного рівня суспільного до-
бробуту.

Екологічні 
інтереси

max

Економічні 
інтереси

Сталий розвиток

Рівень суспільного 
добробуту

Екологічні 
інтереси

Економічні 
інтереси

Сталий розвиток

Рівень суспільного 
добробуту

max

рис. 1.  модель взаємозв’язку складових сталого розвитку

Джерело: сформовано авторами на основі [7]
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Враховуючи складність категорії «сталий розвиток», 
вчені доповнюють його компонентну структуру ще трьо-
ма складовими – правовою, політичною, духовною. Це по-
яснюється тим, що досягнення сталого розвитку потребує 
розробки відповідної нормативно-правової бази, політичної 

волі та формування свідомості та культури. Базуючись на ви-
щезазначеному, на нашу думку, доцільно використати бага-
тоаспектну модель сталого розвитку, яку можна представити 
у вигляді молекули з шістьма рівнозначними ланцюжками, 
між якими спостерігається тісний взаємозв’язок (рис. 2). 

рис. 2. Складові сталого розвитку як елементи молекулярної структури

Джерело: сформовано авторами на основі [8]

Економічна

Екологічна

Політична

Соціальна

Духовна

Правова

Використовуючи особливості молекулярної струк-
тури, зазначимо, що якщо один із компонентів буде роз-
виватися не правильно, відбуватиметься зміщення в той 
чи інший бік. Тобто буде порушуватися гармонізація між 
складовими (рис. 1). Внаслідок цього перед системою ви-
никає загроза переходу зі стану сталого розвитку у стан не-
сталого розвитку.

Модель, побудована на основі «принципу терезів», 
та модель, в основі якої лежать особливості «молекулярної 
структури», дозволяють діагностувати дисгармонізацію, 
але не дозволяють кількісно визначити «ідеальний стан» 
кожної складової та здійснити порівняльний аналіз з фак-
тичними значеннями. 

В науковій літературі поширеним є використан-
ня «правила золотої пропорції» для складових сталого 
розвит ку [9; 10]. На нашу думку, для аналізу ступеня гар-
монізації складових сталого розвитку доцільно викорис-
товувати сам це правило, що дозволяє визначити ступінь 
гармонізації між компонентами сталого розвитку на осно-
ві кількісного аналізу. Геометрична інтерпретація «золотої 
пропорції» може бути наведена поділом одиничного від-
різка на дві частини, за якого відношення всього відрізка 
до його більшої частини дорівнює відношенню більшої 
частини до меншої. Це відношення дорівнює числу 1,618; 
при цьому більша частина відрізка буде дорівнювати 0,618, 
а менша – 0,382 (рис. 3).

рис. 3. Геометрична інтерпретація правила «золотої 
пропорції»

Джерело: сформовано авторами 

Складові сталого розвитку промислового міста бу-
демо визначати, базуючись на індексному підході, який 
дозволяє розраховувати індекс соціального розвитку, ін-
декс економічного розвитку, індекс екологічного розвитку. 

Індексний метод дозволяє на основі статистичних даних 
кількісно визначити складові сталого розвитку та здій-
снити порявняльний аналіз із відповідними значеннямии 
складових, отриманих на основі «правила золотої пропо-
рції» («ідельний стан»). 

Індекс соціального розвитку визначаємо на основі 
індикаторів: щільність населення; кількість безробітних; 
кількість зайнятих; кількість студентів вищих навчальних 
закладів І–ІІ рівнів акредитації; кількість студентів у вищих 
навчальних закладах IIІ–IV рівнів акредитації (державних); 
кількість виявлених злочинів; прийняття в експлуатацію 
загальної площі житла; кількість дошкільних навчальних 
закладів; кількість загальноосвітніх навчальних закла-
дів; кількість професійно-технічних навчальних закладів; 
санаторно-курортні й оздоровчі заклади; дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку.

Для визначення індексу економічного розвитку бу-
демо використовувати такі статистичні дані: обсяг реалі-
зованої промислової продукції; середньомісячна номіналь-
на заробітна плата; заборгованість із виплати заробітної 
плати; обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг); обсяг 
роздрібного товарообороту; обсяг капітальних інвестицій 
у фактичних цінах; прямі іноземні інвестиції.

Індекс екологічного розвитку визначаємо на основі 
індикаторів, які характеризують екологічний стан певної 
економічної системи – промислового міста: викиди за-
бруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел забруднення; викиди 
забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря від пересувних джерел забруднення та виробни-
чої техніки; викиди забруднюючих речовин (без діоксиду 
вуглецю) та парникових газів у атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення; викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення в середньому одним підприємством; щіль-
ність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел забруднення в розрахунку на 1 км2 території; ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення в розрахунку на одну 

Isoc Iecon Ieco log

0,382 0,381 0,237
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особу; викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря від автотранспорту; утворення відходів I–IV класів 
небезпеки.

Для оцінювання компонент сталого розвитку про-
мислового міста використаємо аналітичну базу показників 
м. Запоріжжя (табл. 1).

Таблиця 1 

Аналітична база показників м. Запоріжжя для визначення індикаторів та індексу сталого розвитку

Найменування Фактичне 
значення

Мінімальне 
значення

Максимальне  
значення

Соціальні індикатори

Щільність населення, осіб на 1 км2 2703 1073 3898

кількість безробітних, тис. осіб 7,6 0,3 28,4

кількість зайнятих, осіб 187611 1545 255422

кількість студентів вищих навчальних закладів і–іі рівнів  
акредитації, осіб 4191 1780 7483

кількість студентів у вищих навчальних закладах IIі–IV рівнів 
акредитації (державних), осіб 37138 16436 53574

кількість виявлених злочинів 6073 684 41804

прийняття в експлуатацію загальної площі житла, м2 58861 294 101516

кількість дошкільних навчальних закладів, од. 143 10 522

кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од. 124 7 600

кількість професійно-технічних навчальних закладів, од. 17 1 46

Санаторно-курортні й оздоровчі заклади, од. 15 1 225

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, од. 29 2 264

Економічні індикатори

обсяг реалізованої промислової продукції, тис. грн 86914287,6 13185 118921170,6

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн 4470 2675 7559

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн 27026,1 92,7 67236,1

обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис. грн 142812176,2 305828 181365185

обсяг роздрібного товарообороту, млн грн 13909,9 296,5 22161,5

обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах, млн грн 5139 10 7794

прямі іноземні інвестиції, млн дол. СШа 976260,5 606,1 1039760,3

Екологічні індикатори

викиди забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосфер-
не повітря від стаціонарних джерел забруднення, т 83264 104,7 193683,1

викиди забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосфер-
не повітря від пересувних джерел забруднення та виробничої 
техніки, т

31386,2 972 76694,1

викиди забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) та пар-
никових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
забруднення, тис. т

83,3 0,1 193,7

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ста-
ціонарних джерел забруднення в середньому одним підпри-
ємством, т

408,2 6,5 9447,6

Щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 
джерел забруднення в розрахунку на 1 км2 території, т 299,5 3,3 1623,8

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаці-
онарних джерел забруднення в розрахунку на одну особу, т 109,6 1,9 1910,2

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від авто-
транспорту, тис. т 30,1 1,0 66,1

Утворення відходів I–IV класів небезпеки, т 3711299,8 6813,8 5463289,0

Джерело: сформовано авторами на основі [11]
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В таблиці 1 як фактичні значення використовуються 
статистичні дані відповідних показників м. Запоріжжя, мі-
німальні значення – найменше значення показника серед 
міст області. Оскільки обласне місто є найбільшим про-
мисловим центром Запорізької області і має максимальні 
значення за переважною більшістю індикаторів, то як мак-
симальні показники розглядалися статистичні дані за об-
ластю в цілому.

Для визначення індексу сталого розвитку здійсню-
ється нормування показників за формулою:

 

min

max min
,fact

z
Z Z

I
Z Z

−
=

−
 (1)

де       zI  – нормований показник;

factZ  – фактичне значення показника;

maxZ  – максимальне значення показника;

minZ  – мінімальне значення показника.
Результати нормування обраних показників наведені 

в табл. 2. 
Таблиця 2 

Нормування показників м. Запоріжжя для визначення індикаторів та індексу сталого розвитку

Найменування Нормоване 
значення

1 2

Соціальні ( socI )

Щільність населення, осіб на 1 км2 0,577

кількість безробітних, тис. осіб 0,254

кількість зайнятих, осіб 0,733

кількість студентів вищих навчальних закладів і–іі рівнів акредитації, осіб 0,423

кількість студентів у вищих навчальних закладах IIі–IV рівнів акредитації (державних), осіб 0,557

кількість виявлених злочинів 0,131

прийняття в експлуатацію загальної площі житла, м2 0,579

кількість дошкільних навчальних закладів, од. 0,260

кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од. 0,197

кількість професійно-технічних навчальних закладів, од. 0,356

Санаторно-курортні йоздоровчі заклади, од. 0,063

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, од. 0,103

Економічні ( econI )

обсяг реалізованої промислової продукції, тис. грн 0,731

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн 0,368

Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн 0,401

обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис. грн 0,787

обсяг роздрібного товарообороту, млн грн 0,623

обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах, млн грн 0,659

прямі іноземні інвестиції, млн дол. СШа 0,939

Екологічні ( logecoI )

викиди забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за-
бруднення, т 0,430

викиди забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел забруд-
нення та виробничої техніки, т 0,402

викиди забруднюючих речовин (без діоксиду вуглецю) та парникових газів у атмосферне повітря від ста-
ціонарних джерел забруднення, тис. т 0,430

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в середньо-
му одним підприємством, т 0,043
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1 2

Щільність викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення в розрахунку  
на 1 км2 території, т 0,183

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відстаціонарних джерел забруднення в розрахун-
ку на одну особу, т 0,056

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, тис. т 0,447

Утворення відходів I–IV класів небезпеки, т 0,679

Джерело: сформовано авторами

Для визначення компонент сталого розвитку – соці-
альної, економічної, екологічної – використовуємо форму-
ли відповідних субіндексів (ф. 2-4).
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де     n  – кількість показників, які використовуються для 
оцінки індикаторів ,socI , ,econI , log.ecoI

Для практичної реалізації запропонованого підходу 
розрахуємо субіндекси й індекс сталого розвитку в цілому. 
Визначаємо субіндекси для м. Запоріжжя за формулами 
(2)–(4):
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На основі проведених розрахунків можна зазначити, 
що найбільше значення має індекс економічної складо-
вих – 0,565. Приблизно однаковими є індекси екологічної 
і соціальної компонент, які у 2 рази нижчі за індекс еконо-
мічної складової. Отримані результати свідчать про від-
сутність гармонізації між складовими сталого розвитку 
й обумовлюють необхідність пошуку шляхів досягнення 
гармонійного стану.

Як зазначалося нами вище, одним із інструментаріїв 
є застосування правила «золотої пропорції». Практичною 
реалізацією запропонованого інструментарію є визначен-
ня ступеня гармонізації між конпонентами сталого розви-
тку для м. Запоріжжя (табл. 3).

Аналіз фактичного й «ідеального» значення індексів 
складових сталого розвитку (табл. 3) свідчить, що еконо-
мічна складова перевищує значення «ідеального» стану на 
0,184, і незначне перевищення є у соціальної складової. Це 
дозволяє констатувати наявність дисгармонії між складо-
вими сталого розвитку. У зв’язку із цим виникає необхід-
ність перерозподілу між складовими сталого розвитку. 

Висновок. Узагальнимо, що для промислового міста 
в умовах активізації процесів децентралізації необхідними 

Закінчення 2 

Таблиця 3

Порівняння фактичного та «гармонізованого» розподілу між субіндексами сталого розвитку

Фактичне значення Ідеальне («гармонізоване») Відхилення (+/–)

Isoc 0,245 0,237 +0,08

Iecon 0,565 0,381 +0,184

Iecolog 0,238 0,382 -0,144

Джерело: сформовано авторами

є узгодженість і координація між складовими сталого роз-
витку. Це співвідношення між складовими має формува-
тися на базі законів архітектоніки, тобто принципів, норм 
і законів побудови суспільства певної економічної систе-
ми. На нашу думку, одним із дієвих законів з теоретичної 
і практичної точок зору є гармонізація на основі правила 
«золотої пропорції», що дозволяє не лише констатувати 
наявність розходжень і відсутність взаємодії між скла-
довими, а й здійснити їх кількісний аналіз. Застосування 
запропонованого інструментарію до дослідження рівня 

сталості розвитку на прикладі промислового міста під-
твердило наявність дисгармонійності в бік переважання 
економічної компоненти. Це потребує розробки відпо-
відного механізму гармонізації на основі перерозподілу 
інвестиційних ресурсів або інших економічних важелів 
задля підтримки однієї складової на належному рівні та 
покращення іншої, що потребує подальшого, більш глибо-
кого дослідження.
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УДК 65.01
Божинов Б. В. Архітектура підприємства  

в рамках управління компанією
Метою дослідження є вивчення ролі і важливості концепції архітек-
тури підприємства в сучасному менеджменті компанії. З цією метою 
уточнено характер, сферу застосування, компоненти архітектури 
підприємства і відносини всередині неї з використанням моделі За-
хмана. На підставі критичного аналізу робіт провідних учених наве-
дено визначення архітектури підприємства як загального опису всіх 
елементів стратегічного управління компанії у поєднанні з описом її 
організаційної, функціональної та операційної структури, в тому чис-
лі відносин між усіма матеріальними і нематеріальними ресурсами, 
необхідними для її нормального функціонування і розвитку. Це, в свою 
чергу, дозволяє визначити ІТ-архітектуру підприємства як сукуп-
ність корпоративних ІТ-ресурсів (апаратне забезпечення, програмне 
забезпечення та технології), їх взаємозв’язок і інтеграцію в рамках 
загальної архітектури компанії, а також їх формальний опис, методи 
й інструменти для їх моделювання і контролю з метою досягнення 
стратегічних бізнес-цілей організації. На закінчення в статті розгля-
нуто значення і роль архітектури підприємства для стратегічного 
управління підприємством в умовах сучасної цифрової економіки. У до-
слідженні наголошено на важливості комплексного міждисциплінар-
ного підходу до роботи сучасної компанії, а також на необхідності 
належного узгодження ІТ з пріоритетними напрямками діяльності 
та завданнями компанії.
Ключові слова: стратегічне управління компанією, архітектура під-
приємства, бізнес-архітектура підприємства, ІТ-архітектура під-
приємства, модель Захмана.
Рис.: 6. Бібл.: 24. 

УДК 65.01
Божинов Б. В. Архитектура предприятия  

в рамках управления компанией
Целью исследования является изучение роли и важности концепции 
архитектуры предприятия в современном менеджменте компании. 
С этой целью уточняются характер, сфера применения, компоненты 
архитектуры предприятия и отношения внутри неё с использовани-
ем модели Захмана. На основании критического анализа работ веду-
щих ученых представлено определение архитектуры предприятия 
как общего описания всех элементов стратегического управления 
компании в сочетании с описанием её организационной, функцио-
нальной и операционной структуры, в том числе отношений между 
всеми материальными и нематериальными ресурсами, необходимы-
ми для её нормального функционирования и развития. Это, в свою 
очередь, позволяет определить ИТ-архитектуру предприятия как 
совокупность корпоративных ИТ-ресурсов (аппаратное обеспечение, 
программное обеспечение и технологии), их взаимосвязь и интегра-
цию в рамках общей архитектуры компании, а также их формальное 
описание, методы и инструменты для их моделирования и контроля 
в целях достижения стратегических бизнес-целей организации. В за-
ключение в статье рассмотрены значение и роль архитектуры пред-
приятия для стратегического управления предприятием в условиях 
современной цифровой экономики. В исследовании подчеркивается 
важность комплексного междисциплинарного подхода к работе со-
временной компании, а также необходимость надлежащего согласо-
вания ИТ с приоритетными направлениями деятельности и задачами 
компании.
Ключевые слова: стратегическое управление компанией, архитекту-
ра предприятия, бизнес- архитектура предприятия, ИТ-архитектура 
предприятия, модель Захмана.
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UDC 65.01
Bojinov B. V.

Enterprise Architecture in the Company Management Framework

The study aims to explore the role and importance of the concept of enterprise architecture in modern company management. For this purpose it clarifies the nature, 
scope, components of the enterprise architecture and relationships within it using the Zachman model. Based on the critical analysis of works by leading scientists, 
there presented a definition of enterprise architecture as a general description of all elements of strategic management of the company combined with description of 
its organizational, functional and operational structure, including the relationship between all tangible and intangible resources essential for its normal functioning 
and development. This in turn enables IT enterprise architecture to be defined as a set of corporate IT resources (hardware, software and technology), their intercon-
nection and integration within the overall architecture of the company, as well as their formal description, methods and tools for their modeling and management 
in order to achieve strategic business goals of the organization. In conclusion the article summarizes the significance and role of enterprise architecture for strategic 
management of the company in today’s digital economy. The study underlines the importance of an integrated multidisciplinary approach to the work of a contem-
porary company, and the need for adequate matching and alignment of IT with business priorities and objectives of the company.
Keywords: strategic company management, enterprise architecture, business enterprise architecture, IT enterprise architecture, the Zachman model.
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Modern company management is a specific management 
of business processes to achieve pre-set tasks by effective com-
bining available resources, optimizing cash flows and skillful 
taking into account external and internal factors affecting the 
managed company [1, p. 10]. The company management can 
be seen as strategic, financial and related to personnel manage-
ment, the first one being of special interest for this study.

Strategic management of a company is usually associ-
ated with the process of determining the overall concept of its 
development, defining its objectives and specific tasks, imple-
menting measures on achievement of these objectives, forming 
an optimal organizational structure as a factor in ensuring its 
effective functioning. Usually it is associated with higher levels 
of company management as it relates to solving global and fun-
damental problems of the institution. Strategic management 
can be viewed as a continuous process of implementation of five 
tasks: (1) determining the type of business activity and forming 
strategic directions of its development, (2) transforming com-
mon goals into specific areas of work, (3) skillful implementa-
tion of the selected plan to achieve desired results, (4) effective 
implementation of the selected strategy, (5) performance as-
sessment, analysis of the market situation, making adjustments 
to long-term basic directions of activity, goals, strategy or its 
implementation in the light of the gained experience, changed 
conditions, new ideas or new opportunities [3, p. 292].

Strategic company management can be considered as a 
process of transformation of the company’s vision and mis-
sion in the long-term corporate policies and strategies tailored 
to the specifics and changes of the environment and resource 

availability of the company promoting the pursuit and real-
ization of the goals of the organization and implementation 
of control over their achievement [1, p. 21]. In order to make 
strategic corporate management effective, it is crucial that 
those involved in this process would adequately perceive and 
understand the organization and functioning of the compa-
ny and the relationships between its individual components 
(structure, processes, personnel, information, environment). 
One of the modern tools for effective management of the com-
pany is related to the application of the concept of enterprise 
architecture.

In scientific researches there are different opinions about 
the number and names to denote various components of en-
terprise architecture. According to K. Neimenn, information 
architecture is an integral part of applications architecture, the 
latter is built on system architecture (platforms, maintenance, 
infrastructure) and serves as the basis for business enterprise 
architecture [16]. S. Bernard believes that enterprise architec-
ture should be considered at three levels: strategic, business 
and technology one [6]. A similar three-component model 
is offered by OpenText, according to which enterprise archi-
tecture comprises business architecture, system architecture, 
including the very architecture of applications and data, and 
technology architecture [17, p. 3]. According to the model of 
the National Institute of Standards and Technology (USA), 
enterprise architecture includes the following hierarchy of ele-
ments: business architecture, information architecture, archi-
tecture of information systems, data architecture, supporting 
systems architecture [13].

Fig. 1. Hierarchical relationship between enterprise architecture components [2, p. 124; 21, p. 52]
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One of the most widely accepted concepts about the 
composition and scope of enterprise architecture is the Open-
Group vision, according to which it can be divided into the fol-
lowing four key areas [22; 18, p. 27; 2, p. 123]: 

Business Architecture   – includes a description 
of all business processes in the organization and 
their interrelationship;

Information Architecture –   describes the re-
quired information and data (incl. models) for 
ensuring a normal course of business processes at 
the company, as well as their reliability and long-
term use in the applied information systems;
Applications Architecture   – determines what 
applications should be used or needed for data 
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management and maintenance of the business func-
tions of the company;
Technological Architecture   (infrastructure, system 
architecture) –determines what supporting tech-
nologies (hardware, software, networks, communi-
cations) are needed to create a working environment 
for applications, ensuring smooth operation of busi-
ness processes.

Enterprise architecture concept presents a powerful 
management tool that allows managers not only to formalize 
the business component of the managed activities of the com-
pany but also by integrating information technologies through 
its information architecture to optimize business processes, 
enhance their efficiency and information security as well as 
gain competitive advantage in today’s knowledge economy and 
technology. At the same time, through the use of this concept 
IT departments serving the company’s activities can get a clear 
understanding of business aspects of the processes, their rela-
tionship with the strategic objectives of the company, which in 
turn allows them to propose and introduce the most appropri-
ate technological solutions and applications for implementa-
tion of business processes in the company.

In this study we perceive that Enterprise Architecture 
is a general description of all elements of strategic company 
management combined with description of the organiza-
tional, functional and operational structure of the com-
pany, including the relationship with all tangible and in-
tangible resources required for its normal functioning and 
development. In this aspect, business enterprise architecture 

is an integral and inseparable part of the overall architecture of 
the company.

Some authors consider business architecture as a 
concept that embodies «information about and relationships 
between organizational objectives, sub-objectives, policies, 
organizational structure, business functions and processes, 
and business rules and policies» [7 p. 33]. This view is largely 
consistent with Zachman’s interpretations of enterprise archi-
tecture as «a set of descriptive representations (models) that 
are used to describe the enterprise in accordance with the re-
quirements of management (quality) and can be developed for 
certain period of time (dynamic)» [20, 2, p. 210; 8].

Among widely accepted definitions of the term of «busi-
ness enterprise architecture» we can highlight the following 
one, which characterizes it as «an organized and repeatable ap-
proach to describe and analyze an organization’s business and 
operating models to support a wide variety of organizational 
change purposes, from cost reduction and restructuring to 
process change and transformation» (Forrester), «a description 
of the structure and interaction between the business strategy, 
organization, functions, business processes, and information 
needs» (TOGAF 9.1), «a blueprint of the enterprise that pro-
vides a common understanding of the organization and is used 
to align strategic objectives and tactical demands» (OMG Busi-
ness Architecture Working Group) and «as enterprise activi-
ties that create deliverables to guide people, process and orga-
nizational change in response to disruptive forces and toward 
desired business outcomes» (Gartner) [23]. Some views about 
business architecture are that it describes «the fundamental or-

Fig. 2. Scope of various components of enterprise architecture depending on the level of abstraction [2, p. 104]
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ganization of a system, embodied in its components, their re-
lationships to each other and the environment, and the princi-
ples governing its design and evolution» (ANSI/IEEE Standard 
1471-2000), »describes the fundamental relationships between 
a business entity’s business environment and its intent, value, 
capabilities, processes, and resources (human, IT, knowledge, 
capital, facility, and material) (IBM/BizADS) [10, p. 2–3].

Business architecture as a means to describe the rela-
tionships between the components of the company can be pre-
sented as the following layers (Fig. 3) [11]: 

Conceptual   – answers the question of «what is the 
business and what is to be done». This includes clari-
fying the strategic business goals of the company, ap-
plicable business principles (basic rules for manage-
ment of the company to achieve its strategic goals), 
global business areas in which the company operates 
as well as business skills (basic activities that will be 
performed by the company);
Logical   – answers the question of «how do you 
achieve business goals of the company». It defines the 
business roles of individual employees and depart-
ments in the company, including their relationship, 
business processes through their detailed description 
and category of location in which the business pro-
cesses are carried out (factory, office, workshop);
Physical   – presents a detailed description of the 
business activities and processes. It specifies the ex-
ecutors of the activities, the physical location of a 
particular activity, and the physical process that is to 
take place.

In literature there is no coherent view on the content 
and scope of IT enterprise architecture. The definitions range 
from « the method used to organize and integrate the compo-
nents of the computer system», «a set of components, functions 
and interfaces, connections, and restrictions and the very ar-
chitecture of the participating components» to «a vision, prin-
ciples and standards governing the organization development 
and implementation of technologies» [2, p. 78–81]. In modern 
interpretations of the concept there prevails not purely techno-
logical aspect of the problem but an emphasis is made on the 
importance of effective connectivity and integration to achieve 
business goals of the enterprise. Gartner has similar views con-
sidering IT architecture of a company as a «formal description 
of its business operations (processes and functions), business 
applications and databases that support them, and the equip-
ment and services that run the applications» [9].

The same argument can be found in some definitions 
where the concept is presented as «an organized set of consen-
sus decisions on policies and principles, services and common 
solutions, standards and guidelines as well as specific vendor 
products used by IT providers both inside and outside the 
Information Technology Branch (ITB)» [15], «the organizing 
logic for data, applications, and IT infrastructure, captured in 
a set of policies, relationships, and technical choices to achieve 
desired business and technical standardization and integra-
tion» [18, p. 25], «a set of principles, guidelines or rules used by 
the enterprise to manage the process of acquisition, building, 
modification and interaction on IT resources (equipment, soft-
ware, communications, methodologies development, modeling 
tools, and organizational structures) within the enterprise» [4]. 

Among the leading contemporary understandings of the con-
cept we can highlight the view of the COBIT that IT architec-
ture is a description of the basic design of the IT components of 
the company, the relationship between them and the way they 
support the organization’s goals, and definitions of TOGAF 
and ANSI/IEEE Standard 1471 – 2000 stating that it consti-
tutes «the fundamental organization of a system, embodied in 
its components, their relationships to each other and the envi-
ronment, and the principles governing their design and evolu-
tion» [16, p. 11-12; 12]. This allows us to define IT architecture 
as a set of corporate IT resources (hardware, software and 
technology), their interconnection and integration within 
the overall architecture of the enterprise, as well as their 
formal description, methods and tools for their modeling 
and management in order to achieve strategic business 
goals of the company.

The first model for the IT enterprise architecture de-
scription was proposed by Zachman in 1987 under the name 
of «A Framework for Information Systems Architecture» and 
aimed at creating a comprehensive framework through which 
the components of enterprise architecture and relationships 
within it can be described and classified [24]. Although the 
Zachman model is undergoing a significant evolution of its 
original form, its initial set of ideas is still the core of this con-
ceptual architectural framework and has a key impact on the 
established later architectural models of the company. By ap-
plying a systemic approach to building architecture of informa-
tion systems and later to the organization itself, the Zachman 
model provides a detailed description of all basic components 
in the analyzed system, their coordination and interaction with 
other components, including the external environment, rules 
and conditions, resources used and driving forces motivating 
the system.

The first two rows of the Zachman framework focus 
more on business enterprise architecture, while the next three 
are directed at its IT architecture. Going into greater detail, the 
framework can be viewed as a set of specific models describing 
enterprise architecture (horizontal), namely [2, p. 213; 8]:

Business model   – covers the process of business 
planning in general (business model), in which quite 
common basic concepts defining business (products, 
services, customers) as well as formation of business 
strategy are introduced;
Conceptual model   – presents the key business terms 
to define the organizational structure, basic and aux-
iliary business processes;
Logical model   – describes business processes in 
terms of information systems, including various types 
of data, rules for their conversion and processing for 
the execution of certain business functions;
Technology (physical) model   – provides binding the 
data and operations with them to the chosen imple-
mentation technologies;
Specification of the implementation of the system  , 
including the description of specific models of equip-
ment, network topology, manufacturer and version of 
the database management system (DBMS), develop-
ment tools, etc.;
Description of the working system   – user’s guides, 
physical databases, HelpDesk unit, etc.



103Проблеми економіки № 4, 2016

економіка та управління підприємствами

Fi
g.

 4
. L

in
ks

 a
nd

 in
te

ra
ct

io
ns

 b
et

w
ee

n 
th

e 
co

m
po

ne
nt

s i
n 

en
te

rp
ris

e 
ar

ch
ite

ct
ur

e 
[5

, p
. 1

8]

Pr
in

ci
pl

e

AR
CH

IT
EC

TU
RE

 P
RI

N
CI

PL
ES

, R
EQ

UI
RE

M
EN

TS
, A

N
D

 R
O

AD
M

AP

BU
SI

N
ES

S 
AR

CH
IT

EC
TU

RE
 

As
so

ci
at

ed
w

ith
 A

ll
O

bj
ec

ts
Co

ns
tra

in
t

W
or

k 
Pa

ck
ag

e

Fu
nc

tio
n

Ac
to

r

Ro
le

Go
al

M
ot

iva
tio

n 
Ex

te
ns

io
n

O
bj

ec
tiv

e
M

ot
iva

tio
n 

Ex
te

ns
io

n

M
ea

su
re

Go
ve

rm
an

ce
 Ex

te
ns

io
n

Se
rv

ic
e 

Q
ua

lit
y

Go
ve

rm
an

ce
 

Ex
to

ns
io

n

Ev
en

t
Pr

oc
es

s E
xt

on
sio

n

Lo
ca

tio
n

In
fra

st
ru

ct
ur

e
Co

ns
ol

id
at

io
n 

Ex
to

ns
io

n

Ph
ys

ic
al

 D
at

a 
Co

m
po

ne
nt

Da
ta

 Ex
te

ns
io

n

DA
TA

 A
RC

H
IT

EC
TU

RE
 

Bu
si

ne
ss

 S
er

vi
ce

TE
CH

N
O

LO
GY

 A
RC

H
IT

EC
TU

RE
 

AP
PL

IC
AT

IO
N

 A
RC

H
IT

EC
TU

RE
 

Lo
gi

ca
l D

at
a 

Co
m

po
ne

nt
Da

ta
 Ex

te
ns

io
n

Lo
gi

ca
l A

pp
lic

at
io

n 
Co

m
po

ne
nt

In
fo

rm
at

io
n 

Sy
st

em
 S

er
vi

ce
Se

vi
ce

s E
xt

en
sio

n

Da
ta

 E
nt

ity

Dr
iv

er
M

ot
iva

tio
n 

Ex
te

ns
io

n

Pr
oc

es
s

De
liv

er
s

O
w

ns

Is 
de

liv
er

ed
 b

y

Is 
ow

ne
d 

by

Is 
bo

un
de

d 
by

Is 
pr

od
uc

ed
 b

y

Is 
pr

od
uc

ed
 b

y

Pa
rti

cip
at

es
 in

Pr
od

uc
es

Su
pp

or
ts

 is
 

re
al

ize
d 

by

Ca
n 

be
 

ac
ce

ss
ed

 b
ySu

pp
or

ts
 is

 
pe

rfo
rm

ed
 b

y
In

te
ra

ct
s w

ith
 

Pe
rfo

rm
s

Pe
rfo

rm
s

ta
sk

 in

Generates,
Resorves

Generates,
Resorves

Is 
pe

rfo
rm

ed
 b

y

Is quited 
by

Orchestrates
decomposes

Ac
ce

ss
es

In
vo

lv
es

In
vo

lv
es

Pr
od

uc
es

Pr
ov

id
es

go
ve

rn
ed

in
te

rta
ce

 
to

 a
cc

es
s

Is 
go

ve
rn

ed
an

d 
m

ea
su

re
d 

by

Go
ve

rn
s M

ea
su

re
s

Pa
rti

cip
at

es
 in

Be
lo

ng
 to

Co
nt

ai
ns

O
pe

ra
tio

n 
in

Is 
m

ot
iva

te
d 

by

O
pe

ra
te

s i
n

O
w

ns
 a

nd
go

ve
rn

s

Co
nt

ai
ns

Is 
ho

st
ed

 in

Is 
su

pp
lie

d 
or

 co
ns

um
ed

 b
y

Is 
re

al
ize

d 
by

Is 
pr

oc
es

se
d 

by

Is 
re

al
ize

d 
by

Is 
re

al
ize

d 
th

ro
ug

h

Is 
re

al
ize

d 
by

Is 
su

pp
le

d 
by

Su
pp

lie
s

O
pe

ra
te

s o
n

Im
pl

em
en

ts

Is 
im

pl
em

en
te

d 
on Pr

ov
id

es
 

pl
at

fo
rm

 fo
r

Is 
ho

st
ed

 in
Is 

ho
st

ed
 in

Re
al

ize
s

Re
al

ize
s

Au
to

m
at

es
so

m
e o

r o
ll  

of
s

Is 
ac

ce
se

d 
an

d 
up

da
te

d 
th

ro
ug

h

Pr
ov

id
es

,  C
on

su
m

es

Is 
Pr

ov
id

ed
 to

Is 
re

so
lv

ed
 b

y,
Is 

ge
ne

ra
te

d 
by

Su
pp

or
ts

, is
 

re
al

ize
d 

by
Ap

pl
es

 to

Ap
pl

es
 to

En
su

re
s c

or
re

ct
 

op
er

at
io

n 
of

Is 
re

so
lv

ed
 b

y,
Is 

ge
ne

ra
te

d 
by

Is 
re

so
lv

ed
 b

y

Re
so

lv
es

Re
al

ize
s

Re
sid

es
 

w
ith

in

Re
sid

es
 w

ith
in

En
ca

ps
ul

at
es

En
ca

ps
ul

at
es

Contains

Contains

Contains

Contains
M

ot
iva

te
s

Cr
ea

te
s

Ad
dr

es
se

s

Is 
re

al
ize

d 
th

ro
ug

h
Re

al
ize

s

Is 
tra

ck
ed

 a
ga

in
st

Is 
ow

ne
d 

an
d 

go
ve

rn
ed

 
by

Is 
tra

ck
ed

 a
ga

in
st

Se
ts

 p
er

fo
rm

an
ce

cr
ite

ria
 fo

r 

Se
ts

 p
er

fo
rm

an
ce

cr
ite

ria
 fo

r 

O
rc

ho
st

ra
te

s 
ec

om
po

se
s

M
ee

ts

M
ee

ts

Ca
pa

bi
lit

y
Ga

p
As

su
m

pt
io

n
Re

qu
ire

m
en

t

Su
pp

le
s o

r 
Co

ns
um

es
Pr

od
uc

t
Pr

oc
es

s E
xt

on
sio

n

Co
nt

ra
ct

Go
ve

rm
an

ce
 Ex

to
ns

io
n

Co
nt

ro
l

Pr
oc

es
s E

xt
on

sio
n

O
rg

an
iz

at
io

n 
Un

it

Consumes

Ph
ys

ic
al

 A
pp

lic
at

io
n 

Co
m

po
ne

nt
In

tra
st

ru
ct

ur
e C

on
so

lid
at

io
n

Ex
te

ns
io

n

Ph
ys

ic
al

 Te
ch

no
lo

gy
 

Co
m

po
ne

nt

Pl
at

fo
rm

Se
rv

ic
e

Co
re

 
Co

nt
en

t

Lo
gi

ca
l T

ec
hn

ol
og

y 
Co

m
po

ne
nt

In
tra

st
ru

ct
ur

e C
on

so
lid

at
io

n
Ex

te
ns

io
n

Da
ta

 M
od

el
in

g 
Ex

te
ns

io
n

Pr
oc

es
s M

od
el

in
g 

Ex
te

ns
io

n
In

fra
st

ru
ct

ur
e

Co
ns

ol
id

at
io

n 
Ex

te
ns

io
n

M
ot

iv
at

io
n 

Ex
te

ns
io

n
Go

ve
rn

an
ce

 
Ex

te
ns

io
n

Se
rv

ic
es

Ex
te

ns
io

n



104 Проблеми економіки № 4, 2016

 економіка та управління підприємствами

Fi
g.

 5
. I

T 
En

te
rp

ris
e 

Ar
ch

ite
ct

ur
e 

(Z
ac

hm
an

 m
od

el
) [

24
]

Li
st

 o
f P

ro
ce

ss
es

 
th

e 
Bu

sin
es

s P
er

fo
rm

s
Li

st
 o

f T
hi

ng
s I

m
po

rt
an

t 
to

 th
e 

Bu
sin

es
s 

FU
NC

TI
O

N 
    

    
    

    
    

 H
ow

NE
TW

O
RK

    
    

    
 W

he
re

PE
O

PL
E 

    
    

    
    

    
   W

ho
TI

M
E 

    
    

    
    

    
   W

he
n

M
OT

IV
AT

IO
N 

    
    

    
W

ay

SC
O

PE
(C

O
NT

EX
TU

AL
)

    
    

  

Pl
an

ne
r

SC
O

PE
(C

O
NC

EP
TU

AL
)

    
    

  

O
w

ne
r

DA
TA

    
    

    
    

    
    

    
 W

ha
t

FU
NC

TI
O

NI
NG

EN
TE

RP
RI

SE

Pr
oc

es
se

s =
 C

la
ss

 o
f 

    
    

    
Bu

sin
es

s P
ro

ce
ss

 

Li
st

 o
f L

oc
at

io
ns

 in
 w

hi
ch

th
e 

Bu
sin

es
s O

pe
ra

te
s

No
de

 =
 M

aj
or

 B
us

in
es

s
    

    
    

   L
oc

at
io

n

Li
st

 o
f O

rg
an

iza
tio

ns
 

Im
po

rt
an

t t
o 

th
e 

Bu
sin

es
s 

Pe
op

le
 =

 M
aj

or
 O

rg
an

iza
tio

n
    

    
    

    
   U

ni
t

Li
st

 o
f E

ve
nt

s/
Cy

cl
es

 
Si

gn
i�

ca
rt

 to
 th

e 
Bu

sin
es

s 

Ti
m

e 
= 

M
aj

or
 B

us
in

es
s

    
    

    
    

   E
ve

nt
/C

yc
le

Li
st

 o
f B

us
in

es
s 

Go
al

/S
tra

te
gy

 

Ti
m

e 
= 

M
aj

or
 B

us
in

es
s

    
    

    
    

   G
oa

l/S
tra

te
gy

EN
TI

TY
 =

 C
la

ss
 o

f 
    

    
    

Bu
sin

es
s T

hi
ng

En
t =

 B
us

in
es

s  
En

tit
y 

Re
in

 =
 B

us
in

es
s R

el
at

io
ns

hi
p

Pr
oc

. =
 B

us
in

es
s  

Pr
oc

es
s

I/O
 =

 B
us

in
es

s R
es

ou
rc

es

e.
g.

 S
em

an
tic

 M
od

el
e.

g.
 B

us
in

es
s P

ro
ce

ss
 M

od
el

No
de

 =
 B

us
in

es
s  

lo
ca

tio
n

Li
nk

 =
 B

us
in

es
s L

in
ka

ge

e.
g.

 B
us

in
es

s L
og

ic
tic

s 
Sy

st
em

En
t =

 D
at

a 
En

tit
y 

Re
in

 =
 D

at
a 

Re
la

tio
ns

hi
p

Pr
oc

. =
 A

pp
lic

at
io

n 
Fu

nc
tio

n 
 

I/O
 =

 U
se

r V
ie

w
s

e.
g.

 L
og

ic
al

 D
at

a 
M

od
el

e.
g.

 P
hy

sic
al

 D
at

a 
M

od
el

e.
g.

 A
pp

lic
at

io
n 

Ar
ch

ite
ct

ur
e

No
de

 =
 L

/S
 Fu

nc
tio

n 
 

(P
ro

ce
ss

or
 S

to
ra

de
 e

tc
.

Li
nk

 =
 L

in
e 

Ch
ar

ac
te

ris
tic

s

e.
g.

 D
ist

rib
ut

ed
 S

ys
te

m
 

Ar
ch

ite
ct

ur
e

En
t =

 S
eg

m
en

t /
Ta

bl
e/

et
c. 

Re
in

 =
 P

oi
nt

er
/K

ey
/e

tc
.

Pr
oc

. =
 C

om
pu

te
r F

un
ct

io
n 

 
I/O

 =
 D

at
a 

El
em

en
ts

/S
et

s

e.
g.

 D
AT

A 
e.

g.
 F

UN
CT

IO
N

e.
g.

 N
ET

W
O

RK
e.

g.
 O

RG
AN

IZ
AT

IO
N

e.
g.

 S
CH

ED
UL

E
e.

g.
 S

TR
AT

EG
Y

e.
g.

 S
ys

te
m

 D
es

ig
n

En
t =

 F
ie

ld
 

Re
in

 =
 A

dd
re

ss
Pr

oc
. =

 L
an

gu
ag

e 
St

at
er

m
en

t
I/O

 =
 C

on
tro

l B
lo

ck

e.
g.

 D
at

a 
D

e�
ni

so
n

e.
g.

 P
ro

gr
am

 

No
de

 =
 H

an
dw

ar
e/

Sy
st

em
s 

So
ftw

ar
e

Li
nk

 =
 L

in
e 

Sp
ec

i�
ca

tio
ns

e.
g.

 Te
ch

no
lo

gy
 A

rc
hi

te
ct

ur
e

Pe
op

le
 =

 O
rg

an
iza

tio
n 

Un
it

W
or

k 
= 

W
or

k 
Pr

od
uc

t 
Ti

m
e 

= 
Bu

sin
es

s E
ve

nt
Cy

cl
e 

= 
Bu

sin
es

s C
yc

le

e.
g.

 W
or

k 
Fl

ow
 M

od
el

e.
g.

 M
as

te
r S

ch
ed

ul
e

Pe
op

le
 =

 R
ol

e
W

or
k 

= 
D

el
iv

er
ab

le
 

Ti
m

e 
= 

Sy
st

em
 E

ve
nt

Cy
cl

e 
= 

Pr
oc

es
sin

g 
Cy

cl
e

e.
g.

 H
um

an
 In

te
rfa

ce
 

Ar
ch

ite
ct

ur
e

e.
g.

 P
ro

ce
ss

in
g 

St
ru

ct
ur

e

En
d 

= 
Bu

sin
es

s O
bj

ec
tiv

e 
M

ea
ns

 =
 B

us
in

es
s S

tra
te

gy

e.
g.

 B
us

in
es

s P
la

n

En
d 

= 
St

ru
ct

uc
al

 A
ss

er
tio

n
M

ea
ns

 =
 B

us
in

es
s A

ss
er

tio
n

e.
g.

 B
us

in
es

s R
ul

e 
M

od
el

Pe
op

le
 =

 U
se

r
W

or
k 

= 
Sc

re
en

 F
or

m
at

Ti
m

e 
= 

Ex
ec

ut
e

Cy
cl

e 
= 

Co
m

po
ne

nt
 C

yc
le

e.
g.

 P
re

se
rt

at
io

n 
Ar

ch
ite

ct
ur

e
e.

g.
 C

on
tro

l S
tru

ct
ur

e

En
d 

= 
Co

nd
iti

on
M

ea
ns

 =
 A

ct
io

n

e.
g.

 R
ul

e 
D

es
ig

n

No
de

 =
 A

dd
re

ss
es

Li
nk

 =
 P

ro
to

co
l

e.
g.

 N
et

w
or

k 
Ar

ch
ite

ct
ur

e

Pe
op

le
 =

 Id
en

tit
y 

W
or

k 
= 

Jo
b

Ti
m

e 
= 

In
te

rru
pt

Cy
cl

e 
= 

M
ac

hi
ne

 C
yc

le

e.
g.

 S
ec

ur
ity

 A
rc

hi
te

ct
ur

e
e.

g.
 Ti

m
in

g 
D

e�
ni

tio
n

En
d 

= 
Su

b-
co

nd
iti

on
M

ea
ns

 =
 S

to
p

e.
g.

 R
ul

e 
Sp

ec
i�

ca
tio

n

Pl
an

ne
r

BU
SI

NE
SS

 
M

O
DE

L
(C

O
NC

EP
TU

AL
)

SC
O

PE
(C

O
NT

EX
TU

AL
)

O
w

ne
r

SY
ST

EM
M

O
DE

L
(L

O
GI

CA
L)

TE
CH

NO
LO

GY
M

O
DE

L
(P

HY
SI

CA
L)

DE
TA

IL
ED

 
RE

PR
ES

EN
-

TA
TI

O
NS

(O
UT

-O
F-

CO
NT

EX
T)

De
sig

ne
r

SY
ST

EM
M

O
DE

L
(L

O
GI

CA
L)

De
sig

ne
r

Bu
ild

er

Su
b-

Co
nt

ra
ct

or

TE
CH

NO
LO

GY
M

O
DE

L
(P

HY
SI

CA
L)

DE
TA

IL
ED

 
RE

PR
ES

EN
-

TA
TI

O
NS

(O
UT

-O
F-

CO
NT

EX
T)

FU
NC

TI
O

NI
NG

EN
TE

RP
RI

SE

Bu
ild

er

Su
b-

Co
nt

ra
ct

or



105Проблеми економіки № 4, 2016

економіка та управління підприємствами

The Zachman model allows tracking with an increasing 
degree of detail the key aspects of corporate activity (vertical 
model), in particular [8]: 

data   used in the system – starting from the high-
est level of abstraction, passing through the seman-
tic model and description of their relationships and 
constraints, reaching their formalization and physical 
description;
functions   of the system and their details by a gen-
eral description of the underlying business processes 
in their modeling and design to reach their physical 
implementation through a programming code;
location   of the system by describing the spatial dis-
tribution of the components of the system and the 
organization of the network in building a model of 
interaction of its individual components, and achiev-

ing the physical implementation of the network con-
nections;
participants   in the process by describing the in-
volved departments in the organizational chart and 
specification of the direct participants in the process 
and their roles according to the requirements for 
user interfaces, access rights and realization of code 
level;
time frame   by determining the timing of business 
processes and system for calendaring and scheduling 
physical realization of business events;
motivation   of the organization expressed through 
its strategies defined by detailed business plans, rules 
and regulations for the implementation of business 
processes.

Fig. 6. Gartner Enterprise Architecture Framework [14, p. 15]
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Zachman’s ideas are reflected in almost all modern mod-
els for describing enterprise architecture. For example, the 
Gartner architecture model clearly distinguishes the layers of 
business and IT architecture [2, p. 221]: 

business relationship grid –   covering not only the 
strategic aspects of corporate governance but also its 
interaction with other business entities in the mar-
ket;
business processes (styles)   – describing how the or-
ganization performs its basic functions;
patterns   – describing models and algorithms used to 
solve different tasks in the workplace;
brick   – comprising the technical description of tech-
nologies, solutions and resources for realization of 
the process.

The embracing of Zachman’s ideas in the leading con-
temporary models to build enterprise architecture shows the 
importance of an integrated multidisciplinary approach to the 
work of a contemporary company. Despite the growing over the 
last decade tendency to using new information technologies, 
their use is an end in itself if they are not adequately matched 
and aligned with business priorities and objectives of the com-
pany. This is a lesson that should be learnt by every manager of 
a modern company.
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Gavkalova N. L., Bushman T. S.

The Methodological Approach to Determining the Level of Formation  
and Provision of Enterprise Personnel Security

The aim of the article is to substantiate the methodical approach to 
determining the level of formation and provision of enterprise personnel 
security. By analyzing, systematizing and generalizing scientific achievements 
of many scientists, approaches to the evaluation of personnel security at 
the enterprise were considered, a set of indices for evaluation of personnel 
security was defined. There justified the urgency of creating a comprehensive 
approach to evaluation of personnel security that includes implementation 
of the following stages: defining a list of indices corresponding to the level 
of formation and provision of personnel security with the help of the expert 
evaluation method; calculating integral indices of personnel security for each 
component and the corresponding level by means of the taxonomic analysis; 
grouping enterprises by the level of formation and provision of personnel 
security with the use of the cluster and discriminant analysis. It is found 
that the implementation of this approach will allow not only determining 
the level of formation and provision of personnel security at the enterprise, 
but also developing appropriate recommendations on improving its state. 
Prospects for further research in this direction are evaluation of conditions 
for formation and provision of personnel security at the enterprise, which 
will enable revealing negative destabilizing factors that influence personnel 
security.
Keywords: personnel security, evaluation of personnel security, level of 
formation of personnel security, level of provision of personnel security.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 15. 
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Гавкалова Н. Л., Бушман Т. С. Методический подход  

к определению уровня формирования и обеспечения кадровой  
безопасности предприятия

Целью статьи является обоснование методического подхода к оп-
ределению уровня формирования и обеспечения кадровой безопасно-
сти предприятия. Анализируя, систематизируя и обобщая научные 
наработки многих ученых, были рассмотрены подходы к анализу 
кадровой безопасности на предприятии, определена совокупность 
показателей оценки кадровой безопасности. Обоснована актуаль-
ность создания комплексного подхода к оценке кадровой безопасно-
сти, который включает реализацию следующих этапов: определе-
ние перечня показателей, соответствующих уровню формирования 
и обеспечения кадровой безопасности, с помощью экспертной оценки; 
расчет интегральных показателей кадровой безопасности по каждой 
составляющей и по соответствующему уровню с использованием 
таксономического анализа; группировка предприятий по уровню фор-
мирования и обеспечения кадровой безопасности с применением кла-
стерного и дискриминантного анализа. Определено, что реализация 
предложенного подхода позволит не только определить уровень фор-
мирования и обеспечения кадровой безопасности на предприятии, но 
и разработать соответствующие рекомендации по улучшению ее со-
стояния. Перспективами дальнейших исследований в данном направ-
лении является оценка условий формирования и обеспечения кадровой 
безопасности на предприятии, что позволит выявить негативные 
дестабилизирующие факторы влияния на кадровую безопасность.
Ключевые слова: кадровая безопасность, оценка кадровой безопасно-
сти, уровень формирования кадровой безопасности, уровень обеспе-
чения кадровой безопасности.
Рис.: 1. Табл.: 1. Библ.: 15. 
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Гавкалова Н. Л., Бушман Т. С.
Методичний підхід щодо визначення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства

Мета статті полягає в обґрунтуванні методичного підходу щодо визначення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства. 
Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові напрацювання багатьох учених, було розглянуто підходи щодо аналізу кадрової безпеки на 
підприємстві, визначено сукупність показників оцінки кадрової безпеки. Обґрунтовано актуальність створення комплексного підходу щодо оцінки 
кадрової безпеки, який включає реалізацію таких етапів: визначення переліку показників, що відповідають рівню формування та забезпечення кадрової 
безпеки, за допомогою експертного оцінювання; розрахунок інтегральних показників кадрової безпеки за відповідним рівнем та за складовою з вико-
ристанням таксономічного аналізу; групування підприємств за рівнем формування та забезпечення кадрової безпеки із застосуванням кластерного 
та дискримінантного аналізу. Визначено, що реалізація запропонованого підходу дозволить не тільки визначити рівень формування та забезпечення 
кадрової безпеки на підприємстві, але й розробити відповідні рекомендації щодо поліпшення її стану. Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є оцінка умов формування та забезпечення кадрової безпеки на підприємстві, що дозволить виявити негативні дестабілізуючі фактори 
впливу на кадрову безпеку. 
Ключові слова: кадрова безпека, оцінка кадрової безпеки, рівень формування кадрової безпеки, рівень забезпечення кадрової безпеки.
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Вступ. В умовах ринкової економіки фінансово-
господарська діяльність підприємства піддається впливу 
цілого ряду загроз, причому постійно змінюється як форма 
їх реалізації, так і масштаб завданої шкоди. Недосконалість 
законодавства, що регулює відносини у сфері підприєм-
ницької діяльності, обумовлює існування безлічі факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які здатні не-
гативно вплинути на стабільність функціонування госпо-
дарюючого суб’єкта. Практика останнього часу свідчить 
про те, що різні за значущістю види правопорушень так чи 
інакше пов’язані з конкретними діями працівників. Тому, 
враховуючи залежність успішного функціонування під-
приємств машинобудування від своєчасного виявлення та 
попередження загроз, особливого значення набувають пи-
тання аналізу стану кадрової безпеки.

Постановка проблеми й аналіз останніх дослі-
джень. Проблемам оцінки рівня та стану кадрової безпе-
ки присвятили свої напрацювання такі вчені-науковці, як:  
І. Бурда [1], Х. Жидецька [2], І. Мігус [6], Т. Момот [7], Г. На-
зарова [8], І. Новик [9], Н. Реверчук [13], І. Цветкова [14] та 
ін. Але вивчення їх напрацювань дозволяє дійти висновку, 
що поза увагою дослідників залишився такий важливий 
момент діяльності підприємств, як визначення єдиного 

підходу до розробки комплексної системи показників ка-
дрової безпеки підприємств, визначення складу її індика-
торів Пояснюється це не тільки відсутністю у роботодавців 
більшості підприємств систематизованого уявлення про 
структуру кадрової безпеки та єдиності у виборі показни-
ків щодо її оцінки, але й небажанням та ігноруванням необ-
хідності вивчення впливу кадрових ризиків і загроз. Тому 
для вирішення цієї проблеми, а також з метою формування 
ефективного механізму забезпечення кадрової безпеки на 
рівні машинобудівних підприємств необхідно узагальнити 
існуючі науково-теоретичні підходи щодо аспектів оцінки 
кадрової безпеки підприємств та запропонувати методич-
ний підхід щодо визначення рівня формування та забез-
печення кадрової безпеки підприємства, що є метою цієї 
статті.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи відсут-
ність комплексного та дієвого підходу щодо оцінки рівня 
кадрової безпеки, розроблено методичний підхід до визна-
чення рівня формування та забезпечення кадрової безпеки 
на підприємстві (рис. 1).

Схема методичного підходу наведена реалізацією 
п’яти послідовних етапів. Перший етап включає аналіз 
існуючих підходів щодо оцінки кадрової безпеки з вико-

рис. 1. Схема методичного підходу щодо визначення рівня формування та забезпечення  
кадрової безпеки на підприємстві

Вибір переліку показників, що відповідають певній 
складовій кадрової безпеки та рівню її формування 
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ристанням такого методичного інструментарію, як аналіз 
і синтез.

Акцентуємо увагу, що значна кількість зарубіжних 
і вітчизняних методик присвячена проблемам забезпе-
чення економічної безпеки. Відповідно до Методичних 
рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпе-
ки України, які затверджені Наказом Мінекономрозвитку 
України від 29.10.2013 № 1277 [5], розроблено та формалі-
зовано на макрорівні методи оцінки рівня соціальної без-
пеки, як її складової. На практиці питання оцінки кадрової 
безпеки на рівні підприємства не висвітлені в жодних нор-
мативних документах і діючих інструкцій.

Аналіз та узагальнення наукової літератури свідчить 
про використання різноманітних підходів у діяльності під-
приємств щодо оцінки рівня кадрової безпеки. Так, деякі 
вчені (Г. Копейкін [4], І. Мігус [6], І. Новик [9]) визначають 
рівень кадрової безпеки на основі оцінки загального стану 
управління персоналом і функціонування підприємства. 
Сутність цього підходу полягає в акцентуванні уваги не 
тільки на дослідженні показників доходів, витрат і фінан-
сових результатів діяльності підприємства, але й на оціню-
ванні персоналу з використанням сучасних інструментів 
і налагодженні оптимального кадрового діловодства. Так, 
на сьогодні існує достатня кількість підприємств, що спеці-
алізуються виключно в області діагностики найрізноманіт-
ніших якостей і характеристик особистості шляхом прове-
дення тестування (яке здійснюється як щодо претендентів 
на конкретну посаду, так і щодо осіб, які вже працюють). 
Найвідоміші та основні на сьогодні інструменти оцінки ка-
дрової безпеки такі [10–12]: 

тести компанії   Midot – оцінка благонадійності 
кандидата на посаду й оцінка лояльності персо-
налу;
перевірка на детекторі неправди (поліграфі); 
тести компанії Profiles Internаtionаl – SOS (почат- 
кова оцінка претендента), PMF (оцінка управлін-
ських якостей), EBC (перевірка відомостей про 
співробітника), CSP (оцінка роботи з клієнтами), 
PXT (оцінка відповідності посаді), WES (оцінка 
командної роботи), PPI (оцінка ефективності пра-
ці), PLP (оцінка лояльності), JSА (оцінка професій-
них якостей), PSА (оцінка ефективності продаж), 
CP360 (оцінка 360);
тести Extended DISC® System – комп’ютерна про- 
грама, яка дозволяє визначити індивідуальні осо-
бливості співробітника для виконання тієї чи ін-
шої роботи.

Більшість учених-науковців [3; 13; 15] для здійснен-
ня кількісного оцінювання рівня кадрової безпеки на під-
приємстві пропонують застосовувати інтегральний підхід, 
який ґрунтується на виокремленні й обчисленні сукупнос-
ті коефіцієнтів, визначенні їх граничних значень і мір ва-
гомості, розрахункові загального інтегрального показника 
кадрової безпеки. Так, сукупність коефіцієнтів для визна-
чення рівня кадрової безпеки підприємства вони розподі-
ляють за 4 класифікаційними групами: показники чисель-
ності персоналу, характеристики мотиваційної системи, 
якісного складу працівників і ефективності використання 
персоналу.

На думку Х. Жидецької [2], такий підхід є комплек-
сним, але неповним, тому вона запропонувала методичний 
підхід, що ґрунтується на виведенні загального показника, 
який включає шість груп індикаторів, а саме: стабільності 
та лояльності персоналу, характеристики системи опла-
ти праці, освітньо-інтелектуального рівня працівників, 
ефективного використання персоналу, соціальної захище-
ності кадрів і безпечних умов праці, що дає змогу отрима-
ти комплексну кількісну та якісну характеристику рівня 
безпеки. Такий підхід до оцінки кадрової безпеки можна 
визначити як індикаторний, оскільки він базується на ви-
значенні найвищого рівня кадрової безпеки підприємств 
досягненням індикаторами їх порогових значень. Цього 
підходу у формуванні концепції оцінки кадрової безпеки 
підприємства у своїх роботах також додержуються Т. Мо-
мот [7] та І. Цветкова [14].

З практичної точки зору вважаємо науково обгрун-
тованим підхід до оцінки кадрової безпеки, запропонова-
ний Г. Назаровою, яка акцентує увагу на необхідності ви-
користання методики Міністерства економічного розви-
тку та торгівлі України (де розписана детально процедура 
визначення інтегрального індексу економічної безпеки 
в Україні) та адаптування її для визначення інтегрального 
індексу кадрової безпеки підприємства [8]. Схема цього 
підходу має таку поетапність: формування індикаторів із 
додержанням принципів повноти, ненадлишковості, ін-
формаційної простоти, вимірюваності та нормалізації; 
визначення оптимальних, порогових і граничних значень 
індикаторів; визначення вагових коефіцієнтів; розрахунок 
інтегрального індексу. Це, на думку вченого, дозволить 
нівелювати головні недоліки існуючих методик оцінки ка-
дрової безпеки, а саме: статичність критеріїв оцінки кадро-
вої безпеки; зосередження уваги на кількісних показниках 
і їх незбалансованість; низький зв’язок зі стратегію розви-
тку підприємства.

Таким чином, можна стверджувати, що в рамках 
інтегрального підходу І. Бурда [1], Г. Козаченко [3], Н. Ре-
верчук [13], А. Штангрет [15] пропонують здійснювати ви-
мір стану кадрової безпеки підприємства на основі оцін-
ки сукупності часткових показників кадрової безпеки як 
базисних параметрів інтегрального оцінювання стану ка-
дрової безпеки підприємства. Х. Жидецька [2], Т. Момот 
[7] та І. Цветкова [14] вважають індикаторний підхід най-
більш прийнятним для оцінки кадрової безпеки підприєм-
ства завдяки можливості порівняння фактичних значень 
з граничними (нормативними, еталонними), що спрощує 
процедуру формулювання висновків щодо наявного рівня 
кадрової безпеки підрпиємства. На думку Г. Назарової [8], 
доцільним є використання індексного підходу, що базуєть-
ся на вимірі стану кадрової безпеки на основі розрахунку 
інтегрального індексу, що полегшує оцінку кінцевого ре-
зультату, дозволяє проводити міжгалузеві та міжрегіональ-
ні порівняння і відстежувати динаміку.

Врахування особливостей управлінської діяльності 
у  сфері менеджменту персоналу та критичний аналіз існую-
чих підходів щодо дослідження стану кадрової безпеки до-
зволили визначити й обґрунтувати певну сукупність показ-
ників за кожною складовою кадрової безпеки (безпека жит-
тєдіяльності, соціально-мотиваційна, професійна й анти  - 
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конфліктна безпека). Реалізація другого етапу також перед-
бачає використання методичного інструментарію. Тому, 
враховуючи поставлені задачі, було обрано логічне уза-
гальнення та систематизація.

Зазначимо, що основними напрямами аналізу рів-
ня кадрової безпеки підприємства, на думку І. Новик [9,  
с. 134], є: дослідження обсягів випуску та реалізації про-
дукції та оцінка впливу факторів на їх динаміку; оцінка 
ефективності використання фінансово-виробничих ресур-
сів через динаміку показників витрат підприємства; оцінка 
продуктивності та результативності діяльності суб’єкта 
господарювання; вивчення процесу формування показни-
ків доходів, витрат і фінансових результатів діяльності; до-
слідження взаємозв’язку та взаємозалежності параметрів 
соціального захисту та результатів діяльності. У свою чер-
гу, в роботі І. Бурди [1] для оцінки рівня кадрової безпеки 
підприємств запропоновано визначити та дослідити у ди-
наміці такі показники, як: середньоспискова чисельність 
штатних працівників, коефіцієнт обороту з прийому та 
коефіцієнт обороту зі звільнення, середньорічна заробітна 
плата штатних працівників, ефективність використання 
робочого часу, продуктивність праці. Зазначимо, що цей 
перелік показників є неповним, а їх аналіз – вузьким і не-
достатнім для виявлення всіх внутрішніх загроз кадровій 
безпеці.

Деякі науковці [3; 13; 15] до основних індикаторів 
кадрової безпеки підприємства відносять такі показни-
ки: показники чисельності персоналу (коефіцієнти плин-
ності кадрів, укомплектованості працівників, загального 
обороту персоналу та відповідності кваліфікації кадрів 
ступеню складності виконуваних робіт), характеристики 
мотиваційної системи (коефіцієнти відношення середньої 
заробітної плати до середньогалузевого рівня, зарпла-
товіддачі, рівня рентабельності оплати праці), якісного 
складу працівників (коефіцієнти середнього стажу ро-
боти, частки працівників із вищою освітою та найбільш 
продуктивного віку) і ефективності використання пер-
соналу (коефіцієнти відношення продуктивності праці 
до середньогалузевого рівня, оцінки рівня автоматизації 
та механізації виробництва, втрати робочого часу через 
порушення трудової дисципліни та через захворювання 
працівників).

Г. Назарова та Т. Момот у своїх роботах [7, с. 269; 8,  
с. 136] виділяють індикатори кадрової безпеки підприємств 
відповідно до її складових: 

соціально-мотиваційна безпека: коефіцієнт плин- 
ності кадрів, показник укомплектованості кадра-
ми, співвідношення фактичного фонду робочого 
часу 1-го працівника та максимально можливого, 
співвідношення фактичного значення ПП та опти-
мального по галузі, коефіцієнт вікової структури 
персоналу, коефіцієнт спеціалізації кадрів, спів-
відношення середньомісячної заробітної плати на 
підприємстві та середньомісячної заробітної пла-
ти в галузі, показник мотивації заробітної плати, 
частка працівників, які протягом року отримували 
мінімальну з/п, співвідношення темпів зростання 
ПП та заробітної плати, коефіцієнт соціальної за-
хищеності персоналу;

професійна безпека: коефіцієнт освітнього рівня  
працівників, коефіцієнт використання кваліфіка-
ції персоналу, коефіцієнт інтелектуального рів-
ня та винахідництва, коефіцієнт бездефектності 
праці персоналу, частка працівників, що пройшли 
навчання протягом року, частка працівників, що 
підвищили кваліфікацію протягом року, коефіці-
єнт забезпеченості інформаційними ресурсами, 
коефіцієнт захищеності інформації;
антиконфліктна безпека: рівень розвитку корпора- 
тивної культури, рівень регламентації соціально-
трудових відносин, рівень ціннісно-орієнтаційної 
єдності колективу, ступінь задоволеності праців-
ників стилем керівництва, ступінь задоволеності 
працівників роботою, ступінь задоволеності пра-
цівників роботою служби управління персоналом, 
співвідношення рівня конфліктності на підприєм-
стві з середньогалузевим рівнем, частка виріше-
них деструктивних конфліктів на підприємстві, 
рівень лояльності персоналу;
безпека життєдіяльності: коефіцієнт трудової  
дисципліни, коефіцієнт скорочення кількості ро-
бочих місць, що не відповідають вимогам нор-
мативних актів щодо безпеки виробництва, кое-
фіцієнт скорочення чисельності працівників, які 
працюють в умовах, що не відповідають вимогам 
санітарних норм, коефіцієнт скорочення випадків 
професійної захворюваності та травматизму.

Зазначимо також, що доцільним вважаємо проводи-
ти оцінку не тільки на основі аналізу складових кадрової 
безпеки підприємства, але й з урахуванням рекомендацій 
щодо оцінки рівня формування та забезпечення кадрової 
безпеки на підприємстві. Такий підхід дозволить не тільки 
врахувати дуалістичний характер кадрової безпеки (гаран-
тування безпеки як роботодавця, так і персоналу з метою 
досягнення збалансованості інтересів усіх учасників трудо-
вих відносин), але й сприятиме прийняттю результативних 
управлінських рішень і розробці конкретних сценаріїв роз-
витку підприємства. Тому за допомогою експертного оці-
нювання було обрано перелік показників, що відповідають 
певній складовій кадрової безпеки та рівню її формування 
та забезпечення (третій етап підходу).

Важливою процедурою при здійсненні цього етапу є 
формування експертної групи, до якої запропоновано за-
лучити провідних фахівців із галузі управління економіч-
ною безпекою та управління персоналом на досліджуваних 
підприємствах, при цьому важливим критерієм відбору 
повинна стати їх компетентність. Тому при оцінці рівня 
компетентності експертів необхідно визначити ступінь по-
інформованості в досліджуваному питанні, а також рівень 
наукової інтуїції та зацікавленості в об’єктивних результа-
тах експертної роботи. 

Отже, враховуючи мету дослідження, яка являє со-
бою оцінку рівня кадрової безпеки в розрізі її формування 
та забезпечення, вихідні показники було обрано експер-
тами відповідно до сутності формування та забезпечення 
кожної складової кадрової безпеки на підприємстві (безпе-
ка життєдіяльності, соціально-мотиваційна безпека, про-
фесійна безпека, антиконфліктна безпека) (табл. 1).
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Таблиця 1

Сукупність вихідних показників оцінки рівня формування та забезпечення кадрової безпеки на підприємстві

Складові 
кадрової 
безпеки

Рівень формування Рівень забезпечення

безпека життє-
діяльності

рівень організації робочих місць коефіцієнт трудової дисципліни

Частка витрат на охорону праці у загальних витратах 
на персонал темп зростання коефіцієнта частоти травматизму

коефіцієнт скорочення кількості робочих місць, що 
не відповідають вимогам санітарних норм

темп зростання коефіцієнта професійної захворюва-
ності персоналу

Співвідношення фактичного фонду робочого часу 
1-го працівника та максимально можливого темп зростання коефіцієнта летальних випадків

соціально-
мотиваційна 

безпека

питома вага заробітної плати у собівартості продукції темп зростання середньомісячної заробітної плати

коефіцієнт співвідношення середнього рівня заробіт-
ної плати до середнього рівня по галузі

Співвідношення темпів зростання фонду оплати пра-
ці та прибутку

Частка додаткової зарплати в основній рівень заборгованості із виплати заробітної плати

продуктивність праці Співвідношення темпів зростання продуктивності 
праці та заробітної плати

коефіцієнт плинності кадрів коефіцієнт стабільності персоналу

коефіцієнт вікової структури персоналу темп зростання коефіцієнта розвитку житлово-
комунального господарства

коефіцієнт соціальної захищеності персоналу рівень соціальної забезпеченості працівників

Частка працiвникiв, якi працюють на умовах неповно-
го робочого часу Частка позаштатних працівників і сумісників

 професійна 
безпека

коефіцієнт освітнього рівня працівників питома вага робітників, які пройшли атестацію

наукоозброєність праці рентабельність витрат на розвиток персоналу

коефіцієнт винахідництва коефіцієнт розвитку персоналу

рентабельність персоналу Частка працівників, які пройшли професійне навчан-
ня або підвищили кваліфікацію

Частка працівників, які мають вищу освіту приріст вартості навчання на одного працівника

трудомісткість праці коефіцієнт використання кваліфікації персоналу

коефіцієнт спеціалізації робітників коефіцієнт укомплектованості кадрами

коефіцієнт захищеності інформації темп зростання коефіцієнта забезпеченості інформа-
ційними ресурсами

антиконфліктна 
безпека

рівень регламентації соціально-трудових відносин рівень розвитку організаційної культури

рівень лояльності персоналу рівень конфліктності на підприємстві

Ступінь задоволеності працівників роботою рівень соціальної напруженості на підприємстві

рівень згуртованості трудового колективу Ступінь задоволеності працівників стилем керівни-
цтва

Частка зареєстрованих конфліктів темп зростання частки вирішених деструктивних 
конфліктів

Четвертий етап являє собою визначення інтеграль-
ного показника кадрової безпеки за відповідним рівнем і за 
складовою на досліджуваних підприємствах за допомогою 
проведення таксономічного аналізу на основі сформова-
ної сукупності вихідних показників попереднього етапу. 
Так, з використанням методу таксономії аналізу необхідно 
розрахувати інтегральні показники кожної складової ка-
дрової безпеки та визначити комплексний інтегральний 
показник за рівнем формування та рівнем забезпечення 
кадрової безпеки. Для отримання узагальнених показників 

по кожній зі складових відповідно в розрізі формування 
та забезпечення кадрової безпеки важливо провести: нор-
мування (стандартизацію) даних; визначення показників-
стимуляторів і дестимуляторів (в нашому дослідження всі 
показники, окрім таких як темп зростання коефіцієнта час-
тоти травматизму, темп зростання коефіцієнта професій-
ної захворюваності персоналу, темп зростання коефіцієнта 
летальних випадків, питома вага заробітної плати у собі-
вартості продукції, коефіцієнт плинності кадрів, частка по-
заштатних працівників та сумісників, частка працiвникiв, 



112 Проблеми економіки № 4, 2016

 економіка та управління підприємствами

якi працюють на умовах неповного робочого часу, рівень 
заборгованості із виплати заробітної плати, трудомісткість 
праці, частка зареєстрованих конфліктів, рівень конфлік-
тності на підприємстві, рівень соціальної напруженості на 
підприємстві, є стимуляторами); виявлення точки еталону 
та визначення відстані між нею та стандартизованими да-
ними; розрахунок таксономічного показника.

Результати попереднього етапу необхідні для реалі-
зації п’ятого етапу, а саме групування машинобудівних під-
приємств за допомогою кластерного аналізу з метою вияв-
лення високого, середнього та низького рівня формування 
та забезпечення кадрової безпеки. Застосування кластер-
ного аналізу сприятиме отриманню результатів розподі-
лення досліджуваних підприємств за різнимим групами, 
що суттєво зменшить розмірність вибірки та спростить за-
дачу розробки рекомендацій щодо поліпшення рівня фор-
мування та забезпечення кадрової безпеки. У свою чергу, 
використання дискримінантного аналізу дозволить пере-
вірити якість та адекватність кластеризації. Окрім цього, 
отримані класифікаційні функції в подальшому можна буде 
застосовувати для віднесення конкретного підприємства 
до певного вже сформованого кластера.

Висновки. Запропонований методичний підхід 
щодо оцінки рівня формування та забезпечення кадрової 
безпеки відповідає таким умовам: наявність чітко фіксо-
ваних меж (порогові значення отриманих інтегральних 
показників рівня формування та забезпечення кадрової 
політики); універсальність; зіставність різночасових оці-
нок рівня кадрової безпеки одного підприємства, а також 
різних підприємств однієї галузі; простота та доступність 
процесу розрахунку. Окрім цього, цей підхід, на відміну від 
існуючих, передбачає використання різнопланового мето-
дичного інструментарію: аналізу та синтезу – для обгрун-
тування підходів щодо оцінки кадрової безпеки; логічного 
узагальнення та систематизації – для розробки системи 
показників, які відображають складові кадрової безпеки 
підприємства; експертних оцінок – для визначення пере-
ліку показників, що відповідають рівню формування та за-
безпечення кадрової безпеки; таксономічного аналізу – для 
розрахунку інтегральних показників кадрової безпеки за 
відповідним рівнем та за складовою; кластерного та дис-
кримінантного аналізу – для групування підприємств за 
рівнем формування та забезпечення кадрової безпеки. За-
стосування запропонованого підходу дозволить не тільки 
визначити рівень формування та забезпечення кадрової 
безпеки на досліджуваних підприємствах, але й розроби-
ти відповідні рекомендації щодо поліпшення її стану на ві-
тчизняних підприємствах.
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класифікація франчайзингових мереж у роздрібній торгівлі

У статті уточнено визначення сутності понять «франчайзингова мережа», «франчайзингова торговельна мережа», «франчайзингова роздрібна 
торговельна мережа», що обумовлено відсутністю уніфікованого підходу до тлумачення цих понять. Розроблено класифікацію франчайзингових 
мереж у роздрібній торгівлі, яка враховує особливості функціонування цієї підгалузі ринкової економіки; визначено класифікаційні ознаки та надано 
характеристику різновидів франчайзингових роздрібних торговельних мереж. Запропонована класифікація франчайзингових роздрібних торговель-
них мереж є адаптованою до економічної ситуації в Україні та специфіки розвитку національних франчайзингових відносин. Вона сприятиме більш 
глибокому розумінню сутності формування та функціонування франчайзингових роздрібних торговельних мереж, а також допоможе українським 
підприємцям обґрунтувати вибір найбільш прийнятної для них моделі франчайзингу та надасть можливість комплексно за різними ознаками ство-
рювати такі мережі.
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Постановка проблеми. Сучасні умови соціально-
економічного розвитку України, посилення конкуренції 
на ринку споживчих товарів та обмеженість доступу до 
фінансових ресурсів для більшості суб’єктів підприємни-
цтва, зокрема в роздрібній торгівлі, зумовлюють необхід-
ність пошуку нових шляхів забезпечення їх економічної 
ефективності та конкурентоспроможності. Особливої ак-
туальності набуває використання такої форми організації 
і ведення бізнесу, як франчайзинг. 

Механізм його реалізації довів свою ефективність 
майже в усіх сферах економіки, а динаміка його розвитку 
засвідчує позитивну тенденцію у більшості країнах світу. 
Використання франчайзингового способу організації біз-
несу забезпечує низку переваг для всіх учасників фран-
чайзингової угоди, сприяє притоку іноземних інвестицій 
у країну, підвищує рівень етики ділових відносин і впливає 
на формування позитивного іміджу країни.

Розвиток франчайзингу у роздрібній торгівлі Украї ни 
дозволить надати підтримку підприємцям, які розпочина-
ють свій бізнес, ініціювати розробку та впровадження нових 
ідей, методів і технологій у торгівлі, сприятиме створенню 
конкурентного середовища у цій сфері, обумовить підви-
щення загальної культури підприємницької діяльно сті, мак-
симальне задоволення потреб споживачів у певних товарах, 
видах робіт і послугах, забезпечить більш високу якість об-
слуговування, сприятиме соціальній стабільно сті завдяки 
створенню нових робочих місць без залучення бюджетних 
коштів, стимулюватиме залучення іноземних інвестицій 
у національну економіку, зокрема у сферу торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що дослідженню питань взаємодії підприємств на засадах 
франчайзингу в Україні та світі приділяється багато ува-
ги в працях  провідних зарубіжних і українських учених  
Г. Андрощука, М. Бедринець, Д. Землякова, О. Корольчука, 
О. Кузьміна, У. Сухорської, Т. Мирончук, І. Салати, Г. Муні-
на, І. Рикової, Д. Стенворта, Т. Сорокиної, А. Цират та ін. 
[1–11]. У роботах цих авторів аналізується зарубіжний і ві-
тчизняний досвід застосування франчайзингу, розроблені 
класифікації видів та типів франчайзингу, надаються реко-
мендації з побудови франчайзингової мережі, з питань бух-
галтерського обліку, оподатковування, юридичні-правових 
аспектів діяльності. У той же час аспекти розвитку фран-
чайзингу в роздрібній торгівлі України недостатньо вивче-
ні, та відсутня класифікація франчайзингових роздрібних 
торговельних мереж.

Метою статті є уточнення визначення сутності по-
нять «франчайзингова мережа», «франчайзингова торго-
вельна мережа», «франчайзингова роздрібна торговельна 
мережа» та розробка класифікації франчайзингових роз-
дрібних торговельних мереж.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний розви-
ток українського суспільства на сучасному етапі як вагомої 
складової передбачає активне реформування сфери торгів-
лі як важливої соціально-економічної системи, зокрема, за 
рахунок активізації різних форм ведення бізнесу. Базовим 
підґрунтям для формування стратегії розвитку торговель-
них підприємств усіх типів і забезпечення конкурентних 
переваг є розв’язання проблеми розвитку малого бізнесу 
поряд із його ефективною взаємодією з великими бізне-
совими структурами. В сучасних ринкових умовах, коли 

вподобання споживачів швидко змінюються, в діяльності 
торговельних підприємств особливо важливим є гнучке 
реагування на зміну попиту відповідними ротаціями тор-
говельної пропозиції. В той же час необхідно максимально 
ефективно використовувати обмежені ресурси задля до-
сягнення економічного ефекту від торговельної діяльності 
при дотриманні вектора стратегічних цілей підприємства. 
У цьому сенсі застосування такого способу організації  
та ведення торговельного бізнесу, як франчайзинг, є акту-
альним.

Франчайзинг – це модель організації і здійснення 
підприємницької діяльності, яка базується на економічних, 
правових, організаційних взаємовідносинах незалежних 
суб’єктів підприємництва та передбачає тривале договірне 
їх співробітництво, за якого франчайзер (підприємство-
власник франшизи) передає франчайзі (фізична особа-
підприємець або юридична особа) на платній основі у тим-
часове користування право на використання результатів 
свого інтелектуального надбання, надає технічну, консуль-
таційну, маркетингову підтримку в обмін на зобов’язання 
франчайзі здійснювати діяльність відповідно до стратегії 
розвитку франчайзера на умовах, зазначених у договорі 
франчайзингу.

Привабливість і динамічний розвиток франчайзингу 
в роздрібній торгівлі пояснюється комплексним характе-
ром відносин, достатньо високим рівнем їхньої прозорості, 
а також перевагами для кожного учасника взаємовідносин. 
Це дозволяє сформувати одноманітну торговельну мере-
жу з ефективним розподілом капіталовкладень, створити 
широку систему збуту товарів і послуг, підсилити конку-
рентні переваги учасників франчайзингової мережі від-
носно інших учасників аналогічного ринку, забезпечити 
можливість швидкого виходу на ринок з мінімальним ри-
зиком для нових учасників системи. Крім того, внутрішня 
координація франчайзингової мережі на різних рівнях до-
зволяє оптимізувати витрати, зокрема, з виводу на ринок 
модифікованих або нових товарів і послуг, їх просування 
і розподіл, що надає конкурентні переваги як конкретному 
учасникові, так і франчайзинговій мережі в цілому.

Франчайзингові мережі, які нещодавно почали ство-
рюватися в Україні, сьогодні працюють у різних сферах ді-
яльності. Однак, перш ніж розглядати їх класифікацію саме 
в роздрібній торгівлі, слід зауважити, що на сьогодні у на-
уковій літературі відсутній уніфікований підхід до тлума-
чення самого поняття «франчайзингова мережа».

Кузьмін О. Є., Сухорська У. Р., Мирончук Т. В. визна-
чають франчайзингову мережу як сукупність підприємств-
франчайзі, що контролюються одним франчайзером [11, с. 8].

Салата І. З. визначає франчайзингову мережу як су-
купність підприємств, які діють на ринку під однією торго-
вельною маркою на умовах франчайзингової співпраці, і до 
їхнього складу входять підприємства франчайзера та ті, що 
функціонують на основі отриманих від нього франшиз – 
підприємства-франчайзі [5].

Відповідно до термінологічного словника Асоціації 
франчайзингу України франчайзингова мережа визнача-
ється як мережа точок, які використовують одну франши-
зу, і складається як мінімум із 2 суб’єктів – франчайзера та 
франчайзі, які перебувають на різних рівнях правовідно-
син [12].
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Вищезазначені трактування франчайзингової мережі 
потребують уточнень за двома аспектами. По-перше, вико-
ристовують франшизу лише франчайзі, а франчайзер, який 
також є елементом мережі, франшизу надає. По-друге, 
розвиток франчайзингу зумовив існування різних видів 
франшиз, комбінування яких може бути використане для 
формування того чи іншого виду франчайзингової мере-
жі. Тобто у межах однієї франчайзингової мережі можуть 
використовуватися відмінні франшизи, що надані одним 
франчайзером. Наприклад, компанії «Миронівський Хлі-
бопродукт» належать такі торгові марки, як «Наша Ряба», 
«Легко!», «Фуа Гра», «Сертифікований Аргус», «Дружба 
народів», «Бащинський»; компанії Fast Food Systems – тор-
гові марки «Піца Челентано», «Картопляна хата», «Япі», 
«Кафе Пункт».

До того ж франчайзі не завжди функціонують у вигля-
ді підприємства, оскільки вони можуть займатися господар-
ською діяльністю зі статусом юридичної особи (підприєм-
ство) або / і без нього (фізична особа-підприємець). Скоріше 
за все, йдеться про франчайзингові бізнесові об’єкти. 

Узагальнюючи наявні трактування поняття «фран-
чайзингова мережа», автором пропонується таке його ви-
значення: це напівзалежне об’єднання суб’єктів підприєм-
ництва (франчайзера та франчайзі), які діють на ринку на 
засадах франчайзингу під торговельною маркою франчай-
зера, до їхнього складу входять підприємство франчайзера 
та одна чи декілька бізнес-одиниць (зі статусом юридичної 
особи або / і без нього) франчайзі, що функціонують на 
основі отриманих від нього франшиз.

Залежно від виду (сфери) діяльності франчайзингові 
мережі можуть бути створені: у сфері виробництва, торгів-
лі, ресторанному господарстві, готельному бізнесі, сфері 
надання послуг та інших сферах діяльності.

Франчайзингова торговельна мережа – це мережа, 
створена суб’єктами підприємництва на засадах фран-
чайзингу, яка діє на ринку під торговельною маркою 
франчайзера, до складу якої входять підприємство фран-
чайзера та одна чи декілька бізнес-одиниць (зі статусом 
юридичної особи або / і без нього) франчайзі, що функ-
ціонують на основі отриманих від нього франшиз, осно-
вним видом діяльності яких є роздрібна або оптова, чи 
оптово-роздрібна торгівля, і надання послуг оптовим по-
купцям або / і кінцевим споживачам. Розрізняють: оптові, 
роздрібні та оптово-роздрібні франчайзингові торговель-
ні мережі.

Важливе місце посідають франчайзингові роздрібні 
торговельні мережі, які також відрізняються своєю різно-
манітністю.

Франчайзингова роздрібна торговельна мережа 
(ФРТМ) – це мережа, що створена суб’єктами підпри-
ємництва на засадах франчайзингу, яка діє на ринку 
під торговельною маркою франчайзера, до складу якої 
входять підприємство франчайзера та одна чи декілька 
бізнес-одиниць (зі статусом юридичної особи або / і без 
нього) франчайзі, що функціонують на основі отриманих 
від нього франшиз, основним видом діяльності яких є 
роздрібна торгівля з купів лі-продажу товарів кінцевим 
споживачам та надавання їм послуг, яка може здійсню-
ватися через різні види та типи роздрібних торговельних 
об’єктів.

Розроблену автором класифікацію франчайзингових 
роздрібних торговельних мереж наведено в табл. 1.  

Залежно від виду діяльності франчайзера франчай-
зингові роздрібні торговельні мережі можуть функціонува-
ти під егідою товаровиробника, оптового посередника та 
роздрібного торговця.

Таблиця 1

класифікація франчайзингових роздрібних торговельних мереж 

№ ознака класифікації Різновиди франчайзингових роздрібних торговельних мереж

1 2 3

1 вид діяльності франчайзера

Франчайзингові роздрібні торговельні мережі, що функціонують під егідою:

товаровиробника; 
оптового посередника; 
роздрібного торговця 

2

масштаб діяльності

(географічне розміщення суб’єктів 
підприємництва – франчайзі)

місцева: міська, сільська 
регіональна 
міжрегіональна 
національна 
міжнародна 
транснаціональна (глобальна) 

3 рівень ієрархічності мережа, що функціонує на засадах прямого (класичного) франчайзингу 
мережа, що функціонує на засадах опосередкованого франчайзингу 

4

Ступінь господарської самостійності 
переважної кількості торговельних 
об’єктів франчайзі, що входять до 
мережі

мережа, до складу якої переважно входять торговельні підприємства 
мережа, до складу якої переважно входять торговельні об’єкти, що функціо- 
нують як торговельні одиниці

5 кількість торговельних об’єктів фран-
чайзі, що входять до складу Фртм

особливо мала – до 10 торговельних об’єктів 
мала – від 11 до 50 торговельних об’єктів 
Середня – від 51 до 200 торговельних об’єктів 
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Франчайзингові роздрібні торговельні мережі, що 
функціонують під егідою товаровиробника, використо-
вують товарний франчайзинг. Відповідно до умов фран-
чайзингового договору франчайзі стає єдиним продавцем 
цього товару на закріпленій території та ексклюзивним 
представником торговельної марки франчайзера. Фран-
чайзі зобов’язується закуповувати продукцію тільки у сво-
го франчайзера і цілком відмовляється від реалізації ана-
логічних товарів інших підприємств, що можуть скласти 
конкуренцію.

Крім вимоги мережевої організації-франчайзера пра-
цювати тільки з асортиментом її продукції, інших жорстких 
вимог з організації бізнесу, як правило, не висувається. 
При створенні такої ФРТМ франчайзі одержують загальні 
рекомендації щодо оформлення магазину, зовнішньої ре-
клами та викладання товару. Франчайзер може також ви-
магати дотримання більш жорстких вимог і стандартів, зо-
крема, розробку дизайн-проекту магазину на основі типо-
вого проекту, певної площі торговельної зали, використан-
ня визначеного типу торгово-технологічного обладнання, 
елементів фірмового стилю і реклами, а також ескізів для 
виготовлення уніформи тощо. Відсутність жорстких вимог, 
з одного боку, сприяє залученню потенційних партнерів,  
а з іншого – призводить до розмивання торговельної мар-
ки мережевої організації.

При створенні франчайзингових роздрібних тор-
говельних мереж, що функціонують під егідою оптового 
посередника чи роздрібного торговця, використовують 
франчайзинг бізнес-формату. Відмінною рисою є висока 
стандартизація і регламентація всіх операцій. Організація 
такої мережі розуміється як організаційна структура, «ти-
пова» для будь-якого магазину мережі. Крім детальної ре-
гламентації діяльності, у ФРТМ цього типу передбачається 
тісний контакт франчайзера та франчайзі, постійний обмін 
інформацією між ними, чітку узгодженість маркетингових 
планів і програм, загальну інформаційну систему, однакові 
ціни, устаткування, спільну рекламу. Франчайзер може ви-

магати так звану «жорстку» систему обліку товарів і фор-
мування товарного асортименту, що полягає у цілковитому 
повторенні франчайзі загальної технології роботи мережі. 
При цьому весь логістичний процес – від закупівлі товарів 
у постачальників до поповнення запасів у франчайзинго-
вому магазині – бере на себе суб’єкт підприємництва, що 
надає франшизу. Франчайзі в такій мережі тільки торгують 
і стежать за відповідністю роботи торговельних об’єктів 
загальним правилам і мережевим стандартам.

Залежно від масштабу діяльності, а саме географіч-
ного розміщення суб’єктів підприємництва – франчайзі, 
франчайзингові роздрібні торговельні мережі можна поді-
лити на:

місцеві   – ФРТМ знаходяться в одному населено-
му пункті. Бувають двох видів:

міські –   ФРТМ створюються в містах і селищах 
міського типу й обслуговують в основному їх 
жителів;
сільські   – ФРТМ створюються в райцентрах 
і обслуговують в основному їх жителів та на-
вколишню сільську місцевість.

регіональні   – ФРТМ знаходяться в населених 
пунктах певного регіону;
міжрегіональні –   ФРТМ знаходяться в населених 
пунктах різних регіонів;
національні   – ФРТМ створені національними 
контрагентами та функціонують в межах країни;
міжнародні   – ФРТМ створені національними 
й іноземними франчайзерами і функціонують 
в  інших країнах. Бувають двох видів:

франчайзер – іноземний, а франчайзі – націо- 
нальні суб’єкти підприємництва;
франчайзер – національний, а франчайзі – іно- 
земні суб’єкти підприємництва;
транснаціональні (глобальні)   – ФРТМ створе-
ні в  певній країні та функціонують в багатьох 
країнах світу.

1 2 3

велика – від 201 до 500 торговельних об’єктів 
найбільша – понад 500 торговельних об’єктів франчайзі 

6 вид торговельних об’єктів, що вхо-
дять до Фртм

мережа магазинів 
мережа торговельних центрів 
мережа торговельно-розважальних центрів 
мережа торговельних автоматів 
мережа, до складу якої входять інші види торговельних об’єктів 

7 типи торговельних об’єктів у Фртм однотипна 
Багатотипна 

8 ціновий рівень на товари, що реалізу-
ються у Фртм

З низьким рівнем цін 
З середнім рівнем цін 
З високим рівнем цін (елітні) 

9 кількість торговельних марок проста  
Складна  

10 рівень ексклюзивності прав ексклюзивна   
типова 

Джерело: сформовано автором

Закінчення табл. 1
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Залежно від рівня ієрархічності франчайзингові роз-
дрібні торговельні мережі бувають:

франчайзингові роздрібні торговельні мережі,  
що функціонують на засадах прямого (класично-
го) франчайзингу – ФРТМ, в яких велике торго-
вельне підприємство (франчайзер) на обмеженій 
території надає суб’єкту або суб’єктам підприєм-
ництва (франчайзі) франшизу на торгівлю това-
рами та надання послуг під торговельною маркою 
підприємства-франчайзера. При цьому всі фран-
чайзі мережі рівні між собою і наділені однакови-
ми правами;
франчайзингові роздрібні торговельні мережі,  
що функціонують на засадах опосередкованого 
франчайзингу – ФРТМ, в яких франчайзер деле-
гує частину своїх повноважень по роботі з фран-
чайзі посередникам (генеральному франчайзі, 
субфранчайзеру або групі інвесторів).

За ступенем господарської самостійності пере-
важної кількості торговельних об’єктів франчайзі, що 
входять до мережі, франчайзингові роздрібні торговельні 
мережі бувають:

ФРТМ, до складу яких переважно входять торго- 
вельні підприємства. Це мережі, в яких більш ніж 
70 % торговельних об’єктів франчайзі мають ста-
тус юридичної особи;
ФРТМ, до складу якої переважно входять торго- 
вельні об’єкти, що функціонують як торговельні 
одиниці. Це мережі, в яких більш ніж 70 % торго-
вельних об’єктів франчайзі належать фізичним 
особам – підприємцям, які не мають статусу юри-
дичної особи.

За кількістю торговельних об’єктів франчайзі, що 
входять до складу франчайзингової роздрібної торговель-
ної мережі, ФРТМ бувають:

особливо малі –   до складу франчайзингової мережі 
входять до 10 торговельних об’єктів франчайзі;
малі   – до складу франчайзингової мережі входять 
від 11 до 50 торговельних об’єктів франчайзі;
середні   – до складу франчайзингової мережі вхо-
дять від 51 до 200 торговельних об’єктів франчайзі;
великі   – до складу франчайзингової мережі вхо-
дять від 201 до 500 торговельних об’єктів фран-
чайзі;
найбільші   – до складу франчайзингової мережі 
входять понад 500 торговельних об’єктів фран-
чайзі.

З розвитком франчайзингових мереж у роздрібній тор-
гівлі України класифікацію їх за розміром слід переглядати.

Залежно від виду торговельних об’єктів, що вхо-
дять до франчайзингової роздрібної торговельної мережі, 
ФРТМ бувають:

мережа магазинів   – складається з магазинів;
мережа торговельних центрів   – складається 
з торговельних центрів;
мережа торговельно-розважальних центрів   – 
складається з торговельно-розважальних центрів;
мережа торговельних автоматів   – ФРТМ, утво-
рена суб’єктами підприємництва, які здійснюють 
торгівлю через торговельні автомати, функціону-

ють на ринку під однією торговельною маркою 
на умовах франчайзингу. Франчайзер має добре 
налагоджену бізнес-модель, розроблені й переві-
рені технології, всю документальну базу, включа-
ючи інструкції і правила організації мережі, роз-
робляє свої стандарти функціонування мережі 
торговельних автоматів, правила обслуговування 
обладнання, принципи відбору місця для встанов-
лення торговельних автоматів, визначає правила 
вибору обладнання, загальні інструкції для персо-
налу, форми договорів для оренди місць для вста-
новлення торговельних автоматів;
ФРТМ, до складу якої входять інші види торго- 
вельних об’єктів – складається з об’єктів дрібно-
роздрібної торговельної мережі або ринків.

Залежно від типу торговельних об’єктів у франчай-
зинговій роздрібній торговельній мережі ФРТМ бувають:

однотипні   – до складу ФРТМ входять торговель-
ні об’єкти одного типу;
багатотипні   – до складу ФРТМ входять торго-
вельні об’єкти різних типів.

Залежно від цінового рівня на товари, що реалізу-
ються у франчайзинговій роздрібній торговельній мережі, 
ФРТМ бувають:

з низьким рівнем цін –   цінова політика ФРТМ 
розрахована на покупців із невисоким рівнем до-
ходів;
з середнім рівнем цін   – цінова політика ФРТМ роз-
рахована на покупців із середнім рівнем доходів;
з високим рівнем цін (елітні)   – цінова політика 
ФРТМ розрахована на покупців із високим рів-
нем доходів.

Залежно від кількості торговельних марок, якими 
володіє франчайзер, франчайзингові роздрібні торговельні 
мережі бувають: 

прості ФРТМ   – створені суб’єктами підприємни-
цтва, які діють на ринку під однією торговельною 
маркою на умовах франчайзингу і до їхнього скла-
ду входять підприємство франчайзера та одна чи 
декілька бізнес-одиниць франчайзі, що функціо-
нують на основі отриманих від нього франшиз;
складні ФРТМ   – до їх складу входять бізнес-
одиниці франчайзі, що координуються одним 
франчайзером, але діють на ринку під різними 
торговельними марками.

Залежно від рівня ексклюзивності прав, що нада-
ються франчайзером франчайзі, франчайзингові роздрібні 
торговельні мережі бувають: 

ексклюзивні   – на зазначеній території створюєть-
ся та працює ФРТМ тільки одного франчайзі від 
безпосереднього франчайзера;
типові   – на зазначеній території створюється 
та працює ФРТМ, всередині якої функціонують 
декілька роздрібних торговельних об’єктів фран-
чайзі та франчайзера.

Склад торговельних об’єктів, що входять до фран-
чайзингової роздрібної торговельної мережі (ФРТМ), зна-
чною мірою визначають її особливості. 

Висновки. Запропонована класифікація франчай-
зингових роздрібних торговельних мереж є адаптованою 
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до економічної ситуації в Україні та специфіки розвитку 
національних франчайзингових відносин. Вона сприяти-
ме більш глибокому розумінню сутності формування та 
функціонування франчайзингових роздрібних торговель-
них мереж, а також допоможе українським підприємцям 
обґрунтувати вибір найбільш прийнятної для них моделі 
франчайзингу та надасть можливість комплексно за різни-
ми ознаками створювати такі мережі.
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток економі-
ки України вимагає від її підприємств створення такої сис-
теми управління, за допомогою якої вони могли б не тільки 
вижити в українських умовах господарювання, але й стати 
конкурентоздатними на міжнародній арені. Це буде мож-
ливим за умови створення високоякісного продукту чи по-
слуги, які зможуть конкурувати з продукцією інших країн. 
При нагоді в цьому стане саме соціальна відповідальність 
бізнесу (СВБ), яка має багатоаспектний позитивний вплив 
на розвиток підприємства. Форми й інструменти реалізації 
СВБ достатньо різноманітні й отримують вже розвиток на 
наших підприємствах, хоча й не в тому обсязі, що було б 
бажаним. Саме вивченню інструментів, за допомогою яких 
може бути реалізована соціальна відповідальність, а також 
соціально-економічна відповідальність, і присвячено цю 
наукову статтю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інструментарію соціальної відповідальності біз-
несу присвячені наукові доробки як українських, так і іно-
земних учених. А саме: Ф. Котлера, Н. Лі, А. Колота, В. Ого-
родника, Л. Бухаріної, А. Сучкова, М. Кудінової, О. Охрі-
менко, Т. Іванової та ін. Цими науковцями запропоновано 
різні інструменти соціальної відповідальності бізнесу, як 
традиційні, так і новітні. Роботи означених та інших на-
уковців покладено в основу дослідження щодо системати-
зації інструментів соціально-економічної відповідальності 
підприємств України.

Метою статті є систематизація інструментарію ре-
алізації соціально-економічної відповідальності підпри-
ємств України та теоретичний аналіз сутності наведних 
інструментів.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
В попередніх роботах автора вже було дослідження кате-
горії «соціально-економічна відповідальність підприємни-
цтва», яка була визначена як відповідальність підприємства 
перед широким колом осіб (власники, акціонери, праців-
ники, постачальники, клієнти, конкуренти, суспільство), 
яка реалізується за допомого економічних заходів і спря-
мована на отримання прибутку та збільшення загального 
добробуту населення. Основною ідеєю тут виступає той 
факт, що прибуток, який отримується цим підприємством, 
отриманий внаслідок соціально відповідальної діяльності 
підприємства, тобто з урахуванням усіх можливих загроз, 
яке несе підприємство, та коригуванням діяльності задля 
уникнення негативних соціальних, економічних, екологіч-
них, правових, моральних та етичних наслідків. 

Дослідження соціально-економічної відповідальнос-
ті було б неповним без вивчення основних його складових, 
однією з яких виступають інструменти як засіб, за яким 
реалізується сама соціально-економічна відповідальність. 
Розглянемо їх через призму інструментів соціальної відпо-
відальності бізнесу (СВБ) (табл. 1). 

Отже, як видно з табл. 1, майже в кожного автора ін-
струментами соціальної відповідальності бізнесу виступа-

Таблиця 1 

Підходи до виділення інструментів соціально відповідальності бізнесу 

Автор Інструменти

1 2

котлер Ф., лі н.  
[1, с. 25–26]

1. Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу

2. доброчинний маркетинг

3. корпоративний соціальний маркетинг

4. корпоративна філантропія

5. просування доброчинної справи

6. волонтерська діяльність

Стандарт SA 8000:2001 
Соціальна відповідальність 
[2]

1. грошові гранти

2. Благодійні пожертвування та спонсорська допомога

3. Соціально значущий маркетинг

4. еквівалентне фінансування

5. Соціальні інвестиції

6. адміністративний / соціальний бюджет

кудінова м. м.  
[3, с. 165–167]

Внутрішні:

1. Філософія фірми

2. ціннісно-нормативна культура

3. Соціально-психологічна культура
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ють філантропія, спонсорство, волонтерство, меценатство. 
Ці інструменти є історично першими в соціальній відпо-
відальності. Однак зараз все більшого розповсюдження 
отримують новітні: соціальний маркетинг, соціальні інвес-
тиції, соціально відповідальні інвестиції, гранти, соціально 
відповідальне управління поставками тощо. Цей спектр 
розширюється постійно та залежить від сфери діяльності 
компанії, її цілей та місії. На українських підприємствах 
вони ще недостатньо розвинені, що можна пояснити ба-
гатьма факторами: починаючи з економічної ситуації, яка 
не сприяє їх застосуванню, так і тим, що власники бізне-
су взагалі ще не дійшли до рівня соціально відповідальної 
компанії. 

Дані табл. 1 свідчать, що переліки інструментів Кот-
лера Ф., Лі Н., Огородника В., Бухаріної Л. та Сучкова А., 
а також наведені в стандарті SA 8000:2001 «Соціальна 
відповідальність» та в діловому журналі в області 
КСВ та сталого розвитку Sustainable business майже збі-

1 2

4. культура внутрішніх комунікацій
5. подієва культура
Зовнішні:
1. просування соціально значущої проблеми
2. корпоративний соціальний маркетинг
3. Благодійний соціальний маркетинг і корпоративна філантропія
4. волонтерська робота на благо суспільства
5. Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу
6. Соціальні звіти
7. Соціальні експертизи

огородник в. о.  
[4, с. 196]

1. Благодійність
2. програми, спрямовані на вирішення системних соціальних, економічних, екологічних і право-
вих проблем
3. Спонсорські проекти у сфері культури, науки та спорту
4. меценатство
5. Фандрайзинг

охріменко о. о.,  
іванова т. в.  
[5, с. 42, 88–92]

1. Філантропія
2. Соціально відповідальне інвестування
3. Соціальне підприємництво 
4. Соціальні венчурні фонди
5. Соціально відповідальний маркетинг 
6. відповідальне управління ланцюгом постачання

Бухаріна л. м., 
Сучков а. в.  
[6, с. 51]

1. Благодійні пожертви та спонсорська допомога
2. добровільне залучення співробітників компанії в соціальні програми
3. корпоративне спонсорство
4. корпоративний фонд
5. грошові гранти
6. Соціальні інвестиції
7. Соціальний маркетинг

діловий журнал в області 
кСв та сталого розвитку 
Sustainable business [7]

1. Соціальні програми підприємств
2. волонтерство
3. Спонсорство
4. Благодійність

Закінчення табл. 1 

гаються. Звичайно, вони не тотожні, але здебільшого по-
гляди авторів на класифікацію інструментів соціальної 
відповідальності бізнесу співпадають, хоча Огородник 
В. додає такий інструмент, як фандрайзинг, а Бухарі- 
на Л. та Сучкова А. – соціальні інвестиції. В той же час 
науковці Охріменко О. та Іванова Т., а також Кудінова М. 
пропонують відмінні переліки інструментів. Так, перші 
акцентують увагу, що зараз розвиваються нові форми 
фінансової відповідальності, а саме філантропії, та до-
дають соціально відповідальні інвестиції, соціальне під-
приємництво, відповідальне управління ланцюгом по-
ставок тощо. 

Кудінова М. пропонує авторську класифікацію ін-
струментів соціальної відповідальності бізнесу. Вона по-
діляє інструменти на внутрішні та зовнішні. Їхню більш 
детальну характеристику буде наведено далі з метою ви-
значення – чи можна їх взагалі віднести до соціально-
економічної відповідальності. 
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Тепер перейдемо до більш детального розгляду ін-
струментів СВБ. Історично перші – традиційні інструмен-
ти СВБ наведені в  табл. 2

Як видно з табл. 2, до традиційних інструментів со-
ціальної відповідальності бізнесу відносяться: філантро-
пія, спонсорство, благодійність, меценатство, волонтер-
ство, грошові гранти й еквівалентне фінансування. Сут-
ність і зміст зазначених інструментів залишається у колі 
активних досліджень із боку науковців. Помітним є те, що 

всі вони базуються на одній основі. Так, окрім волонтер-
ства, всі вони передбачають фінансові відрахування на ту 
чи іншу діяльність – це може бути як вирішення якоїсь 
проблеми, яка існує в суспільстві, так і пряма допомога 
людям, які її потребують. Волонтерство ж передбачає до-
помогу нужденним без грошових відрахувань. Тобто це 
такий інструмент СВБ, який не має економічного виміру, 
а отже, не відноситься до соціально-економічної відпові-
дальності.

Таблиця 2

Традиційні інструменти соціальної відповідальності бізнесу

Термін Автор Трактування

Філантропія котлер Ф. [1, с. 25–26] надання пожертв безпосередньо благодійній організації, найчастіше  
у формі грошових грантів, подарунків та (або) товарів чи послуг

Спонсорство  
та благодійність  

(доброчинна справа)

колот а. [8, c. 83] форма адресної допомоги, що виділяється компанією для проведення 
соціальних програм як у грошовій, так і в натуральній формах

огородник в. [4, c. 196] діяльність із метою надання благодійної допомоги нужденним

котлер Ф. [1, c. 25]
надання коштів, негрошових та інших корпоративних ресурсів, аби 
привернути увагу суспільства до певної соціальної проблеми або до-
помогти зібрати кошти, залучити учасників і волонтерів

волонтерство

котлер Ф. [1, c. 25]
добровільна неприбуткова діяльність, спрямована на надання допо-
моги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і по-
требують сторонньої допомоги

кудінова м. [3, c. 167]
компанія підтримує і заохочує зусилля співробітників, партнерів або 
франчайзі з надання допомоги місцевим громадським організаціям 
або жителям регіонів, у яких працює компанія

охріменко о., 
іванова т. [5, с. 42]

підтримка та заохочення працівників допомагати місцевим громад-
ським організаціям та ініціативам

діловий журнал в області кСв 
та сталого розвитку 
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широке коло діяльності, включаючи традиційні форми взаємодопомо-
ги та самодопомоги, офіційне надання послуг та інші форми громад-
ської участі, яка здійснюється добровільно без розрахунку на грошову 
винагороду

меценатство огородник в. [4, c. 196] надання можливості розвиватися тому члену суспільства, який бажає 
це суспільство поліпшувати

еквівалентне  
фінансування колот а. [8, c. 83]

форма адресної фінансової допомоги, яка полягає у спільному фінан-
суванні соціальних програм з боку організації, органів державного 
управління

грошові гранти колот а. [8, c. 83]
форма адресної фінансової допомоги, виділеної компанією на реаліза-
цію соціальних програм, наприклад, в галузі освіти чи на проведення 
прикладних досліджень у сфері діяльності підприємства

Говорячи про єдину основу понять філантропії, спон-
сорства, благодійності та меценатства, необхідно враху-
вати їх певні відмінності. Дійсно, раніше з’явився термін 
«філантропія», а вже після цього (1969 р.) в термінологію 
входить «благодійність» [7]. Кучероносов В. стверджує, що 
благодійність є «проявом філантропії» [9]. Також він заува-
жує, що меценатство та спонсорство є специфічними фор-
мами благодійності [9]. Але спонсорство відрізняється ще 
й тим, що воно передбачає рекламу конкретного бренда, 
який надає допомогу [7]. 

Ще одним традиційним інструментом соціальної 
відповідальності бізнесу (табл. 2) є грошові гранти, які 
можна охарактеризувати як надання коштів на вирішення 
конкретного питання в будь-якій сфері, наприклад, охоро-

на зовнішнього середовища, підтримка місцевої громади, 
розвиток конкретних верств населення тощо. Отже, під-
приємство може бути соціально відповідальним, але й роз-
вивати саме ті сфери, в яких воно зацікавлено, й отримати 
подвійний ефект. Таким чином, грошові гранти можуть 
вважатись одним із найбільш доступних, ефективних і тра-
диційних інструментів реалізації соціально-економічної 
відповідальності.

Отже, серед наведених традиційних інструментів 
СВБ до інструментів соціально-економічної відповідаль-
ності можуть бути віднесені всі, окрім волонтерства.

Для більш глибокого та змістовного аналізу інстру-
ментів соціально-економічної відповідальності розгляне-
мо новітні інструменти (табл. 3).
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Таблиця 3

Сучасні інструменти соціальної відповідальності бізнесу

Термін Автор Трактування

Соціальні  
інвестиції

мацьків р. / асоціація мене-
джерів росії / кузнецова о., 
Садков в. [10; 11]

матеріальні, технологічні, управлінські й інші ресурси, а також фінансові 
засоби компаній, які спрямовуються на реалізацію соціальних програм, 
розроблених із урахуванням інтересів внутрішніх і зовнішніх зацікавлених 
сторін

Бондаренко а., омелянович 
л. [12, c. 146]

це спосіб реалізації корпоративної соціальної відповідальності за допомо-
гою цільових програм, які відповідають потребам основних груп зацікав-
лених осіб – споживачів, персоналу, місцевих громад

Соціально  
відповідальне  
інвестування

іващенко а. [13, c. 92] це інвестиційний процес, що враховує соціальні й екологічні наслідки 
вкладень (як позитивні, так і негативні) у контексті фінансового аналізу

мошенський С. [14, c. 259] є новою інвестиційною стратегією, яка враховує не тільки прибутковість 
інвестицій, а й корисність чи шкідливість їх для суспільства

Соціальне  
підприємництво

охріменко о., іванова т.  
[5, c. 89]

застосування основних принципів ведення бізнесу та підприємництва до 
соціальних проблем

Соціальні  
програми
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специфічна область управління компаніями, що являє собою розробку, 
реалізацію та оцінку соціальної сфери з метою підвищення значущості 
компанії в діловому співтоваристві, владних структурах  
і громадських колах

Соціальна  
експертиза кудінова м. [3, c. 167] запропоновані для оцінки та складання звітів про соціальний вплив дій  

і програм організації

Соціальна звітність кудінова м. [3, c. 167] це звіти компанії, що включають не тільки результати виробничої  
і фінансової діяльності, а й соціально-екологічні показники

Соціальний  
маркетинг

охріменко о., іванова т. 
[5, c. 90]

діяльність суспільних організацій, що спрямована на задоволення наявної 
соціальної потреби шляхом ознайомлення людей з необхідним продук-
том, послугою чи програмою

Соломянюк н. [15, c. 199]
вид маркетингу, який полягає в розробленні, реалізації та контролі соці-
альних програм, спрямованих на підвищення рівня сприйняття певними 
прошарками населення деяких соціальних ідей або практичних дій

кудінова м. [3, c. 166–167]

кошти, при використанні яких компанія підтримує розробку та / або про-
ведення кампанії, націленої на зміни в поведінці людей, які приведуть до 
поліпшення громадянського здоров'я і безпеки, захисту навколишнього 
середовища та суспільного добробуту

Благодійний / 
соціально значу-
щий маркетинг

кудінова м. [3, c. 167]
компанії зобов'язуються брати участь у вирішенні соціально значущих 
проблем, роблячи відповідні внески або перераховуючи певні відсотки 
від обсягу продажів

колот а. [8, с. 83] форма адресної фінансової допомоги, яка полягає в нарахуванні відсотка 
від продажу товару на проведення соціальних програм

Фандрайзинг огородник в. [4, c. 197]

діяльність по залученню і акумулюванню фінансових коштів із різних 
джерел на реалізацію соціально-культурних проектів і програм, зазвичай 
які не мають безпосередньо комерційної вигоди і носять короткочасний 
характер

просування  
соціально  

значущої /про-
блеми

кудінова м. [3, c. 166]

стратегічне позиціювання, що зв'язує компанію або торговельну марку 
з  соціально значущою проблемою, для досягнення спільної вигоди, 
спрямованої на задоволення потреб споживачів шляхом альянсу з благо-
дійною організацією

Соціально відпо-
відальні підходи 

до ведення бізнесу 
/відповідальне 

управління ланцю-
гом постачання

кудінова м. [3, c. 167]

ключова стратегія полягає в тому, що компанія робить вільний вибір на 
користь інвестицій, які сприяють зростанню добробуту суспільства та за-
хисту навколишнього середовища; турбота про здоров'я працівників, за-
доволення їх психологічних і емоційних потреб

охріменко о., іванова т.  
[5, c. 92]

комплексний процес управління, що покликаний знизити негативний 
вплив виробничого процесу на навколишнє середовище, сприяти дотри-
манню прав та умов праці для персоналу, а також спрямований на збере-
ження і підвищення якості продукції відповідно до міжнародних стандартів
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Як видно з табл. 3, перелік сучасних інструментів со-
ціальної відповідальності бізнесу є достатньо широким. На 
наш погляд, цікавими є два з них, це: соціальні інвестиції 
та соціально відповідальне інвестування. Вони заслугову-
ють на увагу через можливість бути ототожненими, однак 
зазначені інструменти відрізняються за своєю сутністю. 
Так, соціальні інвестиції – це інвестиції в суспільно зна-
чущі проекти, що спрямовані на вирішення важливих 
питань, які є актуальними для конкретного суспільства 
та середовища. Під соціально відповідальним інвестуван-
ням розуміються економічні інвестиції підприємства, але 
з урахуванням можливих наслідків, які може мати проект, 
у який інвестуються гроші. Отже, обидва інструменти є 
проявом соціальної відповідальності підприємства, а та-
кож соціально-економічної відповідальності, тому що вони 
використовують економічні засоби, які мають суспільно 
корисний ефект.

Також слід звернути увагу на маркетингові інстру-
менти, які можуть бути використані в СВБ – це соціальний 
маркетинг і благодійний маркетинг. Перший передбачає 
звернення уваги на важливі соціальні проблеми в суспіль-
стві засобами маркетингу. В той час як другий має за осно-
ву відрахування грошей на соціально значущі проблеми 
чи соціальні програми, у вигляді частини чи відсотка від 
отриманого прибутку. Обидва з цих інструментів можуть 
бути віднесені до соціально-економічної відповідальності, 
оскільки в обох випадках передбачається вирішення соці-
альних проблем економічними засобами.

Фандрайзинг є діяльністю, яка спрямована на пошук 
коштів для реалізації проекту, який може бути реалізова-
ний у різних сферах: освітній розвиток як працівників ком-
панії, так і населення взагалі, збільшення громадської ак-
тивності конкретних груп чи суспільства, а також в інших 
суспільно значущих сферах.

Цікавим є той момент, що соціально-економічне від-
повідальне підприємство може бути як грошовим донором 
(грошові гранти), так і реципієнтом, тобто не тільки нада-
вати кошти для вирішення соціальних питань, але й шукати 
для розвитку тих чи інших сфер своєї діяльності, які є по-
зитивними для розвитку суспільства.

Соціальне підприємництво, яке також наведено 
в табл. 3, можна уявити як підприємницьку діяльність, яка 
має на меті вирішення якогось соціального питання чи про-
блеми (наприклад, зайнятість людей з особливими потре-
бами). Безумовно, воно може бути віднесено до соціально- 
економічної відповідальності суспільства, тому що, надаю-
чи людям робочі місця, збільшується добробут працівни-
ків та акумулюється «соціально відповідальний» прибуток 
підприємства.

Соціальна звітність і соціальна експертиза також є 
інструментами соціально-економічної відповідальності, в 
частині надання звіту й оцінки своєї діяльності за резуль-
татами конкретних дій у сфері збільшення добробуту на-
селення.

Ще одним із інструментів є соціально відповідальний 
підхід до ведення бізнесу (табл. 3), який має на увазі веден-
ня бізнесу, виробництво продукції з урахуванням усіх мож-
ливих наслідків діяльності підприємства, не тільки еконо-
мічних, але й соціальних, етичних, правових, екологічних 
та обрання тих можливостей, де ефект від діяльності під-

приємства буде позитивним, як для працівників компанії, 
так і споживачів і суспільства взагалі. Звичайно, що цей 
інструмент відноситься до соціально-економічної відпові-
дальності підприємства.

Окремо розглянемо інструменти СВБ, розроблені 
Кудіновою М. та відображені у табл. 1. Як вже зазначалось, 
науковцем класифіковано інструменти на внутрішні та зо-
внішні. Внутрішні – ті, що мають відношення до конкрет-
ної фірми та спрямовані лише на це підприємство. А зо-
внішні – ті, які мають вплив на споживачів, конкурентів, 
постачальників, суспільство тощо [3, c. 165–166]. 

Автор вважає, що філософія фірми – це розгорнутий 
виклад морально-етичних і ділових норм, принципів, яки-
ми керуються співробітники фірми. Ціннісно-нормативна 
культура допомагає практично реалізувати заявлені цін-
ності та принципи організації, зробити їх нормами повсяк-
денної поведінки. Соціально-психологічна культура визна-
чає стан міжособистісних і групових відносин в компанії. 
Культура внутрішніх комунікацій говорить про способи та 
якості інформації, що поширюється на підприємстві. Поді-
єва культура включає в себе неформальної комунікації, що 
позначають основні ідеї і цінності конкретної організації в 
образно-символічній формі. Культура зовнішньої іденти-
фікації включає в себе такі зовнішні атрибути, як фірмовий 
колір, товарний знак, слоган, логотип [3, c. 166].

Отже, на наш погляд, приведені інструменти вну-
трішньої соціальної відповідальності більш спрямовані на 
підтримку загальної атмосфери в колективі. Звичайно, що 
філософія фірми та ціннісно-нормативна культура впливає 
на соціально-економічну відповідальність (можна навіть 
стверджувати, що вона є основою для її напрямків), але 
вони не є її інструментами, оскільки здебільшого відно-
сяться до моральної та етичної складової СВБ. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження, 
можна зробити декілька висновків. 

По-перше, питання інструментів соціальної відпові-
дальності бізнесу знаходяться в центрі уваги багатьох як 
вітчизняних, так і закордонних учених. В основному на-
явні класифікації інструментів СВБ збігаються – всі вони 
містять такі базові інструменти, як філантропія, благодій-
ність, спонсорство, меценатство, волонтерство. Зазначені 
інструменти можуть бути віднесені до традиційних, тобто 
перших, які використовувались соціально відповідальни-
ми підприємствами. Усі з них, окрім волонтерства, також 
можуть вважатися інструментами соціально-економічної 
відповідальності підприємництва.

По-друге, серед сучасних інструментів СВБ виділя-
ють такі: соціальні інвестиції, соціально відповідальні ін-
вестиції, соціальні програми, соціальне підприємництво, 
соціальний маркетинг, благодійний маркетинг, фандрай-
зинг, соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу, 
соціальні звіти, соціальну експертизу. Усі з розглянутих 
інструментів в цій групі можуть бути віднесені до інстру-
ментів соціально-економічної відповідальності підприєм-
ства, тому що вони використовують економічні засоби для 
досягнення соціального ефекту та збільшення добробуту 
населення. 

На окрему увагу заслуговують такі інструменти, як 
грошові гранти та фандрайзинг, як дві сторони однієї ак-
тивності, оскільки підприємство може бути як донором, 
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тобто тим, хто надає гранти, так і реципієнтом – суб’єктом 
отримання грантових коштів на проведення досліджень 
у конкретній галузі чи проведення діяльності на вирішення 
суспільно значущого питання. В обох випадках це є проя-
вом соціально-економічної відповідальності підприємства, 
тому що спрямоване на отримання коштів для підвищення 
добробуту населення.
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The purpose of this article is to study causal relationships between economic 
processes occurring at wholesale enterprises and develop a methodological 
approach to their evaluation. Studying the nature of the causal relationships 
resulted in determining the evolution of business processes in the wholesale 
trade of Ukraine. It is proven that wholesale trade has its own development 
life cycle, which causes a need to improve business processes under 
modern conditions of implementing the processes of purchase and sale, 
and interaction of economic entities. Key problems in managing business 
processes at the wholesale enterprise, their consequences and possibility of 
eliminating the «bottlenecks» arising in the activities of wholesale enterprises 
are determined. A mathematical model of causal relationships in managing 
business processes at the wholesale enterprise that can be unified for all 
domestic enterprises of Ukraine is suggested. Prospects for further research 
in this direction are identifying parameters for evaluation of the resource 
potential of wholesale enterprises that affect the results of their operations. 
Further development of the methodological approach to evaluating causal 
relationships in economic processes occurring at wholesale enterprises can 
significantly improve the system for managing business processes at such 
enterprises. 
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Ильченко Н. Б. Обоснование причинно-следственных  

связей управления экономическими процессами на предприятии 
оптовой торговли

Цель статьи заключается в исследовании причинно-следственных 
связей экономических процессов, возникающих на предприятиях опто-
вой торговли, и разработке методологических подходов к их оценке. 
В результате исследования сущности причинно-следственных связей 
определена эволюция бизнес-процессов в оптовой торговле Украины. 
Доказано, что оптовая торговля имеет свой жизненный цикл разви-
тия, вследствие чего возникает необходимость совершенствования 
бизнес-процессов в современных условиях осуществления процесса 
купли-продажи и взаимодействия субъектов хозяйствования. Опреде-
лены основные проблемы управления бизнес-процессами предприятия 
оптовой торговли, их последствия и возможности устранения «узких 
мест», возникающих при осуществлении деятельности предприятия 
оптовой торговли. Предложена математическая модель причинно-
следственных связей управления бизнес-процессами на предприятии 
оптовой торговли, которая может быть унифицирована для всех 
отечественных предприятий Украины. Перспективами дальнейших 
исследований в данном направлении является определение параме-
тров оценки ресурсного потенциала предприятия оптовой торговли, 
влияющих на результаты деятельности. Дальнейшее развитие ме-
тодологического подхода к оценке причинно-следственных связей эко-
номических процессов, возникающих на предприятиях торговли, мо-
жет существенно улучшить систему управления бизнес-процессами 
на предприятиях.
Ключевые слова: процесс, явление, событие, причинно-следственные 
связи, бизнес-процессы, оптовая торговля, математическая модель, 
матрица «ресурсы-результаты».
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на підприємстві оптової торгівлі

Мета статті полягає у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків економічних процесів, що виникають на підприємствах оптової торгівлі, та 
розробленні методологічного підходу щодо їх оцінювання. У результаті дослідження сутності причинно-наслідкових зв’язків визначено еволюцію 
бізнес-процесів в оптовій торгівлі України. Доведено, що оптова торгівля має свій життєвий цикл розвитку, внаслідок чого виникає потреба вдо-
сконалення бізнес-процесів у сучасних умовах здійснення процесу купівлі-продажу та взаємодії суб’єктів господарювання. Визначено основні про-
блеми управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі, їх наслідки та можливості усунення «вузьких місць», що виникають під час 
здійснення операційної діяльності підприємства оптової торгівлі. Запропоновано математичну модель причинно-наслідкових зв’язків управління 
бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі, яка може бути уніфікована для всіх вітчизняних підприємств України. Перспективами подальших 
досліджень у цьому напрямі є визначення параметрів оцінювання ресурсного потенціалу підприємства оптової торгівлі, що впливають на результа-
ти діяльності. Подальший розвиток методологічного підходу до оцінювання причинно-наслідкових зв’язків економічних процесів, що виникають на 
підприємствах торгівлі, може суттєво покращити систему управління бізнес-процесами на підприємствах.
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Вступ. Економічна нестабільність, високий ступінь 
невизначеності, що виникає у зовнішньому середовищі, та 
посилення конкурентного тиску – все це впливає на діяль-
ність підприємства оптової торгівлі та результативність 
його функціонування. За цих умов необхідно вирішити ряд 
проблем, що пов’язані з вибором і закріпленням певної 
частки ринку, формуванням конкурентної позиції вітчиз-
няних підприємств в умовах економічної нестабільності. 
Вирішенню цих проблем сприяє розробка методологічно-
го підходу до оцінювання причинно-наслідкових зв’язків 
економічних процесів, що впливають на діяльність підпри-
ємства оптової торгівлі.

Вирішенню проблемних питань у сфері оптової тор-
гівлі приділялось багато уваги українськими вченими та 
дослідниками, такими як: В. Aпопій [1], О. Бегларашвілі [2], 
А. Богословець [3], М. Вірт [4], Н. Голошубова [5], А. Маза-

ракі [6], О. Tрубей [3], Ю. Юрченко [7] та ін. Проте в умовах 
динамічного розвитку діяльності підприємства на ринку 
подальшого дослідження потребує система управління 
бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі.

Викладення матеріалу. Будь-який процес можна 
розглядати як з середини, так і ззовні, і опис того ж само-
го явища двох діаметрально протилежних точок буде різ-
номанітним і не схожим, оскільки процес – це змінення 
будь-яких параметрів системи у часі, явище являє собою 
процес більш високого ступеня ієрархії, подія – процес, 
який має обмеження та існує лише на початковій та кін-
цевій стадіях протягом певного періоду часу. Відповідно, 
причинно-наслідковий зв’язок – це зв’язок між причиною 
і явищем, а явище, породжене причиною, стає причиною, 
що породжує явище. Таким чином, виникає принцип  
«доміно» [8]. 

рис. 1. причинно-наслідковий механізм невідповідності бізнес-процесів [8]

Невідповідність («вузькі місця») 
у бізнес-процесахРизикові явищаПричина

ВтратиНаслідки Можливості

На рис. 1 наведено причинно-наслідковий механізм 
невідповідності бізнес-процесів, що дозволяє оцінити при-
чини виявлення «вузьких місць» у бізнес-процесах під-
приємства, ризикові явища, наслідки цих явищ, оцінити 
втрати підприємства та розробити сценарій можливостей 
уникнення цих втрат.

Дослідимо бізнес-процеси, що виникають в оптовій 
торгівлі. У табл. 1 наведено авторський підхід до еволюції 
бізнес-процесів (БП) та визначено життєвий цикл розвитку 
оптової торгівлі в Україні (рис. 1). 

У своєму розвитку оптова торгівля проходить кілька 
стадій. Стадія становлення характеризується розвитком 
підприємств роздрібної торгівлі, що робить оптову торгів-
лю критично значущою для держави, оскільки забезпечує 
ефект масштабу в системі. На стадії зростання з’являються 
перші великі міжнародні та національні роздрібні торго-
вельні мережі, які співпрацюють консолідовано з виробни-
ками, ринок посередників поступово звужується. 

На стадії зрілості роздрібна торгівля консолідується 
з виробниками, великі підприємства оптової торгівлі по-
ступово переходять у середній бізнес. На стадії насичення 
великі роздрібні торговельні мережі або виробники охо-
плюють більшість регіонів, посередники вимушені зміню-
вати бізнес-модель поведінки на ринку й удосконалювати 
бізнес-процеси своєї діяльності. Оптова торгівля сьогодні 
зазнає період хворобливих, але необхідних змін, а отже, ви-

никає потреба в організації нових підходів до здійснення 
діяльності.

Новий етап розвитку оптової торгівлі почався 
з 2000-х рр., коли з’явилися на ринку України роздрібні 
торговельні мережі. Для цього етапу характерно: розвиток 
підприємств торгівлі за рахунок регіонального поширен-
ня, відкриття нових магазинів, консолідації, диференціації, 
орієнтування на різні споживчі групи, нерівномірності те-
риторіального поширення сучасних видів торгівлі. 

Необхідно визначити, що оптова торгівля має свій 
життєвий цикл (рис. 2).

Для стадії зрілості розвитку оптової торгівлі при-
таманні зростання прибутку за рахунок підвищення ефек-
тивності бізнес-процесів, зниження витрат, підвищення 
інноваційного рівня розвитку, досягнення високого рівня 
консолідації галузі з домінуванням сучасних видів торгівлі 
в умовах високого рівня конкуренції і великої різноманіт-
ності роздрібних торговельних мереж.

На сьогодні галузь оптової торгівлі (так само, як 
і роздрібної) знаходиться на стадії зростання. Очікуєть-
ся, що з  розвитком роздрібної торгівлі та виробництва 
суб’єкти ринку, укрупнюючись будуть розвивати влас-
ні підрозділи, що займаються дистрибуцією. При цьому 
підприємства оптової торгівлі будуть фокусуватися на 
наданні логістичних послуг, співпраці з малим і середнім 
бізнесом (виробничими та роздрібними підприємства-
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Розвиток оптової торгівлі 
в умовах командно-
адміністративної економіки
 
Розвиток оптової торгівлі 
критично значущий, 
оскільки забезпечує ефект 
масштабу в системі

Стадія становлення

З’являються масштабні 
торговельні мережі та 
виробники, утворюють 
власну систему розподілу

Оптова торгівля ще є 
провідною ланкою та 
визначає розвиток та 
ефективність 
товаропровідної системи

Стадія зростання

Роздрібна торгівля та ви-
робники консолідуються, 
деякі інтегруються у ланку 
оптової торгівлі 

Оптова торгівля консоліду-
ється, реалізує ефект масш-
табу, оптимізуються БП на 
основі процесно орієнто-
ваного підходу 

На ринку з’являються 
дистриб’ютори та поступово 
перетворюються у провідну 
ланку між виробниками та 
роздрібними торговель-
ними мережами, виконуючи 
також функції логістичного 
оператора

Стадія зрілості

Великі роздрібні торговель-
ні мережі охоплюють біль-
шість регіонів України, 
створюються розподільчі 
центри 

Оптова торгівля змінює 
бізнес-модель, відбувається 
реінжиніринг БП, фокусу-
ється на БП,  здійснює свою 
діяльність у дрібнооптових 
масштабах, реалізує ніше-
вий асортимент товарів 

Можливість створення 
оптових ринків-терміналів, 
створення оптових ринків 
сільськогосподарської 
продукції 

Дистриб’ютори виконують 
функції оптової торгівлі та 
функції логістичного 
оператора

Стадія насичення

рис. 2. Життєвий цикл розвитку оптової торгівлі в Україні

Джерело: сформовано автором

ми), нішевим асортиментом товарів або віддаленими те-
риторіями.

На ринку споживчих товарів оптова торгівля пере-
йшла зі сфери досить великих підприємств у русло дріб-
нооптової торгівлі, значна частина якої є нелегалізованою. 
Так, частка організованої оптової торгівлі у забезпеченні 
роздрібного товарообороту не перевищує 20 %. І в цьому 
полягає стратегічна помилка в управлінні й організації 
оптового товарообороту [3]. Таким чином, проведемо до-
слідження причинно-наслідкових зв’язків, що виникають 
в організації діяльності підприємства оптової торгівлі. 

У табл. 2 наведемо причинно-наслідкові зв’язки ви-
никнення «вузьких міць» при управлінні бізнес-процесами 
закупівлі та обслуговування споживачів. Проведемо аналіз 
проблем комплектації замовлення на підприємстві оптової 
торгівлі. Ключова проблема – зниження прибутку / втрата 
частки ринку через відмову клієнтів від співпраці з підпри-
ємством оптової торгівлі. Відмова від співпраці спричине-
на неякісним обслуговуванням: клієнт «хоче, щоб все було 
ідеально, щоб все було запаковано і доставлено вчасно», 

проте періодично виходить повільна або неправильна об-
робка замовлення на складі. 

Для оцінювання  «вузьких місць» при управлінні 
бізнес-процесами закупівлі та обслуговування споживачів 
на підприємстві оптової торгівлі нами пропонується розро-
бити рейтинг проблем комплектації замовлення (табл.  3)

У кожному конкретному випадку розраховуються 
відхилення значень часткових показників ефективності 
від граничних значень, що характеризує ступінь впливу 
позитивних і негативних чинників на рівень ефективності 
функціонування підприємства роздрібної торгівлі. 

На рис. 3 наведено алгоритм вирішення проблем ро-
боти з простроченою дебіторською заборгованістю, що ви-
никають на підприємстві оптової торгівлі.

Можна виразити причинно-наслідкові зв’язки управ-
ління бізнес-процесами через математичну модель.

Нехай BР = {bрi} – кількість бізнес-процесів (БП), які 
представляють деякі явища Z, що досліджуються, а матри-
ця А = {аij}являє собою набір коефіцієнтів, що характеризу-
ють відношення причинності, у разі [9]:

   (1)
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Таблиця 2

Перелік основних проблем, що виникають при виконанні замовлення підприємством оптової торгівлі,  
та характер причинно-наслідкових зв’язків між ними

№ Зміст проблеми Джерело виникнення проблеми Наслідки Можливості усунення  
проблеми

1 2 3 4 5

1

нерівномірне завантаження 
працівників складу. пікове 
навантаження, доводиться на 
кінець місяця (за різними да-
ними період пікового наванта-
ження – від тижня до 2–3 днів)

1.1. Значна кількість помилкових 
позицій у сформованому замовлен-
ні (за нормального завантаження 
перевіряється іншим комплекту-
вальником, у разі пікового наванта-
ження – цього не відбувається)

1.2. Збільшення часу на виконання 
замовлення через нестачу праців-
ників для своєчасного збирання 
всіх замовлень на кінець місяця

втрата клієнтів, втра- 
та прибутку підпри-
ємства

мотивувати працівників, 
відповідальних за продаж 
товарів, за рівномірний 
розподіл замовлень про-
тягом місяця

проаналізувати причини 
надходження товарів від 
постачальників на кінець 
місяця

2 неефективне використання 
інформаційної системи

відсутнє сучасне програмне забез-
печення

невідповідність біз- 
нес-процесів та усклад-
нення роботи підроз-
ділів, втрата часу на 
виконання замовлення 
та клієнтів

інтегрувати інформаційні 
системи з бізнес-проце-
сами підприємства

розробити систему резер-
вування, що не допускає 
формування некоректних 
замовлень

2.1

неякісне формування замов-
лення менеджерами через 
відсутність оперативної інфор-
мації про реальний стан товар-
ного запасу на складі

неузгодженість дій між підрозді-
лами

2.2

Ускладнення рутинних опе-
рацій. план відвантаження 
формується вручну, без участі 
інформаційної системи, хоча 
така можливість є

інформаційна система дозволяє 
вручну змінювати дані, що призво-
дить до плутанини і розбіжності  
з інформаційною системою

2.3

Створення нездійсненних за-
мовлень. Є можливість ство-
рювати «порожні» замовлення, 
коли реально товар відсутній 
на складі, при цьому товар не 
резервується з замовлення по-
стачальника

при отриманні протоколу роз-
біжностей блокується вся позиція 
товару на час інвентаризації

2.4

Створення значної кількості 
замовлень. немає можливості 
об'єднувати в одне замовлення 
всі замовлення клієнта (звер-
нувся клієнт 5 разів – буде від-
правлено на склад 5 замовлень)

відсутність правил резервування: 
під час виконання замовлення, за-
мовлення відстежується у декіль-
кох інформаційних системах

2.5
іноді замовлення на відванта-
ження здійснюються на підставі 
замовлення клієнта повторно

інформаційна система не накопи-
чує статистичних даних про клієн-
тів. менеджери працюють тільки  
з основними клієнтами

2.6 відсутність інформації для ана-
лізу діяльності складу

інформаційні системи не накопи-
чують статистичних даних по ро-
боті працівників складу (прізвище 
комплектувальника вноситься 
після складання замовлення, час 
складання не фіксується у системі, 
причини помилок комплектації не 
фіксуються)

3 відсутність правил і нормативів 
обробки замовлення

відсутній зворотній зв’язок відхи-
лення у комплектації замовлення 
у разі самостійного вивезення 
товару клієнтом

не побудовано опти-
мальну структуру 
управління бізнес-
процесами на підпри-
ємстві

встановити чіткий регла-
мент виконання бізнес-
процесів
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1 2 3 4 5

3.1 відсутність управління часом 
і  датою складання замовлення

відсутні регламентації виконання 
та комплектації замовлення для 
працівників

4 неоптимальні умови роботи 
складу

«вузькі місця» у технологічній ро-
боті складу не побудовано 

оптимальну струк-
туру управління 
складським бізнес-
процесом

оптимізувати бізнес-
процеси на складі відпо-
відно до технологічного 
процесу4.1

Складна ідентифікація позицій 
замовлення, що знаходиться 
в  адресному осередку складу. 
в одній комірці знаходиться 
кілька позицій

пристрої для стелажів не дозволя-
ють використовувати весь доступ-
ний обсяг складу

5
відсутність або нестача коштів 
для закупівлі у сфері оптової 
торгівлі

накопичення товарних запасів на 
складі

нестача у підприєм-
ства оборотних коштів

прискорити швидкість 
оборотності товарних 
запасів

6
виникнення дебіторської та 
кредиторської заборгованос-
тей на підприємстві

недосконала система договірних 
відносин і зобов’язань з контр-
агентами

моніторинг і контроль 
дебіторської та креди-
торської заборгованос-
тей на підприємстві

Збільшення кількості по-
купців (замовників), оціню-
вання фінансового стану та 
їх репутації на ринку

7.
не побудовано ефективної 
системи управління оптовим 
продажем товарів

відсутність повного асортименту 
товарів на складі, відсутність ко-
штів на закупівлю товарів

п. 2 ,3, 4, 5, 6 п. 2, 3, 4, 5, 6

8.
відсутність упорядкованої 
системи управління діяльністю 
підрозділів підприємства

п. 1, 2, 3, 4 п. 1, 2, 3, 4 п. 1, 2, 3, 4

Джерело: сформовано автором

Закінчення табл. 2

Таблиця 3

Рейтинг проблем, що виникають при управлінні БП закупівлі та обслуговування споживачів  
на підприємстві оптової торгівлі

Проблема Бали 

відсутність або нестача коштів для закупівлі у сфері оптової торгівлі 10

виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємстві 9

не побудовано ефективної системи управління оптовим продажем товарів 8

відсутність упорядкованої системи управління діяльністю підрозділів підприємства 7

нерівномірне завантаження працівників складу 6

відсутність стандартних правил складання замовлення 5

Слабке використання інформаційної системи 4

неоптимальні умови роботи складу 3

Складний механізм взаємодії з клієнтами 2

Джерело: сформовано автором

Тоді причинно-наслідкова модель М(Z) явища Z яв-
ляє собою:
 ‘ ( ) { , }.M Z BP A=  (2)                                
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При порівнянні n-ї кількості елементів результати 
їх попарних порівнянь заносяться в матрицю переваг. Для 

визначення відносної цінності кожного окремого елемента 
необхідно розрахувати середню геометричну величину за 
формулою [10].

 1 2 3... .n
ij i i i inw a a a a=  (4)

Середня геометрична величина дає найбільш пра-
вильний результат, оскільки рівномірно віддаляє значення 
від максимального та мінімального [10].

Для оцінювання ступеня проблемності БП необхід-
но провести аудит БП, визначити основні проблеми (як 
це було зазначено у табл. 3), оцінити ступінь впливу за ба-
ловою оцінкою та визначити ступінь проблемності БП за 
шкалою [11].
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Уточнює дату фінансових зобов’язань клієнта, повідомляє про дату представникові 
клієнта по e-mail або по телефону. Очікує настання терміну оплати 

Нагадує клієнту про фінансові зобов’язання, отримує у нього 
новий строк оплати заявки 

Інформує власника БП, формує і відправляє з повідомленням 
офіційний лист керівництву клієнта 

Формує звіт про проведену роботу, узгоджує його з начальником 
відділу, передає Генеральному директору 

Інформує власника БП, формує і відправляє з повідомленням 
претензію керівництву клієнта

Формує звіт про проведену роботу, узгоджує його з начальником 
відділу, передає Генеральному директору

Готує пакет документів, взаємодіє з юристом з питань вирішення 
судових спорів

Очікує термін оплати 

Є оплата?

Затримка більше 
2 тижнів

Є відповідь 
протягом тижня?

ТакНі

Ні

Кінець БП

БП обробки 
підтвердженої заявки

Є оплата?
Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Кінець БП

Очікує термін оплати 

Є оплата?
Так

Так

Ні

Ні

ТакНі

Кінець БП

Є оплата за 
претензією?

ТакНі
Кінець БП

Кінець БП

Затримка більше 
місяця?

Відправляють 
претензію

Направляємо 
до суду

Так

Інформація про дату 
відвантаження в 1С

Рішення

Рішення

Звіт

Звіт

Дає бухгалтерії розпорядження на 
списання боргу

рис. 3. бп робота з простроченою дебіторською заборгованістю клієнтів / постачальників

Джерело: сформовано автором

 1
,

m
j jj

PBP w PBP== ⋅∑  (5)

де       j – кількість виділених проблем процесу від 1 до m; 

wj – вплив j-ї проблеми; 
PBPj – ступінь проблемності процесу за j-ю пробле-

мою. 
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Критерії, що визначають ступінь можливості про-
ведення змін, показують, наскільки доцільно змінювати 
БП, та визначаються за допомогою матриці можливостей 
проведення змін. Визначивши фактори шляхом експертної 
оцінки, оцінюють кожний бізнес-процес за силою впливу 
кожного фактора за баловою оцінкою [11].

Сумарна величина можливостей проведення зміни 
БП розраховується за формулою [11].

 1
,

l
rr

VBP w== ∑  (6)

де      r – кількість факторів, що заважають проведенню змін 
от 1 до l; 

wr – вплив r-го фактора, що впливає на процес. 
Кількість проблем і кількість факторів визначаємо 

від 1 до 10.
Таким чином, запропонована нами методологія оці-

нювання причинно-наслідкових зв`язків економічних про-
цесів, що виникають на підприємстві оптової торгівлі, може 
бути уніфікованою для оцінювання «вузьких місця» у бізнес-
процесах будь-якого підприємства та будь-якої галузі.

Висновки та напрямок подальшого дослідження. 
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є 
визначення параметрів оцінювання «вузьким місць» у БП 
підприємства оптової торгівлі, що впливають на результа-
ти його діяльності. Подальший розвиток методологічно-
го підходу до оцінювання причинно-наслідкових зв`язків 
економічних процесів, що виникають на підприємствах 
оптової торгівлі, може суттєво покращити систему управ-
ління  БП.
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of the Level of Industrial Enterprise Development
In the article there determined initial values of indices for assessing the 
enterprise development chosen in view of availability and content of 
statistical information at the studied enterprises. To obtain a generalized 
vision of the composition of indices for assessing the enterprise development 
and determine the priority of their use, the ranking is carried out. In order to 
describe a comprehensive general nature of the enterprise development, it 
is proposed to use a multivariate factor analysis, which enables classifying 
and systematizing the space of the study attributes, revealing the hidden 
variables and grouping the factors according to their economic content. The 
application of the factor analysis is explained by the possibility to correctly 
reduce the number of variables and determine the structural relationship 
between them. The application of the integral index to assess the level of 
the enterprise development can not only generalize and analyze qualitative 
variables but also enables its further using.
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Лепейко Т. И., Баланович А. Н. Комплексная оценка  

уровня развития промышленных предприятий
В статье были определены начальные показатели оценки развития 
предприятия, предложенные с учетом доступности и содержатель-
ности статистической информации на исследуемых предприятиях. 
Для получения обобщенного видения состава показателей оценки 
развития предприятия и определения приоритетности их исполь-
зования было осуществлено ранжирование. С целью представления 
комплексного обобщающего характера развития предприятия пред-
ложено использовать многомерный факторный анализ, который по-
зволяет провести классификацию и систематизацию пространства 
признаков исследования, выявить скрытые переменные и сгруппиро-
вать факторы по их экономическому содержанию. Применение фак-
торного анализа объясняется возможностью корректно уменьшить 
число переменных и определить структурные взаимосвязи между 
ними. Применение интегрального коэффициента оценки уровня раз-
вития предприятия позволяет не только обобщать и анализировать 
качественные переменные, но и дает возможность дальнейшего его 
использования.
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УДК 338.45.01:658
Лепейко Т. І., Баланович А. М.

комплексна оцінка рівня розвитку промислових підприємств

В статті було визначено початкові показники оцінки розвитку підприємства, що запропоновані з урахуванням доступності та змістовності 
статистичної інформації на досліджуваних підприємствах. Для отримання узагальненого бачення складу показників оцінки розвитку підприємства 
та визначення пріоритетності їх використання було здійснено ранжування. З метою представлення комплексного узагальнюючого характеру роз-
витку підприємства запропоновано використовувати багатовимірний факторний аналіз, який дозволяє провести класифікацію та систематизацію 
простору ознак дослідження, виявити приховані змінні та згрупувати фактори за їх економічним змістом. Застосування факторного аналізу 
пояснюється можливістю коректно зменшити число змінних і визначити структурні взаємозв'язки між ними. Застосування інтегрального 
коефіцієнта оцінки рівня розвитку підприємства дозволяє не тільки узагальнювати й аналізувати якісні змінні, а й надає можливість подальшого 
його використання.
Ключові слова: розвиток, оцінка рівня розвитку, підприємство, комплексна оцінка, промислове підприємство.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 25. 
Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Баланович Анна Миколаївна – викладач, кафедра менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця  
(пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Постановка проблеми. Нестабільна ситуація сьо-
годення і мінливі процеси в зовнішньому середовищі сут-
тєво впливають на розвиток підприємницької діяльності. 

Для поліпшення рівня розвитку вітчизняних промислових 
підприємств необхідно, в першу чергу, виявити наявні про-
блеми, серед яких найбільш актуальними є низька якість 
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продукції і послуг, нераціональне використання ресурсів, 
незадоволення потреб персоналу, а також провести їх діа-
гностику. Тому з метою обґрунтування ефек тивної страте-
гії розвитку підприємства та виявлення пріоритетних на-
прямів управління важливим і першочер говим завданням 
стає визначення ключових критеріїв і показ ників досяг-
нення бажаного стану системи.

Незважаючи на цілковиту популярність такого фе-
номена, як розвиток, на сьогодні не має однозначної, за-
гально прийнятої методики його оцінки. Це частково по-
яснюється переважанням більшості досліджень із цієї про-
блематики на рівні держави та регіонів та недостатньою 
розробленістю на рівні вітчизняних підприємств. Отже, 
постає питання виявлення та узагальнення сучасних на-
укових підходів щодо визначення системи основних показ-
ників розвитку підприємства та його особливостей страте-
гічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
женню сучасного стану і тенденцій розвитку промислових 
підприємств присвячені праці вітчизняних і зарубіжних 
учених-науковців, а саме: Є. Виниченко [2], І. Должансько-
го [3], Т. Калінеску [7], І. Максименко [11], Н. Миколайчука 
[13], О. Новакової [15], Р. Побережного [19], Ю. Погорєлова 
[20], В. Самуляка [22], Р. Фещура [22] та ін. Проте проблема 
комплексного оцінювання рівня розвитку на промислових 
підприємствах залишається недостатньо вирішеною. Тому 
метою статті є розробка комплексної оцінки рівня розви-
тку промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Деталь-
ний аналіз наукових напрацювань із цієї проблеми свідчить 
про існування різноманітних алгоритмів і методів оцінки 
розвитку підприємств, на що вказує розбіжність наявних 
інтерпретацій сутності цього поняття. Комплексно дослі-
джуючи категорію «розвиток підприємства», було виявле-
но, що вся різноманітність наявних точок зору щодо цього 
поняття ґрунтується на виділенні й аналізі одного з чинни-
ків функціонування підприємства, що впливає на ефектив-
ність його діяльності. Враховуючи це, можна констатувати, 
що доцільно розглядати різні напрями розвитку підпри-
ємства, серед яких найбільш впливовими є: економічний, 
соціальний, організаційний, техніко-технологічний, еко-
логічний. Глибинне дослідження наукової літератури [2; 5; 
9; 10; 12; 13; 19; 20; 24] дозволило узагальнити наявні під-
ходи до оцінки розвитку підприємства, які проаналізовані 
в табл. 1. Їх детальний аналіз дозволив виявити 2 напрям-
ки: одні вчені розглядають оцінку розвитку підприємства 
з позиції її сутності та спрямованості, не акцентуючи увагу 
на математичному інструментарії щодо її визначення; інші, 
навпаки, деталізовано описують методичне забезпечення, 
залишаючи поза увагою перелік необхідних для цього по-
казників і критеріїв. Серед них найбільш відомими є: 

1) оцінка рівня розвитку підприємства, що ґрунту-
ється на дослідженні його конкурентоспромож-
ності (Ю. Іванов, В. Оберемчук, В. Самуляк); 

2) оцінка рівня розвитку підприємства, що ґрунтуєть-
ся на дослідженні його потенціалу (Ю. Іванова,   
В. Самуляк, Р. Фещур, О. Федонін, І. Максименко); 

3) оцінка рівня розвитку підприємства за фазою його 
розвитку (В. Пономаренко); 

4) оцінка рівня розвитку, що ґрунтується на розра-
хунку інтегрального показника (Ю. Сидоренко,  
Л. Єфремов, В. Плюта, О. Подсолонко); 

5) оцінка рівня розвитку підприємства, що ґрунту-
ється на експертному оцінюванні (А. Білянський, 
В. Денисов, Р. Лепа).

Єдине, що їх об’єднує, це використання вхідної су-
купності показників для оцінки та наявність відповідної 
шкали оцінювання.

Необхідно зазначити, що однозначного та правиль-
ного способу та прийому здійснення оцінки рівня розви-
тку підприємства немає, а наведені підходи, застосовані 
авторами у своїх наукових дослідженнях з урахуванням їх 
специфіки та поставленої мети, мають як переваги, так і не-
доліки [14, с. 153]. Так, незважаючи на такі переваги, як ви-
явлення ключових факторів успіху, достатній перелік по-
казників для оцінки та порівняння з конкурентами, голо-
вними недоліками підходу, що ґрунтується на дослідженні 
конкурентоспроможності підприємства, є широкий спектр 
пропонованих методик оцінки рівня конкурентоспромож-
ності підприємства та певна статичність оцінки його кон-
курентних позицій під час порівняння з іншими підприєм-
ствами [1, с. 65].

Також були виявлені поодиночні підходи щодо оцін-
ки розвитку підприємства, які не були відображені в табл. 1. 
Так, О. Новакова та Г. Мерзлікіна [15, с. 74] оцінку еконо-
мічного розвитку здійснюють за індексом розвитку, який 
розраховується як сума індексів зростання реалізованої 
продукції, доданої вартості, власного капіталу та стійкос-
ті, головним недоліком при цьому є врахування тільки фі-
нансових критеріїв. З використанням вартісних показників 
визначають рівень розвитку підприємства й Т. Степанова, 
А. Квилинський, О. Сюзяєва [25, с. 150]. Вони використову-
ють показник інтенсивності стратегічного розвитку, який 
розраховується як темп зростання суми фінансового ре-
зультату, ринкової вартості підприємства та вартості осно-
вних фондів. Інтервальна методика оцінки рівня розвитку, 
що заснована на розрахунку показника EVA, застосовують 
Ю. Погорєлов та О. Дєєва [20, с. 111].

Необхідно відзначити дослідження Ю. Сидоренко 
[24], Л. Єфремова [5], В. Плюти [18], О. Подсолонко [21], 
де пропонується оцінювати рівень розвитку за допомогою 
розрахунку інтегрального показника. Його застосування є 
виправданим тільки для чітко означеної та коректно сфор-
мованої системи показників. Тому, враховуючи той факт, 
що різні вчені-науковці використовують різноманітні під-
ходи до її визначення, детального аналізу та обґрунтування 
потребують показники та критерії, що використовуються 
для оцінки рівня розвитку підприємства [6, c. 89]. 

Відомі зарубіжні вчені-економісти Г. Клейнер та 
Ф. Котлер вважають, що оцінку розвитку підприємства 
слід проводити за допомогою розрахунку економічних 
показників: показників результативності, інноваційно-
інвестиційного розвитку і ділової активності підприємства 
[10]. Їх детальний аналіз дозволить не тільки оцінити су-
часний стан та динаміку фінансово-економічної діяльності 
підприємства, але й розробити ефективні управлінські рі-
шення. Т. Калінеску, крім вищезазначених, виокремлює ще 
соціальні показники, які згруповані за такими напрямками, 
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 економіка та управління підприємствами

як: організація і охорона праці, освіта персоналу, екологіч-
ні показники, взаємодія підприємства з громадськістю [7]. 
Також за допомогою економічних та соціальних показни-
ків оцінюють рівень розвитку підприємства Е. Виниченко 
[2], І. Должанський [3], Л. Малярець, Г. Мінцберг та Р. По-
бережний [19].

Дослідження Л. Олійника присвячені питанням оцін-
ки рівня науково-технічного розвитку підприємства, тому 
він акцентує увагу на показниках технічного рівня вироб-
ництва, що відображають обсяг фактичного впровадження 
досягнень техніки, науки, технології, організації управління 
та праці у виробництво, а саме [17, с. 77]: фондоозброєність 
праці, технічна озброєність праці, електроозброєність пра-
ці, коефіцієнти оновлення та вибуття основних виробничих 
фондів, вікові характеристики виробничого устаткування, 
коефіцієнт механізації праці, коефіцієнт автоматизації ви-
робництва тощо. У свою чергу, Н. Семенченко здійснює 
оцінку рівня інноваційного розвитку підприємства з вико-
ристанням такої системи показників: кошти на придбання 
зовнішніх знань; кількість придбаного нового обладнання; 
розмір фінансування інформаційних і телекомунікаційних 
технологій як показників, що характеризують інновацій-
ну сприйнятливість; відсоток працівників, що підвищили 
свою кваліфікацію; кількість коштів, що витрачаються на 
підвищення кваліфікації працівників; загальна сума ви-
трат на інноваційну діяльність; ступінь інноваційності, 
кількість нових технологічних процесів; обсяг реалізованої 
інноваційної продукції; кількість досліджень та розробок 
у галузі [23].

І. Максименко як інтегральний показник рівня роз-
витку підприємства пропонує визначати його ринкову вар-
тість [11, с. 127], пояснюючи такий вибір існуючими влас-
тивостями цього показника: певна обмеженість величини 
(абсолютної) на визначеному проміжку часу та неможли-
вість безкінечно зростати; виступає як результат теперіш-
нього стратегічного розвитку підприємства та як індика-
тор ринкових тенденцій.

Акцентуємо увагу, що для отримання узагальненого 
бачення складу показників оцінки розвитку підприємства 
та визначення пріоритетності їх використання було здій-
снено ранжування, результати якого засвідчили таке:

найбільш популярними показниками, що застосо- 
вуються для оцінки розвитку підприємства, є рен-
табельність активів, рентабельність власного ка-
піталу, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефі-
цієнт автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, 
коефіцієнт оборотності капіталу, коефіцієнт при-
датності основних фондів, чиста рентабельність 
продажів, фондовіддача, середній темп приросту 
виробітку на одного працівника, питома вага пра-
цівників, які підвищили кваліфікацію тощо;
найменш застосованими для визначення рівня  
розвитку підприємства є такі показники: коефіці-
єнт концентрації залученого капіталу, коефіцієнт 
забезпеченості оборотними засобами, коефіцієнт 
реальної вартості майна, коефіцієнт накопиченої 
амортизації, коефіцієнт співвідношення оборот-
них і необоротних активів, кошти на придбання 
зовнішніх знань, кількість придбаного нового об-

ладнання, розмір фінансування інформаційних 
і телекомунікаційних технологій, ступінь іннова-
ційності, кількість досліджень і розробок у галузі 
тощо;
немає одностайного бачення серед учених щодо  
питання використання відносних показників для 
оцінки розвитку підприємства. Так, переважна 
більшість науковців не розглядає такі показники, 
як: середній темп приросту обсягу продаж, серед-
ній темп зниження витрат виробництва, серед-
ній темп зміни енергоємності продукції, серед-
ній коефіцієнт оновлення продукції, питому вагу 
продукції на експорт, темп приросту валового 
доходу, приріст рентабельності власного капіталу 
підприємства, приріст рентабельності основних 
виробничих фондів, середній темп приросту ма-
теріаловіддачі.

Необхідно зазначити, що проведеного узагальнення 
достатньо для виокремлення необхідної сукупності по-
казників, які є доступними для розрахунку на більшості 
машинобудівних підприємствах. Окрім цього, при виборі 
показників слід врахувати такі принципи [8; 9; 12; 14; 16]: 
цілісність охоплення всіх сфер діяльності; релевантність; 
інтегрованість у систему менеджменту підприємства; ін-
формаційна прозорість і наочність показників; взаємоуз-
годженість і збалансованість показників.

Важливим кроком при розробці комплексної оцін-
ки є аналіз діяльності досліджуваних підприємств, а саме 
класифікація їх за рядом ознак: за галузевою ознакою; за 
організаційно-правовою формою господарювання; за сферою 
діяльності. Цей аналіз впливає на остаточний вибір необхід-
них груп показників, що у підсумку дозволить дати більш точ-
ну оцінку рівня розвитку досліджуваних підприємств. 

Отже, враховуючи отримані результати та той факт, 
що розвиток – це, перш за все, якісна зміна структури та 
характеру процесів підприємства, яка спрямована на під-
вищення ефективності його діяльності, було визначено 
початкові показники оцінки розвитку підприємства, що 
запропоновані з урахуванням доступності та змістовності 
статистичної інформації на досліджуваних підприємствах.

З метою представлення комплексного узагальню-
ючого характеру розвитку підприємства запропоновано 
використовувати багатовимірний факторний аналіз, який 
дозволяє провести класифікацію та систематизацію про-
стору ознак дослідження, виявити приховані змінні та 
згрупувати фактори за їх економічним змістом. Застосу-
вання саме факторного аналізу пояснюється можливістю 
коректно зменшити число змінних і визначити структурні 
взаємозв’язки між ними.

Проведення факторного аналізу має певну поетапну 
послідовність: введення до факторної моделі всіх показни-
ків; виявлення певної кількості змінних, що мають незначні 
навантаження, та їх вилучення; обґрунтування кількості 
виділених факторів за допомогою критерію каменистого 
насипу, які є достатньо значущими та максимально повно 
описують увесь масив даних; групування досліджуваних 
показників за виявленими факторами. Для економічної ін-
терпретації отриманих факторів необхідно проаналізувати 
їх навантаження: змістове наповнення фактора визнача-
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ється на основі змінних, які мають високі (значущі) фак-
торні навантаження [4].

Для узагальнюючої оцінки запропоновано розраху-
вати інтегральний коефіцієнт розвитку підприємства на 
основі використання отриманих у результаті факторного 
аналізу показників та їх навантажень. Інтегральний коефі-
цієнт розраховується за такою формулою [4]:

 
1
( ),

n

j ij i
i

IKR P W
=

= ×∑  (1)

де       ІКRj – інтегральний коефіцієнт j-го підприємства;
Pij – значення i-го показника для j-го підприємства;
Wi – вага і-го показника.
Використання цього підходу щодо оцінки рівня роз-

витку підприємства надає можливість не тільки узагаль-
нювати результати й аналізувати якісні змінні, але й надалі 
їх використовувати.

Необхідно зазначити, що для факторного аналізу 
було обрано 15 підприємств, що: за галузевою ознакою від-
носяться до промислових, які займаються виробництвом 
машин та устаткування; за організаційно-правовою фор-
мою господарювання переважають публічні акціонерні 
товариства (ПАТ «Турбоатом, ПАТ «ХТЗ», ПАТ «Завод 
Фрунзе», ПАТ «ХЗЕМВ-1», ПАТ Завод «Пiвденкабель», 
ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», ПАТ «Червоний жовтень», 
ПАТ «Світло шахтаря», ПАТ «ХАРП», ПАТ «ХАРТРОН», 
ПАТ «ХАРВЕРСТ», ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»), також 
є приватні акціонерні товариства (ПрАТ «ХЗШП» та ПрАТ 
«Завод «Трансзв’язок») та товариство з обмеженою від-
повідальністю (ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний 
завод»); за сферою діяльності підприємства відносяться 
до матеріального виробництва. Окрім цього, інформація 
щодо річної фінансової звітності цих підприємств за остан-
ні п’ять років є загальнодоступною і відкритою.

Заключний етап факторного аналізу підтвердив те-
оретичне обґрунтування показників розвитку та визначив 
таке: показники з високими навантаженнями утворили чо-
тири фактори, що найбільшою мірою характеризують роз-
виток підприємства, а саме: економічний, організаційний, 
соціальний і техніко-технологічний. 

Отже, динаміку інтегрального коефіцієнта розви-
тку досліджуваних підприємств, який було розраховано на 
основі адитивної згортки отриманих у результаті факторно-
го аналізу показників та їх навантажень, наведено рис. 1.

Найвищий рівень розвитку підприємства протягом 
2011–2015 рр. має ПАТ «Турбоатом». Збільшення його інте-
грального коефіцієнта у 2015 р. можна пов’язати зі значним 
впливом усіх складових розвитку підприємства. Також по-
зитивні тенденції мають ПАТ «Завод «Південкабель» та 
ПАТ «Хартрон». Найгіршим за значеннями інтегрального 
коефіцієнта у 2015 р. є ПАТ «Електромашина». У 2014 р. до 
аутсайдерів потрапив ПрАТ «Завод «Трансзв’язок». 

Отже, застосування інтегрального коефіцієнта оцін-
ки рівня розвитку підприємства дозволяє не тільки уза-
гальнювати й аналізувати якісні змінні, а й надає можли-
вість подальшого його використання.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, схема 
методичного підходу щодо комплексної оцінки розвитку 
промислового підприємства має такий вигляд: 

1) підготовчий етап (аналіз тенденцій розвитку про-
мислових підприємств передбачає постановку 
мети оцінки та визначення критеріїв оцінки роз-
витку машинобудівних підприємства, формуван-
ня системи кількісних і якісних показників; об-
ґрунтування методу статистичного аналізу для 
проведення дослідження); 

2) основний етап (формування початкових показни-
ків для проведення факторного аналізу; виклю-
чення змінних, що мають незначне навантаження; 
виявлення значимих факторів, які обґрунтовано 
за допомогою критерію «каменистого насипу»; 
розрахунок інтегрального коефіцієнта розвитку 
підприємства на основі адитивної згортки отри-
маних у результаті факторного аналізу показників 
і їх навантажень; 

3) заключний етап (передбачає виявлення тенденцій 
і закономірностей розвитку досліджуваних під-
приємств, розробку заходів, спрямованих на під-
вищення рівня розвитку).
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Methodological Bases of Forming and Implementing the Institutional  
and Economic Mechanism of Wholesale Enterprise  

Operation
The aim of the article is providing the scientific rationale for theoretical and 
methodological bases of forming and implementing the institutional and 
economic mechanism of wholesale enterprise operation. As a result of the 
study there generalized theoretical and methodical bases of the concept 
of «mechanism» with respect to wholesale trade, and it is concluded that 
scientific literature does not present its uniform interpretation. The most 
common in the economic theory and practice of wholesale enterprises 
types of mechanisms are identified, and their essence in terms of functional 
orientation is revealed. There presented a conceptual structure of the 
institutional and economic mechanism of wholesale enterprise operation 
taking into account the complex nature of trade and intermediary 
relationships, their peculiarities concerning production areas, exchange, 
distribution and consumption. The essence of the mechanism elements, 
relationships between them, the implementation sequence and feedback are 
defined as well. It was found that the main driving force of the institutional 
and economic mechanism of wholesale enterprise operation is subjects 
that operate depending on their own motives. According to the subject 
composition, economic and institutional motives are determined. With 
consideration to the composition and motives of the subjects, there defined 
objects of the institutional and economic mechanism, which are divided into 
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основы формирования и реализации институционально-
экономического механизма функционирования предприятий  

оптовой торговли
Цель статьи заключается в научном обосновании теоретико-мето-
дических основ формирования и реализации институционально-
экономического механизма функционирования предприятий опто-
вой торговли. В результате исследования обобщены теоретико-
методические основы понятия «механизм» непосредственно 
в  оптовой торговле, и сделаны выводы, что в научной литературе 
нет единого его толкования. Выявлены наиболее распространенные 
в  экономической теории и хозяйственной практике предприятий сфе-
ры оптовой торговли виды механизмов, и раскрыта их сущность от-
носительно функциональной направленности. Представлено концеп-
туальное построение институционально-экономического механизма 
функционирования предприятия оптовой торговли, который учиты-
вает комплексный характер торгово-посреднических отношений, их 
особенности в отношении сфер производства, обмена, распределения 
и потребления, а также определена сущность элементов механизма, 
взаимосвязи между ними, последовательность реализации, обратная 
связь. Установлено, что главной движущей силой институционально-
экономического механизма функционирования предприятий оптовой 
торговли являются субъекты, действующие в зависимости от соб-
ственных мотивов. По субъектному составу определены экономи-
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Методичні основи формування та реалізації інституційно-економічного механізму функціонування  

підприємств оптової торгівлі

Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні теоретико-методичних засад формування та реалізації інституційно-економічного механізму 
функціонування підприємств оптової торгівлі. У результаті дослідження узагальнено теоретико-методичні основи поняття «механізм» безпосеред-
ньо в оптовій торгівлі та зроблено висновки, що в науковій літературі немає єдиного його трактування. Виявлено найбільш поширені в  економічній 
теорії та господарській практиці підприємств сфери оптової торгівлі види механізмів і розкрито їх сутність відносно функціональної спрямованості. 
Наведено концептуальну побудову інституційно-економічного механізму функціонування підприємства оптової торгівлі, який враховує комплек-
сний характер торговельно-посередницьких відносин, їх особливості стосовно сфер виробництва, обміну, розподілу та споживання, та визначено 
сутність елементів механізму, взаємозв’язки між ними, послідовність реалізації, зворотний зв’язок. Встановлено, що головною рушійною силою 
інституційно-економічного механізму функціонування підприємств оптової торгівлі є суб’єкти, які діють залежно від власних мотивів. За суб’єктним 
складом визначено економічні й інституційні мотиви. З огляду на склад та мотиви суб’єктів обрано об’єкти інституційно-економічний механізму, які 
розподілено на групи, що формують економічні стимули та створюють інституційний базис функціонування підприємств оптової торгівлі. Для за-
безпечення результативності інституційно-економічного механізму виокремлено функціональні блоки, у яких обґрунтовано його мету та завдання 
(стратегічно-управлінський), функції, методи та заходи (операційний блок), сфери взаємовпливу (блок взаємодії).
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ческие и институциональные мотивы. Учитывая состав и мотивы 
субъектов, определены объекты институционально-экономического 
механизма, которые распределены на группы, формирующие эконо-
мические стимулы и создающие институциональный базис функцио-
нирования предприятий оптовой торговли. Для обеспечения резуль-
тативности институционально-экономического механизма выделе-
ны функциональные блоки, в которых обоснованы его цели и задачи 
(стратегически-управленческий), функции, методы и мероприятия 
(операционный блок), сферы взаимовлияния (блок взаимодействия).
Ключевые слова: предприятие оптовой торговли, институционально-
экономический механизм, функционирование, формирование, реали-
зация.
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groups comprising those that form economic incentives and the ones that 
create an institutional basis for wholesale enterprise operation. To ensure 
effectiveness of the institutional and economic mechanism, there singled 
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Вступ. Еволюційно сформувалося та підтвердило-
ся господарською практикою те, що підприємства опто-
вої торгівлі, утворюючи окремий сектор сфери товарного 
обігу, є його невід’ємним елементом і виконують власну 
специфічну та важливу роль у функціонуванні системи на-
ціонального господарства. Вони як доповнюють роздрібну 
торгівлю та прямий продаж товарів виробником в проце-
сі їх просування до кінцевого споживача, так і виконують 
низку функцій і завдань, що для роздрібної торгівлі, АПК 
чи промислового виробництва не властиві або економічно 
менш вигідні й ірраціональні. У цьому значною мірою про-
являються особливості підприємств оптової торгівлі.

Роль підприємств оптової торгівлі актуалізується 
здебільшого в умовах нарощування критичних деформа-
цій та диспропорцій функціонування внутрішньої торгівлі, 
зниження її як економічної, так і соціальної ефективності. 
Таким чином, активізація діяльності оптових підприємств 
дозволяє ініціювати та забезпечити необхідні інститу-
ціональні зміни та структурні реформи в галузі торгів-
лі. Але для цього слід усвідомлювати елементний склад, 
чинники та засоби формування і реалізації відповідного 
інституційно-економічного механізму ефективного функ-
ціонування підприємств оптової торгівлі.

Функціонування підприємств оптової торгівлі, 
так само, як і виконання ними важливих соціально-еко-
номічних функцій та завдань, має бути процесом, який 
ретельно планується та керується. Більше того, сучасні 
підходи до організації бізнес-процесів та управління ними 
схиляються до тенденції, за якої вони стандартизуються 
та уніфікуються. Тобто чітко ідентифікуються елементи 
системи, взаємозв’язки між ними, визначаються функції, 

завдання та дії, які мають виконувати суб’єкти управління 
у певній послідовності чи згідно з наперед заданим алго-
ритмом. 

Йдеться про інституційно-економічний механізм 
функціонування як, з одного боку, щось менше, ніж стандар-
тизована система, але з іншого – більш досконале, оскільки 
не лише визначає порядок здійснення тих чи інших органі-
заційних і управлінських заходів, але й ініціює і постійно за-
безпечує перетворення руху одного або декількох елементів 
системи у потрібний рух інших складових. Інституційно-
економічний механізм також покликаний забезпечити 
сукупність форм і методів формування та використання 
ресурсного забезпечення оптового підприємства з метою 
створення доданої вартості та кінцевого продукту, здатного 
задовольнити потреби інших суб’єктів, у тому числі держав-
них структур, суб’єктів господарювання інших видів еко-
номічної діяльності та населення. Ефективне застосування 
інституційно-економічного механізму, власне, і застосову-
ється з метою створення сприятливих умов для економічно-
го і соціального розвитку підприємства оптової торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ні та практичні аспекти функціонування оптової торгівлі та 
діяльності оптових підприємств знайшли висвітлення у на-
укових працях таких провідних вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів, як В. Апопія, Л. Балабанової, І. Бланка, 
М. Виноградського, Н. Власової, А. Войчака, Н. Голошу-
бової, В. Даненбурга, Ж. Жале, С. Загладіної, Ф. Котлера, 
А. Кріє, А. Мазаракі, Р. Монкріфа, В. Тейлора, Ч. Фатрела, 
Т. Хопкінса. Проте недостатньо обґрунтованими залиша-
ються питання концептуальної побудови інституційно-
економічного механізму функціонування підприємств 
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оптової торгівлі, що враховує особливості цього виду біз-
несу та відображає його внутрішні елементи, взаємозв’язки 
між ними, послідовність реалізації, зворотний зв’язок.

Метою статті є наукове обґрунтування теоретико-
методичних засад формування та реалізації інституційно-
економічного механізму функціонування підприємств оп-
тової торгівлі. 

З урахуванням визначеної мети в статті поставлено 
і вирішено такі завдання: узагальнити теоретико-методичні 
основи поняття «механізм» безпосередньо в оптовій тор-
гівлі; виявити найбільш поширені в економічній теорії та 
господарській практиці сфери оптової торгівлі види меха-
нізмів; представити концептуальну побудову інституційно-
економічного механізму функціонування підприємства 
оптової торгівлі та визначити сутність його елементів, 
взаємозв’язки між ними, послідовність реалізації, зворот-
ний зв’язок.

Виклад основного матеріалу. За результатами уза-
гальнення теоретико-методичних основ поняття «меха-
нізм» безпосередньо в оптовій торгівлі є підстави зробити 
висновки, що в науковій літературі немає єдиного його трак-
тування. Так, науковцями механізм оптової торговельної 
діяльності розглядається як: комплекс взаємопов’язаних 
бізнес-процесів, які здійснюються у певній послідовно-
сті і у своїй сукупності складають цей вид діяльності [8, 
с. 7]; сукупність взаємозв’язків між товарною, фінансово-
економічною, ціновою, закупівельною, збутовою, інвес-
тиційною, комунікаційною, кадровою та організаційною 
політиками підприємства [10, с. 13–14]; група макро- та 
мікроекономічних функцій оптової торгівлі [2, с. 14–15]; 
сукупність засобів забезпечення ефективності торговель-
ної діяльності в міру поглиблення ринкових процесів та 
розширення організаційно-економічної, соціальної, техно-
логічної функцій оптової торгівлі [1, с. 8].

В науковій, зокрема економічній, літературі широко 
наведено й класифікацію різних типів і видів механізмів. 
Передусім вони поділяються за функціональною спрямо-
ваністю, термінами і періодами реалізації та очікуваними 
результатами, суб’єктами, чинниками та визначальними 
ресурсами і важелями тощо. Для досягнення тих чи інших 
цілей здійснюється обрання певної сукупності механіз-
мів. Надалі визначається їх структура, якісне наповнення  
і здійснюється реалізація. Проте найбільшого поширення як  
в економічній теорії, так і в господарській практиці набуло 
застосування механізмів за функціональною спрямованіс-
тю. Так, відомі економічний, господарський, організацій-
ний, інституційний, суспільно-психологічний, соціальний, 
інвестиційно-інноваційний, макроекономічний та ін. меха-
нізми, які достатньо широко застосовуються в різних сфе-
рах і рівнях управління. 

Що стосується безпосередньо сфери оптової торгів-
лі, то тут найбільш часто застосовуються організаційно-
економічний, інституційний, інвестиційний, інноваційний, 
фінансовий, маркетинговий механізми. Так, викорис-
тання підприємствами оптової торгівлі організаційно-
економічного механізму засноване на взаємодії структур-
них елементів (інструментів, засобів і спрямованості на-
прямів впливу) та системі організаційних форм, економіч-
них важелів і регуляторів, правових норм, що забезпечує 
ефективний розвиток і функціонування [8, с. 14–15].

Часто в науковій літературі наголошується, що ста- 
новлення оптової торгівлі як ефективної складової вну-
трішньої торгівлі ускладнене наявністю проблем емпі-
ричного характеру. Ми поділяємо думку, обґрунтовану 
у праці [7, с. 54–55], що сукупність проблем ефективного 
функціонування підприємства оптової торгівлі формують 
складові його господарського механізму. Таким чином, 
застосування господарського механізму спрямоване на 
підсилення ролі оптової торгівлі у сфері товарного обігу 
та, відповідно, підвищення ефективності виконання осно-
вних її функції.

Для збереження стабільності та зростання фінансово-
економічних результатів підприємства оптової торгівлі 
перебувають у постійному пошуку нових джерел фінансо-
вого забезпечення та залучення капіталу. А це є головною 
метою реалізації інвестиційного механізму [4, с. 100–103;  
5, с. 26–27]. На нашу думку, концептуальною характеристи-
кою інвестиційного механізму у сфері оптової торгівлі слід 
вважати підвищення ефективності закупівельно-збутових  
і складських операцій, що в подальшому може активізувати 
комерційні зв’язки між сферами виробництва і споживання.

Об’єктивно, що інвестиційна підтримка стосується 
інноваційного розвитку суб’єкта господарювання, а отже, 
і виникає потреба у відповідному механізмі. У сфері опто-
вої торгівлі формування та реалізація інноваційного меха-
нізму відбувається за комбінаційною схемою, в якій інвес-
тиційні ресурси забезпечують впровадження нововведень 
в усі сфери діяльності та бізнес-процеси. Вважаємо, що 
інноваційна діяльність є ефективною за умови системно-
го впровадження нової бізнес-моделі, яка передбачатиме 
формування комбінаційних зв’язків між усіма напрямами 
функціонування підприємства. 

Оскільки значну частину операцій підприємств 
оптової торгівлі займають операції матеріально-технічного 
постачання та збуту товарів, що безперервно супроводжу-
ються фінансовими потоками, то важливе місце у їх функ-
ціонуванні відноситься фінансовому механізму. Окрім 
того, науковці притримуються думки, що фінансовий меха-
нізм у сфері оптової торгівлі повинен бути структурованим 
згідно з макро- та мікрорівнями функціонування підпри-
ємства; характеризувати процеси управління дебіторською 
та кредиторською заборгованістю, яка формується на ета-
пах закупівель і збуту товарів [3, с. 198–200].

В багатьох наукових працях, зокрема [6, с. 134–135; 
9, с. 10–18; 10, с. 12–20], наголошується, що ефективність 
діяльності будь-яких підприємств, в тому числі й опто-
вих, значною мірою визначається функціонуванням мар-
кетингової системи, а отже, і механізму, що забезпечує її 
результативність. Так, згідно з маркетинговим механізмом 
діяльність підприємства оптової торгівлі спрямована на 
створення позитивного іміджу у суспільстві, забезпечен-
ня та підтримання високого рівня лояльності спожива-
ча, налагоджування тісних взаємовигідних партнерських 
стосунків із державою, громадськістю, підприємствами-
конкурентами.

Резюмуючи результати вищенаведеного, визначимо 
аргументи на користь доцільності та переваг побудови гос-
подарського механізму управління функціонуванням під-
приємств оптової торгівлі на основі його інституційної та 
економічної компонент. 
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Інституційна складова механізму управління функ-
ціонуванням підприємства має своє особливе призначен-
ня в оптовій торгівлі. Тут важливі завдання відводяться 
організації складського та транспортного господарства, 
товароруху, а також відповідному юридичному оформ-
ленню взаємозв’язків і відносин. Отже, інституційно-
організаційний та інституційно-правовий аспекти – одні 
з найбільш визначальних в оптовій торгівлі порівняно з  ін-
шими видами економічної діяльності.

Від інституційної не відстає й економічна компо-
нента механізму. Це, з одного боку, такі спільні для різних 
видів бізнесу положення, як забезпечення мотивації усіх 
суб’єктів управління, залучення ресурсів, досягнення та 
збереження рівня прийнятної ефективності господарю-
вання, а з іншого – особливості оптової торгівлі, пов’язані 
з налагодженням взаємовідносин із широким колом контр-
агентів, постачальників, споживачів, залежність від систе-
ми постачання, складування, транспортування товарів, на-
дання супутніх послуг, налагодження контактів і співпраці 
з обмеженою (порівняно з роздрібною торгівлею) кількіс-
тю споживачів.

Звичайно, завдання практичної апробації інсти-
туційно-економічного механізму управління функціону-
ванням підприємства оптової торгівлі доволі складне, 
у тому числі через системність і комплексність завдань, 
які належить вирішити, варіативність відносин з великою 
чисельністю суб’єктів зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, різні обсяги, спеціалізацію та особливості діяль-
ності суб’єктів оптової торгівлі. Передусім слід визначити-
ся з теоретико-методичною основою та концептуальними 
положеннями відповідного механізму. Це дозволить зрозу-
міти склад його елементів і взаємозв’язків між ними, по-
слідовність формування та реалізації, місце і роль у більш 
складному господарському механізмі внутрішнього ринку 
тощо.

Наведемо на рис. 1 концептуальну побудову інсти-
туційно-економічного механізму функціонування підпри-
ємства оптової торгівлі, що враховує наведені вищі по-
ложення, особливості цього виду бізнесу та відображає 
його внутрішні елементи, взаємозв’язки між ними, послі-
довність реалізації, зворотний зв’язок. Зокрема, показа-
но, яким чином перетворюється «рух» (мотиви, стимули, 
інституційні зобов’язання тощо) одних елементів механіз-
му у «діяльність» його інших складових. Також механізм 
функціонування підприємства не може існувати відособле-
но від систем (механізмів, порядків, надбудов, конструк-
цій) вищих рівнів. У такому випадку це сфера торговельно-
посередницьких відносин, обміну та торгівлі товарами 
проміжного споживання та виробничого призначення. 
Отже, нами відображено головні зв’язки, які забезпечують 
підприємства оптової торгівлі у системі координат відно-
син між сферами виробництва, обміну, розподілу та спо-
живання.

Запропонований механізм має яскраво виражені 
ознаки комплексності в управлінні та, відповідно, забез-
печенні ефективності його формування і реалізації. Це 
підтверджується усвідомленням ролі та включенням до 
переліку його суб’єктів органів державного управління та 
інституційних елементів інфраструктури товарного ринку, 

що надалі визначило склад об’єктів, параметри стратегічно-
управлінського й операційного блоків, зорієнтованість на 
врахування зовнішніх і внутрішніх чинників, узгодження 
економічних інтересів функціонування підприємств опто-
вої торгівлі з-поміж засновників і керівників, персоналу, 
зовнішніх контрагентів, а також доцільність урахування 
макроекономічного соціально-економічного ефекту.

Відзначимо, що ефективність інституційно-еконо-
мічного механізму підприємства оптової торгівлі забез-
печується суб’єктами, які беруть участь у його розробці, 
реалізації та діють залежно від покладених на них функцій 
і власних мотивів. Вважаємо за доцільне виокремити таких 
суб’єктів, як власники, керівники, персонал, органи дер-
жавного управління, ринкові та інші інституції. Необхідно 
зауважити, що при забезпеченні ефективності функціону-
вання підприємства оптової торгівлі кожен із суб’єктів має 
власні економічні й інституційні мотиви, зокрема: власни-
ки, керівники (отримання віддачі від вкладеного капіталу, 
системне регулювання внутрішнього ринку), персонал 
(збереження зайнятості, покращення умов праці та якості 
трудового життя, формування розвитку сфери товарного 
обігу з вбудованими стабілізаторами), органи державно-
го управління (соціально-економічний розвиток галузі, 
ділова активність населення, швидкість товаропотоків), 
суб’єкти ринкової інфраструктури, інші інституції (розши-
рення джерел формування капіталу, посилення інтеграцій-
них зв’язків і співробітництва, структурна збалансованість 
ринку).

З огляду на склад та мотиви суб’єктів, які будуть 
розробляти та реалізовувати інституційно-економічний 
механізм, важливо правильно обрати об’єкти, що дозво-
лять сформувати економічні стимули та створити інститу-
ційний базис ефективного функціонування підприємства 
оптової торгівлі. Так, вважаємо за доцільне виокремити 
такі об’єкти, як капітал і фінансові результати, матеріальні 
та нематеріальні активи, фінансово-економічні зв’язки та 
відносини, товарні запаси, складське, транспортне госпо-
дарство, що формують економічні стимули й організаційна 
структура управління та інститути регулювання, форму-
вання власності, інститути логістично-постачальницької 
та транспортної інфраструктури, що створюють інститу-
ційний базис.

Одним з головних завдань, що визначається в рамках 
інституційно-організаційної складової аналізованого ме-
ханізму функціонування підприємств оптової торгівлі, на 
наш погляд, є обрання найбільш доречної організаційно-
правової форми бізнесу, а також формування раціональної 
організаційної структури управління ним. Щодо другого, 
то тут можливе впровадження практично будь-якого типу 
організаційної структури. Все залежить від розмірів та 
специфіки ведення оптової торговельної діяльності. Хоча 
практика доводить про превалювання різного роду дивізіо-
нальних підходів, все ж вважаємо, що це справа практики.

З огляду на сукупність суб’єктів, об’єктів і зміс-
товність організаційно-правового базису оптової торго-
вельної діяльності, важливо раціонально визначити мету 
функціонування підприємств та обрати завдання для її 
досягнення. Так, враховуючи особливості сфери оптової 
торгівлі, головною метою їх функціонування слід вважати 
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Рис. 1. Інституційно-економічний механізм функціонування підприємств оптової торгівлі 
Джерело: сформовано авторами

Сектор виробництва, імпорту та торгівлі товарами 
та  послугами виробничого призначення

Сектор придбання товарів у роздріб, споживання
напрями послідовного перетворення 
«руху тіл» (елементів механізму)
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 Власники, керівники суб’єктів оптової торгівлі;
 Персонал;
 Органи державного управління;
 Суб’єкти ринкової інфраструктури оптової 

торгівлі, інші інституції

Мотивація через
 отримання віддачі від вкладеного капіталу;
 збереження зайнятості, покращення умов 

праці та якості трудового життя;
 соціально-економічний розвиток оптової 

торгівлі, ділова активність населення;
 розширення джерел формування капіталу, 

посилення інтеграційних зв’язків та оптового 
торговельного співробітництва

[Економічний аспект]
 системне регулювання внутрішнього ринку;
 формування розвитку сфери товарного обігу з 

вбудованими стабілізаторами;
  швидкість оптових товаропотоків;
 структурна збалансованість ринку

[Інституційний аспект]

2

Об’єкти

 Формування економічних стимулів:
 капітал і фінансові результати;
 матеріальні та нематеріальні активи;
 фінансово-економічні зв’язки та відносини;
 товарні запаси;
 складське, транспортне господарство

 Створення інституційного базису:
 організаційна структура управління та інститути 

регулювання;
 формування власності;
 інститути логістично-постачальницької та 

транспортної оптової торговельної 
інфраструктури

Блок взаємодії

 зовнішні чинники;
внутрішні чинники;
інституційно-правове 

регулювання;
інституційно-інфраструк-

турний вплив;
інституційно-органі-

заційний контроль;
конкуренція;
фінансово-інвестиційні 

й інноваційні аспекти 
забезпечення;

замінні види економічної 
діяльності;

інтереси громадянського 
суспільства

3Стратегічно-управлінський 
блок

 мета – задоволення попиту суб’єк-
тів товарного ринку стосовно купівлі-
продажу (поставки, обміну) великих 
партій товару для подальшого їх про-
дажу кінцевому споживачеві через 
роздрібну торгівлю або для вироб-
ничого споживання та надавання по-
в’язаних із цим послуг

 завдання:
 організація закупівельно-збутових 

операцій і складського господарства;
 забезпечення та підтримання ста-

більних і інтенсивних товаропотоків;
 осучаснення комплексу товароруху, 

логістики, системи обслуговування 
покупців;

 насичення споживчого ринку нови-
ми товарами, що задовольняють 
попит різних верств населення;

 формування та збереження запасів 
товарів для своєчасного задоволення 
споживчого попиту

4
Операційний блок

 функції: аналізу, планування, 
формування, організації, реалі-
зації, розподілу, контролю, ком-
пенсації, стабілізації

 методи: економічні, організа-
ційні, технологічні, правові, адмі-
ністративні, соціально-психоло-
гічні, інформаційні

 заходи: ресурсного забезпе-
чення, фінансово-економічного 
оздоровлення, інтелектуально-
кадрового управління, інфор-
маційно-аналітичного програ-
мування, торгово-технологіч-
ного спрямування, інвестиційно-
інноваційної інтеграції та парт-
нерства, бізнес-відповідальності

Опосередкування торговельно-посередницьких 
відносин у сфері переміщення товарної маси 

в роздрібний продаж, обміну товарів 
і послуг виробничого призначення
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задоволення попиту суб’єктів товарного ринку стосовно 
купівлі-продажу (поставки, обміну) великих партій товару 
для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через 
роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та 
надавання пов’язаних із цим послуг.

Відповідно до обраної мети до завдань підприємства 
оптової торгівлі слід віднести: (1) організацію закупівельно-
збутових операцій і складського господарства; (2) забез-
печення та підтримання стабільних і інтенсивних товаро-
потоків; (3) осучаснення комплексу товароруху, логістики, 
системи обслуговування покупців; (4) насичення спожив-
чого ринку новими товарами, що задовольняють попит 
різних верств населення; (5) формування та збереження 
запасів товарів для своєчасного задоволення споживчого 
попиту.

Важливу роль у процесах як формування, так і реа-
лізації інституційно-економічного механізму функціону-
вання підприємств оптової торгівлі, на наш погляд, відво-
диться такому елементу, як функції. Причому аспект комп-
лексності аналізованого механізму доводить необхідність 
урахування, а в подальшому – і виконання функцій на ма-
кро- і на мікроекономічному рівнях.

Більш того, досягнення результатів оптової торго-
вельної діяльності залежить від методів, які здатні забез-
печити та підтримувати прийнятний рівень ефективності 
функціонування підприємства. Так, вважаємо за доцільне 
використовувати в управлінні функціонуванням підпри-
ємства оптової торгівлі такі методи, як економічні, органі-
заційні, технологічні, правові, адміністративні, соціально-
психологічні, інформаційні тощо. Водночас такі методи 
слід розглядати як базові, що за різних обставин можуть 
диференціюватись, оновлюватись або втратити на певний 
час актуальність.

Проте в умовах значних трансформаційних змін на 
внутрішньому ринку для підприємств оптової торгівлі стає 
актуально раціонально визначити та реалізувати низку 
операційних заходів, які дозволять забезпечити реалізацію 
інституційно-економічного механізму його ефективного 
функціонування. Так, вважаємо за доцільне у сфері оптової 
торгівлі підприємствам реалізовувати заходи ресурсно-
го забезпечення, фінансово-економічного оздоровлення, 
інтелектуально-кадрового управління, інформаційно-ана-
лі  тичного програмування, торгово-технологічного спря-
мування, інвестиційно-інноваційної інтеграції та партнер-
ства, бізнес-відповідальності.

Вивчення складу суб’єктів вітчизняної оптової торгів-
лі засвідчує, що під впливом трансформаційних процесів у 
галузі торгівлі відбулися помітні зміни у структурі та спеці-
алізації основних і допоміжних організаційних формувань, 
зайнятих оптовою торговельною діяльністю та обслугову-
ванням учасників оптового ринку. Загалом має місце не зви-
чайне екстенсивне розширення переліку учасників оптово-
го ринку, а поглиблення внутрішньовидової спеціалізації 
у  складі оптових торговельних підприємств, посередників, 
інфраструктурних суб’єктів. Таким чином, ефективність 
функціонування підприємств оптової торгівлі визнача-
ється здатністю взаємодіяти та адаптуватись до зовнішніх 
і внутрішніх чинників, інституційно-правового регулюван-
ня, інституційно-інфраструктурного впливу, інституційно-

організаційного контролю, конкуренції, фінансово-інве- 
стиційного та інноваційного середовища, замінних видів 
економічної діяльності, інтересів суспільства.

Висновок. Інституційно-економічний механізм 
покликаний реалізувати економічні, організаційні, моти-
ваційні, ресурсні та інші завдання, пов’язані зі створен-
ням, становленням, ефективним господарюванням і роз-
витком підприємств оптової торгівлі, виконанням ними 
функції опосередкування відносин з суб’єктами секторів 
виробництва, обміну, розподілу та споживання в цілях 
належного функціонування галузі як однієї з ланок про-
сування товарів у сфері товарного обігу. Отже, на різних 
етапах життєвого циклу підприємства оптової торгівлі 
інституційно-економічний механізм виконує загалом як 
спільну, так водночас і специфічну роль, маючи постійний 
характер. 

Крім того, його структура об’єктивно деформуєть-
ся під впливом інституційних чинників, а також ринкових 
законів, серед яких – мотивація суб’єктів, їх соціально-
економічні інтереси, причини поведінки. Таким чином, ме-
ханізм еволюціонує і потребує належного управління, пе-
редусім сфокусованого на збереженні суб’єктно-об’єктного 
складу, його структури, мети і головних завдань.
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УДК 005.21
Полякова Я. А. Логико-семантическая основа формирования  

базовых компонентов стратегии предприятия
Современное трактование сущности стратегии предприятия преду-
сматривает трансформацию внутренних характеристик предприя-
тия в ключевые факторы успеха согласно условиям функционирования 
внешней среды с целью обеспечения позиции устойчивого лидерства в 
долгосрочной перспективе и является одним из ключевых моментов 
системы стратегического управления предприятием в условиях со-
временного бизнеса. В результате проведенного исследования усовер-
шенствована логико-семантическая структура базовых компонен-
тов стратегии предприятия на основе осуществления исследований 
индуктивным методом, что позволило определить логическую по-
следовательность этапов формирования ключевых факторов успеха, 
выявить условия трансформации базовых элементов каждого этапа 
и провести семантическую оценку структуры базовых компонентов 
стратегии предприятия на каждом из определенных этапов для реа-
лизации процессов целеполагания и оценки результата внедрения из-
бранной стратегии предприятия. 
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Вступ. Формування концептуальної моделі страте-
гії підприємства, визначення її базових елементів у своєму 
розвитку проходить багато еволюційних стадій. Трактуван-
ня поняття стратегії трансформується від суб’єктивного 
уявлення стратега – керівника підприємства до процесу 
навчання, забезпечення влади й перспективи досягнення 

стабільної конкурентної позиції у довгостроковій перспек-
тиві на основі участі у цьому процесі всього колективу під-
приємства. Такий еволюційний розвиток основ стратегіч-
ного управління обумовлює різні комбінації визначальних 
структурних компонентів стратегії підприємства. Сучасне 
трактування сутності стратегії підприємства передбачає 
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курентних переваг і ключових факторів успіху підприєм-
ства [1–5]. Подальші дослідження закордонних і вітчизня-
них учених концентруються на визначенні конкурентних 
стратегій та дослідженні явища конкурентоспроможності 
підприємства [3; 5–7]. 

Однак первинною основою формування логічної 
структури розвитку підприємства у довгостроковій пер-
спективі є внутрішні характеристики, що визначаються на 
етапі створення підприємства та удосконалюються в про-
цесі його подальшого функціонування. На рис. 1 наведено 
поетапний розвиток внутрішніх характеристик підприєм-
ства у ключові фактори успіху та надано опис умов транс-
формації вищезазначених елементів. 

Базові елементи стратегії підприємства на самому 
елементарному рівні сконцентровані у внутрішніх характе-
ристиках підприємства. На основі принципу порівняльної 
результативності внутрішні характеристики підприємства 
трансформуються у сильні сторони, що мають певні пере-
ваги над іншими внутрішніми характеристиками на основі 
показників результативності. К. Ендрюс, що досліджував 
цей процес, визначив, що «сильні сторони» підприємства 
ґрунтуються на таких внутрішніх характеристиках, як: 
маркетинг, дослідження та розробки, управлінська інфор-
маційна система, управлінська команда, операції, фінанси, 
людські ресурси [1, с. 31]. Таким чином, базові елементи 
сутнісної складової «сильних сторін» К. Ендрюса сконцен-
тровані переважно на внутрішніх процесах підприємства, 
фінансах і людських ресурсах. 

Подальша трансформація сильних сторін у відмітні 
компетенції відбувається за умов урахування зворотної 
реакції зовнішніх факторів, що представлені конкурент-
ним та опосередкованим оточенням на результати здій-
снення основної та допоміжної діяльності підприємства. 
Розвинуті підприємством сильні сторони мають бути 
значущими в існуючих зовнішніх умовах конкурентного 
ринку та характеризуватись виникненням синергетич-
ного ефекту від їх взаємодії. Теоретичне обґрунтування 
поняття „відмітна компетенція» вперше проведено пред-
ставником стратегічної школи дизайну Ф. Селзником як 
необхідного елементу стратегічного управління підприєм-
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рис. 1. Структурно-логічна схема трансформації базових компонентів  
стратегії підприємства 

трансформацію внутрішніх характеристик підприємства 
відповідно до умов функціонування зовнішнього серед-
овища з метою забезпечення лідерства у довгостроковій 
перспективі та є одним із ключових моментів системи 
стратегічного управління підприємством в умовах сучас-
ного бізнесу. Ускладнення сутності концепції стратегічного 
управління підприємством за рахунок комплексних сис-
темних процесів внутрішнього та зовнішнього спрямуван-
ня обумовлює збільшення значущості базових компонентів 
стратегії на розвиток економічних суб’єктів ринку у багато-
рівневих зовнішніх умовах і необхідністю більш детального 
дослідження логіко-семантичної основи ключових факто-
рів успіху. Оптимальна комбінація ключових факторів успі-
ху, що визначається підприємством з урахуванням впливу 
факторів зовнішнього середовища, сприяє досягненню 
стабільного ринкового лідерства підприємства у довго-
строковій перспективі. Тому успішність подальшого впро-
вадження концепції стратегічного управління у діяльність 
сучасних підприємств потребує поелементного, детального 
розгляду семантичної основи та логіко-структурної складо-
вої базових компонентів стратегії підприємства. 

Постановка завдання дослідження. На наш погляд, 
недостатнє теоретичне обґрунтування та систематизація 
саме базових компонентів стратегії підприємства викликає 
неточності у розумінні сутності ключових факторів успіху, 
їх значущості як логіко-семантичної основи формування 
стратегії підприємства, що, у свою чергу, призводить до 
невизначеності стадійності реалізації обраних стратегій 
підприємством та проведення оцінки отриманих резуль-
татів. Тому метою цього дослідження є визначення логіко-
семантичної основи базових компонентів стратегії підпри-
ємства у довгостроковій перспективі.

Результати дослідження. Питанню трансформації 
внутрішніх характеристик підприємства у ключові фак-
тори успіху на теоретичному рівні дослідження приділено 
багато досліджень закордонних учених. Ф. Селзник сфор-
мував поняття «відмітна компетенція»; А Чандлер дослі-
джував взаємозв’язок компетенцій із бізнес-стратегіями 
підприємства; М. Портер визначив конкурентні стратегії 
та розглянув вплив зовнішньої складової на розвиток кон-
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ством, що дозволяє досягнути відповідності внутрішнього 
становища підприємства із зовнішніми очікуваннями [1, 
c. 26]. Комплексний вплив умов ведення бізнесу, пошук 
актуальних методик проведення внутрішнього аналізу, 
визначення найбільш впливових результуючих показни-
ків діяльності підприємства та доцільних моделей при-
йняття управлінських рішень призводить до формуван-
ня відмітних компетенцій. Обґрунтування доцільності 
вибору певних сильних сторін як базових для подальшої 
транcформації у відмітні компетенції підприємства у дов-
гостроковій перспективі підтверджується досвідом. При 
цьому трансформація сильних сторін підприємства у 
відмітні компетенції спостерігається у середньостроко-
вій  – довгостроковій перспективі. Подальший науковий 
пошук семантичної сутності відмітних компетенцій під-
приємства зведено М. Портером до конкретних кількісних  
і якісних показників з метою проведення СВОТ-аналізу 
та визначення сутнісної складової запропонованих ним 
конкурентних переваг, а надалі – конкурентних стратегій: 
лідерства по витратах, диференціації та фокусування [1; 3; 
5]. СВОТ-аналіз як метод дозволяє проводити порівняння 
кількісних і якісних відмітних компетенцій підприємства, 
а також на основі використання єдиної системи виміру за 
допомогою інтегрального показника проводити їх ран-
жування з метою визначення конкурентних переваг під-
приємства. На стадії формування конкурентних переваг 
спостерігається зміщення акцентів системи стратегічного 
управління на рівень аналізу впливу зовнішньої складо-
вої – ринку у процесі трансформації базових компонентів 
стратегії підприємства. У цьому випадку увагу підприєм-
ства слід приділяти тільки тим внутрішнім характеристи-
кам, які задовольняють потребам ринку. 

Таким чином, на перших трьох стадіях розвитку 
базові компоненти стратегії підприємства локалізуються 
у внутрішній діяльності підприємства, внутрішні характе-
ристики підприємства формалізуються на основі розра-
хунку фінансових та економічних показників, проводить-
ся оцінка значення результатів діяльності підприємства 
та порівняльний аналіз динаміки відхилення обраних по-
казників від нормативного значення. Стадія формування 
конкурентних переваг включає до цього процесу необхід-
ність відповідності сформованих відмітних компетенцій 
зовнішнім очікуванням. Подальші дослідження зовніш-
ньої складової визначення та реалізації базових компо-
нентів стратегії підприємства проведені Р. Капланом та  
Д. Нортоном [8; 9]. Дослідження вчених зовнішньої сфе-
ри реалізації стратегії підприємства дозволили визна-
чити чотири стратегічно важливі перспективи розвитку 
підприємства, які, на їх погляд, є визначальними: знання 
та навчання, фінанси, споживачі та внутрішні процеси. 
Детальний аналіз визначених перспектив дозволяє дійти 
висновку, що семантичною основою формування конку-
рентних переваг підприємства згідно із принципами зба-
лансованої системи показників є фактори виробництва 
(фінанси – капітал, знан ня – інформаційний ресурс) та 
внутрішні процеси підприємства (функціональна та про-
цесна складові). Споживачі, яких включено до переліку 
основних перспектив, при проведенні оцінки діяльності 
підприємства виступають зовнішньою складовою кон-
курентного ринку, яка сприяє трансформації відмітних 

компетенцій у конкурентні переваги підприємства та під-
тверджує їх життєздатність [8; 9]. Згідно з розробленою 
Р. Капланом та Д. Нортоном системою збалансованих 
показників всі внутрішні процеси підприємства мають 
бути спрямовані на удосконалення, розвиток і навчання. 
При цьому методичною основою трансформації відміт-
них компетенцій у конкурентні переваги підприємства є 
метод формування карт стратегічних груп із урахуванням 
сегментації ринку, величі бізнесу й інтенсивності конку-
рентної поведінки інших учасників ринку. 

Однак слід зазначити, що подальші дослідження ре-
зультативного менеджменту призводять до розуміння не-
спроможності конкурентних переваг виконувати функцію 
базових елементів стратегії підприємства через їх значну 
кількість і неможливості підприємства у цьому випадку 
сфокусувати вектор управлінських рішень. Вирішення цієї 
парадигми досягнуто за рахунок введення у стратегічне 
управління підприємством поняття „ключовий фактор 
успіху». Під ключовими факторами успіху розуміються го-
ловні визначники довгострокового лідерства підприємства 
в існуючих умовах функціонування. Формування ключових 
факторів успіху передбачає визначення підприємством уні-
кальної для зовнішніх умов комбінації конкурентних пере-
ваг, що забезпечують стабільність досягнутого підприєм-
ством лідируючого положення за певними напрямами ді-
яльності у довгостроковій перспективі. Визначено макси-
мальну кількість конкурентних переваг, на яких одночасно 
підприємство може сконцентрувати увагу, їх кількість не 
повинна перевищувати трьох елементів. При цьому замість 
стратегічного управління з’являється поняття „лідерство», 
яке проявляється у тому, що підприємство досягає моменту 
внутрішньокорпоративної конкуренції, тобто конкуренція 
охоплює тільки внутрішні напрями діяльності, бренди, но-
менклатурні одиниці, персонал самого підприємства, інші 
учасники ринку не мають змоги брати участь у цьому про-
цесі через неможливості копіювання досягнутої унікальної 
комбінації базових компонентів стратегії. Таким чином, 
визначальним елементом стратегії підприємства є ключові 
фактори успіху, які у своєму еволюційному розвитку про-
ходять складний трансформаційний відбір із внутрішніх 
характеристик підприємства.

Визначена логіка поетапного процесу формування 
ключових факторів успіху як базових компонентів страте-
гії підтверджує їх стратегічну значущість для підприємства 
та потребує більш поглибленого дослідження семантичної 
характеристики визначених компонентів на кожній еволю-
ційній стадії.

Елементарним базовим компонентом стратегії під-
приємства, що наведено на рис. 1, є внутрішні характерис-
тики підприємства. Згідно із загальним визначенням харак-
теристика є сукупністю відмітних властивостей, які, у свою 
чергу, є сутнісною невід’ємною ознакою, що складає сут-
ність субстанції (підприємства), її фундаментальною влас-
тивістю, яка необхідна для існування [2; 13]. Розгляд цього 
визначення в економічній площині дозволяє стверджува-
ти, що виникнення підприємства на самому елементарно-
му рівні існування неможливе без такого фактора вироб-
ництва, як земля, що розглядається як місце знаходження 
суб’єкта економічної діяльності, капіталу як уставного фон-
ду або матеріальних засобів для сплати державних платежів, 
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пов’язаних із реєстрацією підприємства, та людини, через 
особистісні спроможності та дії якої проявляють себе такі 
фактори виробництва, як: труд, підприємницька спромож-
ність, аналіз інформації. Тобто первинними семантичними 
елементами внутрішніх характеристик підприємства є такі 
фактори виробництва, як: земля і капітал у сполученні із 
людськими ресурсами, без яких неможливе виникнення та 
подальше існування підприємства. Успішність довгостро-
кового розвитку підприємства пов’язана із інноваційністю 
підприємницької ідеї і методів аналізу вихідної інформації 
для прийняття управлінських рішень, достатністю фінан-
сових резервів та оптимальністю вибору місця реєстрації 
підприємства з метою збільшення соціально-економічної 
результативності всіх внутрішніх процесів підприємства. 
Однак вплив цих факторів виробництва на досягнення під-
приємством стадії розвитку «стійке лідерство» на ринку не 
є однозначним. При подальшому розгляді внутрішніх ха-
рактеристик підприємства доцільно провести їх розподіл 
на дві семантичні категорії: внутрішні характеристики під-
приємства, що мають субстанційну й акциденційну основу 
у зв’язку із різним ступенем впливу на процес трансформа-
ції: «внутрішні характеристики – сильні сторони – відміт-
ні компетенції – конкурентні переваги – ключові фактори 
успіху підприємства» та неоднаковим рівнем взаємодії. 
Субстанційні характеристики підприємства – це ті, що іс-
нують в економічній діяльності підприємства самостійно, 
самі по собі, не знаходячи вираження через інше, без них 
неможливе існування підприємства [2; 13]. Акциденційні 
характеристики підприємства є властивостями сутності, 
які можуть бути відсутніми або змінюватись, що в цілому 
не вплине на існування підприємства, воно не перестане 
бути тим, що воно є, вони не існують самостійно, а вира-
жаються опосередковано через інші внутрішні характерис-
тики. [2; 13]. На основі вищерозглянутих умов створення 
та функціонування підприємства його субстанційними 
характеристиками є тільки три компоненти: земля, капі-
тал і людина як носій таких факторів виробництва, як труд 
і підприємницька спроможність, мозок якої є інструмен-
том обробки й інтерпретації інформації, творцем і розпо-
рядником капіталу. Дії людини у сукупності із комбінаці-
єю вищезазначених факторів виробництва знаходять своє 
відображення у внутрішніх процесах підприємства, які є 
елементами третього порядку внутрішніх акциденційних 
характеристик підприємства. При цьому самі внутрішні 
процеси підприємства теж слід розглядати як багатогран-
не економічне явище. Внутрішні процеси підприємства до-
цільно у цьому випадку розподіляти на функціональні та 
наскрізні. До категорії функціональних процесів відносять 
діяльність підприємства у певних функціональних сферах: 
виробництво, фінанси, маркетинг тощо. Базовими компо-
нентами стратегії на цьому рівні формування внутрішніх 
характеристик підприємства можуть бути: основні й обо-
ротні виробничі фонди, технологія виробництва, канали 
збуту, продукція, політика просування, форми та методи 
платежу, співвідношення власного та запозиченого капі-
талу, рентабельність тощо. На рівні наскрізних внутрішніх 
процесів підприємства базовими компонентами форму-
вання стратегії підприємства стають окремі операції, що 
охоплюють діяльність декількох структурних підрозділів 

підприємства у здійсненні певного внутрішнього процесу. 
У цьому випадку базовим компонентом формування стра-
тегії стає механізм здійснення певної операції у межах вну-
трішніх процесів підприємства, що сприяє досягненню під-
приємством унікальної комбінації внутрішніх ресурсів і їх 
подальшої трансформації з метою досягнення стану лідер-
ства. Пошук майбутніх ключових факторів успіху на цьому 
рівні локалізується в операціях: заключення контрактів, 
обслуговування клієнтів, здіснення продажу продукції та 
ін. Наглядну демонстрацію семантичної структури базових 
компонентів стратегії підприємства наведено на рис. 2.

Географічне позиціонування підприємства, що обу-
мовлює прийнятну організаційно-правову форму бізнесу, 
податкове навантаження та логістичні потоки підприєм-
ства у сполученні із інноваційно мислячим, розвинутим 
і мотивованим персоналом підприємства та наявність 
необхідних фінансових ресурсів визначають основу май-
бутнього розвитку підприємства та сприяють найбільш 
оптимальному прояву інших внутрішніх характеристик 
підприємства акциденційної спрямованості у довгостро-
ковій перспективі на основі синергетичного ефекту.

Акциденційні характеристики підприємства друго-
го рівня, що наведені такими факторами виробництва, як 
труд, підприємницька спроможність, інформація, є похід-
ним результатом сполучення «земля – капітал – людина» 
та сприяють збільшенню синергетичного результату впли-
ву на прояв акциденційних характеристик нижчого поряд-
ку – внутрішніх процесів підприємства. 

Таким чином, первинними, найбільш впливовими 
семантичними компонентами внутрішніх характеристик 
підприємства, на базі яких формуються ключові фактори 
успіху і реалізуються стратегії із довгостроковим ефектом 
лідерства, є: земля, капітал та персонал підприємства. Дан-
ні базові елементи є визначальними для розвитку підпри-
ємства у довгостроковій перспективі, їх унікальна комбі-
нація є єдиною умовою досягнення підприємством стану 
лідерства у довгостроковий період часу. Вплив акциденцій-
них базових компонентів, таких як: інформація та внутріш-
ні процеси підприємства, які теж можуть бути основою 
ключових факторів успіху, дозволяє отримати нестійкий 
результат конкурентної переваги підприємства у коротко-
строковій і середньостроковій перспективі, що пояснюєть-
ся меншим ступенем їх унікальності та легкістю копіюван-
ня іншими учасниками конкурентного ринку. Окремо слід 
відзначити напрями фокусування двох важливих процесів 
у стратегічному управлінні підприємства: постановки ці-
лей та оцінки отриманих результатів. Цілеспрямування 
у стратегічному управлінні доцільно базувати виключно 
на ключових факторах успіху, які сформовані із субстан-
ційних внутрішніх характеристик підприємства «земля – 
капітал – персонал» із орієнтацією на зовнішню складову. 
При цьому вплив зовнішньої складової у стратегічному 
управлінні підприємством переважно оцінюється за дво-
ма ключовими критеріями: потреби клієнтів та інновацій-
ність технології. Добір саме таких критеріїв, як ефективної 
взаємодії внутрішніх характеристик підприємства із зо-
внішнім середовищем функціонування підприємства про-
водиться на основі результатів комплексного дослідження 
цієї сфери. Т. Левіт відзначив потреби клієнтів у як базові 
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критерії вибору галузі ринку; І. Ансофф оцінював важли-
вість ефекту синергії; Д. Абель підтвердив, що найбільший 
економічний результат від ефекту синергії спостерігається 
у сфері технології [10–12]. Подальша деталізація визначе-
них ключових факторів успіху підприємства відбувається 
на основі добору відповідних показників формалізованої 
оцінки результатів діяльності підприємства на поточному 
рівні управління та оптимального сполучення внутрішніх 
процесів функціонального та наскрізного спрямування на 
оперативному рівні. Таким чином, реалізація процесу ціле-
спрямування у стратегічному управлінні підприємством, 
що починає своє формування на стратегічному рівні та 
знижується по ієрархії до оперативного рівня управління, є 
вектором визначення оптимального сполученням субстан-
ційних характеристик підприємства на основі врахування 
потреб споживачів і технологічної інноваційності основної 
та допоміжної діяльності підприємства. Результативність 
впровадження сформованої стратегії підприємства має 
протилежний вектор спрямування. Механізм функціону-
вання внутрішніх процесів підприємства на основі прин-

ципів удосконалення, розвитку та навчання сприяє забез-
печенню стійкості та збалансованості внутрішніх резервів 
підприємства із факторами зовнішнього середовища, що 
обумовлює можливість досягнення підприємством необ-
хідного для подальшого розвитку результату діяльності 
та оцінюється за допомогою формалізованих фінансово-
економічних показників. Досягнення прогнозованого зна-
чення результуючих показників діяльності підприємства 
на поточному рівні є базисом для переходу до стану лі-
дерства підприємства, що є результуючим показником по-
зитивного розвитку підприємства на стратегічному рівні 
управління у довгостроковій перспективі часу. Досягнення 
цього стану підприємствами у конкурентній позиції лідера 
та нішера реалізується автоматично за умов формування 
унікальної комбінації ключових факторів успіху, однак для 
підприємств, що знаходяться у інших конкурентних пози-
ціях – претендента на лідерство та послідовника, досяг-
нення стану лідерства передбачає проведення попередньо-
го фокусування на певному сегменті ринку для подальшої 
реалізації стратегії лідерства. 

1. Внутрішні характеристики підприємства

3. Стратегії різних рівнів управління

2. Трансформація
„внутрішні характеристики - сильні сторони – відмітні компетенції – конкурентні переваги – ключові фактори успіху”
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рис. 2. концептуальна семантична схема трансформації базових компонентів стратегії підприємства
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Висновки. Таким чином, у межах проведеного до-
слідження удосконалено логіко-семантичну структуру ба-
зових компонентів стратегії підприємства на основі про-
ведення досліджень індуктивним методом, що дозволило 
визначити логічну послідовність етапів формування клю-
чових факторів успіху, умови трансформації базових еле-
ментів кожного етапу та семантичну спрямованість вну-
трішніх характеристик підприємства у реалізації процесів 
цілеспрямування та оцінки результату від впровадження 
стратегії підприємства.
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Вступ. У складних умовах функціонування вітчизня-
них підприємств необхідно детально аналізувати ефектив-
ність використання інструментів планування, контролю та 
управління. Перед управлінцями постають більш складні 
проблеми, що потребує використання нових, сучасних 
методик управління, що забезпечить впевненість у май-
бутньому. Створення та розвиток інформаційної системи є 
основою для стабільної діяльності підприємства. 

Контролінг являє собою безперервний моніторинг 
діяльності підприємства, адже основне завдання контр-
олінгу – орієнтація процесу управління на досягнення 
поставлених керівником підприємства цілей. Саме тому 
контролінг є глобальною системою, що дає змогу вирішу-
вати як стратегічні, так і оперативні завдання.  

Формування та використання інструметів контролін-
гу, що відповідають сучасним умовам функціонування під-
приємства, дозволить отримати ряд конкурентних переваг 
та загалом досягнути іншого рівня приняття управлінських 
рішень. Адже здійснення контролінгу на підприємстві по-
винно відбуватися за наявності грунтовного рівня знань 
управлнців стосовно змісту та функціонального призна-
чення його інструментів. Вибір простих і в той же час ефек-
тних інструментів контролінгу на підприємстві дозволить 
покращити доступність і зрозумілість контролінгу як нової 
концепції управління для вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням теоретичних і практичних аспектів контролінгу 
та його інструментарію займалося багато як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців, зокрема: Х. Й. Фольмут [4],  
Ю. П. Аніскін [1], Р. Г. Долинська [2], Н. Ю. Іванова [3],  
С. О. Хайлук [5], О. А. Русановська [9], А. С. Криворотов [8], 
Ю. О. Барабаш [7].

Проте на сьогодні не існує однозначного погляду 
стосовно розмежування інструментів контролінгу, якими 
оперує підприємство в ході діяльності та їх функціональ-
ного призначення в рамках нової концепції управління.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Ефективність управління на підприємстві за-
лежить від рівня використання інструментів контролінгу. 
Оскільки на сьогодні не сформовано дієвого механізму 
щодо формування та подальшого застосування інстру-
ментів контролінгу управлінцями, доцільно здійснити 
ґрунтовний аналіз існуючих інструментів, що є практично 
значущим для їх коректного впровадження на вітчизняних 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Стратегічний кон-
тролінг повинен забезпечити успішне функціонування 
підприємства, моніторинг встановлених цілей розвитку та 
досягнення довгострокових стійких переваг. До основних 
напрямів аналізу стратегічного контролінгу доцільно від-
нести такі: аналіз зовнішнього та внутрішнього середови-
ща, аналіз конкуренції, аналіз ключових факторів успіху, 
аналіз стратегічних планів і підконтрольних показників 
діяльності, аналіз факторів, що збільшують рівень затрат 
на підприємстві. Тому стратегічний контролінг зорієнтова-
ний на довгострокову перспективу.

Інструменти стратегічного контролінгу дозволяють 
оцінити ефективність діючої стратегії підприємства, вия-
вити сильні та слабкі сигнали, що надходять із зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що є підґрунтям для коригу-
вання діючих стратегій підприємства. 

Обґрунтуванням вибору інструментів контролінгу 
діяльності підприємства займалося багато вчених. Так, Ані-
скін Ю. П. [1] вважає, що інструменти стратегічного контр-
олінгу використовуються для виявлення та покращення 
майбутніх шансів і ризиків підприємства, тобто для пошуку, 
розширення та збереження потенціалу успіху. Тому до ін-
струментарію контролінгу він відносить такі: портфельний 
аналіз, аналіз потенціалу, аналіз кривої досвіду, аналіз силь-
них і слабких сторін підприємства, аналіз стратегічних роз-
ривів, розробка сценаріїв та ін.

Проте Іванова В. Й. [3] говорить, що стратегічний 
контролінг виступає консультантом для керівництва при 
розробці стратегії, встановленні цілей і завдань, тому ре-
комендує до основних інструментів віднести такі: бенчмар-
кінг, SWOT-аналіз, аналіз потенціалу, портфельний аналіз, 
вартісний аналіз, інвестиційний аналіз, розробка сценаріїв, 
аналіз ризиків.

Натомість Хайлук С. О. [5] розглядає інструментарій 
контролінгу відповідно до функцій, що він виконує, таких 
як: діагностика фінансово-господарського стану підпри-
ємства, планування, управлінський облік, інформаційне 
забезпечення, контроль та аналіз відхилень, внутрішній 
консалтинг та аудит. Зокрема, до інструментів стратегіч-
ного контролінгу, на думку автора, доцільно віднести такі: 
SWOT-аналіз, конкурентний аналіз за Портером, систему 
раннього попередження, план антикризового управлін-
ня, Balanced Scorecard, стратегічні карти, аналіз сценаріїв 
майбутнього, планування цінності капіталу, планування ін-
вестицій, планування стратегії за Ансоффом, GAP-аналіз, 
метод стратегічного балансу, аналіз сценаріїв, контроль 
стратегії та її цільових показників, принцип обмеженої ра-
ціональності. 

Долинська Р. Г. [2] засвідчує, що процес реалізації 
стратегії ґрунтується на використанні окремих інструмен-
тів, до яких відносить: збалансовану систему показників, 
управління витратами, портфельний аналіз, аналіз слабких 
і сильних сигналів, аналіз сценаріїв розвитку, аналіз стра-
тегічних розривів. 

Аналіз праць провідних фахівців з контролінгу дає 
змогу стверджувати, що більшість із пропонованих інстру-
ментів не є адаптованими для використання вітчизняними 
підприємствами в сучасних умовах господарювання. Крім 
того, впровадження інструментарію потребує відповід-
ного рівня обізнаності управлінців, що потребує значних 
затрат ресурсів. З огляду на наявні протиріччя щодо виді-
лення дієвих інструментів стратегічного контролінгу, на 
нашу думку, до них варто віднести такі: аналіз конкуренції, 
портфельний аналіз, Balanced Scorecard, аналіз потенціалу, 
аналіз стратегічних відхилень, розробку сценаріїв майбут-
нього, SWOT-аналіз, конкурентний аналіз Портера.

Портфельний аналіз як інструмент стратегічного 
контролінгу дає змогу покращити рівень стратегічного 
планування на підприємстві за рахунок аналізу стратегій 
на довгострокову перспективу. В основі портфельного ана-
лізу лежить концепція ефекту кривої досвіду та життєвого 
циклу продукції. Відповідно, підприємство розподіляє про-
дукцію за чотирма стратегічними сегментами залежно від 
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її фактичного стану та перспектив розвитку. Цей аналіз є 
основою для зменшення випуску продукції або ж, навпаки, 
перепрофілювання підприємства на випуск перспективно-
го її виду.

У свою чергу, Balanced Scorecard («збалансована си-
стема показників») дозволяє збільшити обсяг необхідної 
інформації для прийняття управлінського рішення щодо: 
оцінювання клієнтами діяльності підприємства; конку-
рентних позицій цього підприємства; необхідності іннова-
ційних нововведень для поліпшення діяльності підприєм-
ства; стану підприємства з погляду акціонерів. Зміст цього 
інструменту та його основне призначення полягає у мож-
ливості збалансувати фінансові (дохід, прибуток, рента-
бельність) і нефінансові (задоволення клієнтів, відомість 
бренда, рівень обслуговування споживачів) показники [4].

Успішність діяльності підприємства на ринку зале-
жить від багатьох факторів, що визначаються за допомо-
гою інструменту стратегічного контролінгу – аналіз потен-
ціалу. Отже, керівництво підприємства повинно кожного 
року визначати ступінь та ефективність використання на-
явних потенціалів на основі попередньо встановлених кри-
теріїв оцінки, таких як: організація збуту, розподіл товарів 
в торгівлі, програма додаткових послуг, контроль витрат, 
логістика, реклама, виробнича техніка та технології, інно-
ваційна здатність, завантаження потужностей. Результати 
аналізу потенціалу створюють базу для перевірки та кори-
гування стратегії підприємства. 

Аналіз стратегічних відхилень спрямований на ви-
конання довгострокової стратегії підприємства, зокрема, 
співставлення запланованих і реальних кількісних і якісних 
показників, що здійснюється на основі аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовища підприємства. Ідентифікація 
стратегічних розривів свідчить про необхідність розробки 
нової стратегії або ж коригування існуючої для досягнення 
довгострокових цілей підприємства.

На сьогодні підприємства функціонують у динаміч-
них умовах, що обумовлює складність виконання запла-
нованих завдань. У цьому випадку ефективним є викорис-
тання інструменту стратегічного контролінгу – розробка 
сценаріїв майбутнього. Використання цього інструменту 
дозволяє управлінцям сформувати альтернативні варіан-
ти розвитку ситуації в майбутньому для прийняття дієвих 
управлінських рішень [8].

Розробка сценаріїв як інструмент стратегічного 
контролінгу спрямована на планування діяльності підпри-
ємством з метою виключення непередбачуваних ситуацій 
у майбутньому. Відповідно, сценарій розробляється у трьох 
варіантах: найкращий, найгірший, реальний, а управлін-
ці на підприємстві розробляють чіткий алгоритм дій для 
кожного з них з метою забезпечення нормальності функ-
ціонування підприємства. Результати реалізації сценаріїв 
повинні спростити та покращити якість управлінських рі-
шень на підприємстві. 

Ефективним інструментом стратегічного контр-
олінгу для оцінки реального стану підприємства є SWOT-
аналіз. Реалізація цього інструменту дає змогу управлін-
цям оцінити переваги та недоліки, перспективи та ризики 
в діяльності підприємства, тим самим даючи всебічну її 
оцінку. Головним його завданням є визначення ресурсоза-

безпеченості підприємства для належного використання 
можливостей зовнішнього середовища та встановлення 
рівня небезпеки негативних тенденцій у діяльності під-
приємства. Суттєвими перевагами SWOT-аналізу є його 
простота, логічність, легкість сприйняття, тому він набув 
широкого використання на практиці як вітчизняними, так 
і зарубіжними підприємствами.

Для оцінки конкурентоспроможності підприємства 
використовується інструмент стратегічного контролінгу – 
конкурентний аналіз Портера. В основі цього інструменту 
знаходиться твердження відносно впливу на підприємство 
п’яти основних факторів: покупці та клієнти, постачальни-
ки, можливість появи нових конкурентів, наявність товарів-
замінників, діяльність конкурентів у рамках галузі. 

Здійснення оперативного контролінгу спрямовано на 
забезпечення його прибутковості та ліквідності за рахунок 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків під час співстав-
лення доходу від реалізації і витрат підприємства. Відповід-
но, результатом функціонування оперативного контролінгу 
на підприємстві є створення системи управління, що забез-
печує ефективне досягнення його поточних цілей, а також 
дозволяє оптимізувати співвідношення «витрати – прибу-
ток» на підприємстві.

Отже, інструменти оперативного контролінгу дозво-
ляють сформувати інформацію, що є необхідною для отри-
мання сигналів відносно потреби самокоординації в рам-
ках управління на операційному рівні. Інструменти опера-
тивного контролінгу є засобом для усунення наявних про-
блем у сферах постачання, виробництва, реалізації. Тому 
оперативний контролінг використовує ряд інструментів, 
що забезпечують обґрунтованість управлінських рішень 
для забезпечення та досягнення запланованого рівня при-
бутковості. 

Арсенал основних інструментів оперативного контр-
олінгу сильно відрізняється від стратегічного. На думку 
Цьохли С. Ю. [6], інструментарій оперативного кон тролінгу 
включає в себе: бюджетування, регулювання, моделюван-
ня, ціноутворення, «директ-кост» (сум покриття), аналіз 
точки беззбитковості, аналіз результатів по відхиленнях, 
формування поточних підконтрольних показників, визна-
чення взаємозв’язків і взаємозалежностей між показника-
ми: обсяг виробництва, витрати, прибуток.

Тоді як Аніскін Ю. П. [1] говорить, що інструменти 
оперативного контролінгу забезпечують активне управлін-
ня прибутком, виявлення та усунення оперативних про-
блемних зон у сферах постачання, виробництва, реалізації 
та управління. Тому до основних інструментів оператив-
ного контролінгу, на думку автора, доцільно віднести такі: 
ABC-аналіз, управління запасами матеріалів, аналіз об’єму 
замовлень, аналіз величин у точці беззбитковості, метод 
розрахунку сум покриття, аналіз вузьких місць, аналіз від-
хилень.

Оскільки оперативний контролінг зорієнтований на 
забезпечення економічної ефективності та рентабельності 
підприємства, Іванова В. Й. [3] вважає, що до основних ін-
струментів варто віднести: управлінський облік і бюджетне 
управління. Подібної думки дотримується Долинська Р. Г. 
[2], яка говорить, що оперативний контролінг забезпечує 
відповідність дій щодо загальної мети діяльності підпри-
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ємства. Тому до інструментів оперативного контролінгу 
доцільно віднести управлінський облік і систему бюджет-
ного управління.

Здійснивши грунтовний аналіз праць фахівців із 
контролінгу, можна зробити висновок щодо різнобічності 
поглядів відносно ефективного набору інструментів опе-
ративного контролінгу на підприємстві. Проте, з огляду 
на тенденції зовнішнього та внутрішнього середовища, по-
треби управлінців, на нашу думку, здійснення оперативно-
го контролінгу повинно реалізовуватися за рахунок таких 
його інструментів: аналіз відхилень фактичних результатів 
від планових, маржинальний аналіз (метод сум покриття), 
АВС-аналіз, управління запасами, аналіз об’єму замовлень, 
аналіз точки беззбитковості, визначення доцільності реа-
лізації інвестиційних проектів, функціонально-вартісний 
аналіз.

Для оцінки ефективності роботи підприємства та 
його структурних підрозділів, а також правильності фор-
мування бюджетів здійснюється аналіз відхилень фактич-
них результатів від планових, що є основним інструментом 
оперативного контролінгу оцінки діяльності центрів відпо-
відальності. Цей інструмент дозволяє своєчасно налашто-
вувати систему управління виробництвом, а управлінець 
має можливість у будь-який момент впливати на поточні 
процеси. 

Маржинальний аналіз (метод сум покриття) як ін-
струмент оперативного контролігу є проміжним резуль-
татом діяльності підприємства та дає змогу виявити ефек-
тивність і потенціал аналізу конкретного об’єкта (продукт, 
послуга, центр відповідальності, напрямок діяльності). При 
використанні інструменту розрахунку сум покриття перед-
бачено врахування умов ринку, зокрема, ціни, що форму-
ється здебільшого конкурентами.

Для оцінки ступеня важливості наявних завдань 
доцільно використовувати АВС-аналіз. Цей інструмент 
оперативного контролінгу ґрунтується на твердженні, що 
процесі виробництва продукції перші 5–20 % вхідних пара-
метрів забезпечують досягнення 75–80 % результативних 
параметрів, а решта вхідних величин дають лише 20 % від 
загального результату. Цей інструмент доцільно викорис-
товувати насамперед у матеріально-технічному постачанні, 
виробництві та збуті [9].

Управління запасами як інструмент оперативного 
контролінгу на підприємстві забезпечує планування запа-
сів і прийняття наступного рішення відносно замовлення 
матеріалів. Управління запасами являє собою динамічний 
процес, тому необхідно здійснювати постійний моніторинг 
ринку та визначати критичний рівень запасів, об’єм попо-
внення запасів, момент подачі заявки з метою забезпечен-
ня безперебійного виробничого процесу [7].

З метою регулярного відстеження об’єму замовлень 
і покращення даного показника використовується інстру-
мент оперативного контролінгу аналіз об’єму замовлень. 
При цьому особливе значення займає визначення частки 
невеликих замовлень, оскільки їх кількість повинна систе-
матично знижуватися. Реалізація цього інструменту відбу-
вається на основі попереднього групування об’єму замов-
лень за відповідною шкалою та їх відображення у вартісно-
му вираженні. 

Аналіз точки беззбитковості є інструментом опера-
тивного контролінгу, що дозволяє аналітично та графічно 
представити взаємозв’язки між доходом від реалізації про-
дукції, витратами та прибутком. Реалізація цього інстру-
менту дозволяє визначити критичну величину, що відо-
бражає покриття доходом сукупних витрат підприємства. 
Використання цього інструменту на практиці дасть змогу 
управлінцям, використовуючи графічну інтерпретацію: 
визначити цільовий прибуток; встановити рівень заван-
таження виробничих потужностей; обрати продукцію, що 
приносить підприємству найбільший прибуток; прийняти 
рішення відносно випуску окремих видів продукції.

Визначення доцільності реалізації інвестиційних 
проектів як один із інструментів оперативного контролінгу 
дозволяє обрати серед декількох інвестиційних альтерна-
тив найбільш вдалий. Інвестиційні розрахунки також ви-
користовуються для формування інвестиційних програм. 
Прийняття рішення відносно інвестицій є одним з най-
складніших питань, що стоять перед управлінцями. 

Важливим інструментом оперативного контролінгу 
є функціонально-вартісний аналіз, що використовується 
для зниження витрат на товари та виявлення можливості 
раціоналізації і удосконалення виробничої діяльності під-
приємства. Основною ціллю функціонально-вартісного 
аналізу є пошук можливостей реалізації функцій продукції, 
що виробляється на підприємстві, матеріалів, що постача-
ються, та наданих послуг при менших витратах, але забез-
печуючи високий рівень вимог відносно якості, безпеки, 
ринкової привабливості товарів і послуг. Цей інструмент, 
перш за все, доцільно використовувати для вирішення 
комплексних економічних і технічних проблем, зокрема, 
співвідношення між витратами й економічним ефектом від 
діяльності підприємства.

Провівши детальний аналіз інструментів оператив-
ного контролінгу, вважаємо за доцільне виділити їх пере-
ваги та недоліки для подальшого впровадження на підпри-
ємстві (табл. 1).

Наведений перелік інструментів  контролінгу не є 
вичерпним, адже значна їх кількість не вивчалась і не впро-
ваджувалася на українських підприємствах з огляду на га-
лузеві особливості та рівень економічного розвитку країни. 
Тому нами до основного інструментарію контролінгу було 
віднесено лише ті, що активно використовується як вітчиз-
няними, так і зарубіжними підприємствами. 

Висновок. Отже, детальний аналіз праць провідних 
зарубіжних і вітчизняних фахівців з контролінгу дає змогу 
стверджувати, що на сьогодні існує безліч різноманітних 
інструментів оперативного та стратегічного контролінгу. 
Натомість вибір та подальше впровадження інструмента-
рію контролінгу є запорукою ефективного та стабільного 
функціонування підприємства в довгостроковій перспек-
тиві. Відповідно, нами було здійснено аналіз сучасних ін-
струментів для здійснення оперативного та стратегічного 
контролінгу, що є найбільш адаптованими для використан-
ня вітчизняними підприємствами. У свою чергу, виділення 
позитивних і негативних аспектів інструментарію дасть 
змогу управлінцям обрати відповідний набір інструментів 
із огляду на індивідуальні особливості окремо взятого під-
приємства
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Таблиця 1

Аналіз переваг і недоліків інструментів контролінгу на підприємстві

Інструменти стратегічного контролінгу Інструменти оперативного контролінгу

Переваги Недоліки Переваги Недоліки

1 2 3 4

Портфельний аналіз Аналіз відхилень фактичних результатів від планових

є основою для аналізу  
взаємодії між різними на-
прямками діяльності;
дозволяє здійснити  
більш детальний аналіз 
привабливості ринку та 
конкурентоздатності під-
приємства

недостатній набір оціню- 
вальних факторів;
відсутність чітких рекомен- 
дацій

дає змогу встановити  
відповідність фактич-
них показників нор-
мативним; забезпечує 
формування адекватно-
го бачення стану справ 
на підприємстві на 
основі аналізу даних

недостатньо глибокий аналіз  
діяльності підприємства

Balanced Scorecard Маржинальний аналіз

дає змогу перевести  
стратегію на операційний 
рівень і довести конкретні 
завдання до працівників, 
що забезпечує досягнення 
стратегічних цілей

відсутність індикаторів, які  
б могли сигналізувати щодо 
необхідності корегування 
цілей;
складність і трудомісткість  
впровадження

невисока складність  
ведення обліку; мінімі-
зація облікових опера-
цій із калькулюванням 
собівартості

неможливість використання  
системи на всіх стадіях життє-
вого циклу продукції; немож-
ливість встановлення норм за 
всіма видами затрат

Аналіз потенціалу АВС-аналіз

дозволяє виявити чинники  
та причини наявного стану 
справ та отриманих ре-
зультатів;
дає змогу здійснити під- 
готовку й обґрунтування 
прийнятих управлінських 
рішень

інформаційний дефіцит, що  
спричиняє брак знань про 
поточний і прогнозний стан 
ринку;
неготовність малих під- 
приємств до зміни попиту, 
появу на ринку якісної кон-
курентної продукції

точність і простота ви- 
користання; легко авто-
матизований

не дозволяє оцінювати сезонні  
коливання продажів; може да-
вати неправильні результати, 
якщо даних для аналізу недо-
статньо

Аналіз стратегічних відхилень Управління запасами

дає змогу встановити  
ступінь досягнення стра-
тегічних цілей підприєм-
ством; дозволяє визначити 
ефективність стратегічного 
управління

потребує опрацювання зна- 
чного масиву даних і пошу-
ку відповідної інформації; 
потребує значних затрат 
часу

встановлення безпере- 
бійного процесу ви-
робництва і реалізації 
продукції; мінімізація 
поточних витрат із об-
слуговування запасів

низький рівень оперативності  
інформаційного забезпечення 
задля управління запасами; 
наявність додаткових фінансо-
вих витрат

Розробка сценаріїв майбутнього Аналіз об’єму замовлень

дозволяє підприємству  
сформувати стратегію, 
що відповідає сучасним 
умовам функціонування 
підприємства

можливість реалізації за  
стабільних умов зовнішньо-
го та внутрішнього серед-
овища підприємства

дозволяє оптимізувати  
об’єм замовлень; дає 
змогу уникнути не-
бажаних витрат, що 
пов’язано з великою 
кількістю дрібних за-
мовлень

складність аналітичних про- 
цедур; значні затрати часу та 
необхідність постійного моні-
торингу

SWOT-аналіз Аналіз точки беззбитковості

дає змогу виявити сильні  
та слабкі сторони підпри-
ємства та зіставити їх з 
ринковими можливостями; 
дає змогу виявити конку-
рентні переваги підпри-
ємства

варто чітко   зрозуміти від-
мінності між його елемен-
тами;
потрібно бути об’єктивним і  
використовувати різносто-
ронню інформацію

встановлення планових  
обсягів виробництва; 
дає змогу враховувати 
зміни в ціні реалізації, 
обсязі постійних і змін-
них витрат щодо про-
дукції чи послуг

необхідно постійно балансува- 
ти між точністю і доцільністю 
наявної інформації

Конкурентний аналіз Портера Визначення доцільності реалізації інвестиційних проектів

дає змогу встановити пе- 
реваги підприємства

потребує значних витрат  
часу; для успішного вико

дозволяє визначити до- 
ходи і ризики від

складність врахування всіх  
факторів, що впливають на
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1 2 3 4

    відносно конкурентів;  дає 
змогу вчасно ідентифікува-
ти наявних та потенційних 
конкурентів

    ристання інструменту необ-
хідний належний рівень під-
готовки управлінців

    реалізації проекту;
забезпечує високий  
рівень планування та 
прогнозування

     кінцевий результат; залежність 
від динамічності зовнішнього 
середовища

Функціонально-вартісний аналіз

сприяє підвищенню  
ефективності викорис-
тання матеріальних 
і трудових ресурсів; 
оптимізує співвідно-
шення між споживчими 
властивостями виробу 
та витратами

невисока можливість повного  
виокремлення витрат підпри-
ємства в рамках основних 
процесів

Закінчення табл. 1
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UDC 65.01
Skrynkovskyy R. M., Klyuvak O. V., Protsevyat O. S. 

Diagnostics of the Enterprise Export Potential
The aim of the article is to form and develop theoretical and methodological 
foundations for diagnostics of the enterprise export potential, which should 
be understood as a process of identification, analysis and assessment of the 
level of potential possibility and readiness of the enterprise to implement 
export activities taking into account the impact of interrelated internal 
variables (goals, technology, structure, tasks, educational and professional 
potential of the staff) and factors of the enterprise external environment 
(customers, competitors, suppliers, intermediaries, contact audience, 
etc.) in order to ensure a qualitatively new level of its development and 
formation of its prospects. It is determined that the key business indicators 
of the system for diagnostics of enterprise export potential are: the level of 
enterprises competitiveness in the international (global) market; the level 
of competitiveness of enterprise products; the level of competitiveness of 
enterprise export products; the level of enterprise resource opportunities; 
the level of enterprise export performance. Prospects for further research 
in this direction are to develop a classification (specifically detailed list) 
of objectives of the enterprise diagnostics by the level of detail (element, 
partial, complex), taking into account diagnostics of export potential of the 
enterprise as part of diagnostic objective.
Keywords: enterprise, products, export activities, export potential, 
diagnostics, business-indicators.
Fig.: 3. Formulae: 8. Bibl.: 27. 
Skrynkovskyy Ruslan M. – Candidate of Sciences (Economics), Associate 
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н., Клювак О. В., Процевят О. С.  

Диагностика экспортного потенциала предприятия
Целью статьи является формирование и развитие теоретико-ме-
тодологических и методических основ диагностики экспортного 
потенциала предприятия, под которой следует понимать процесс 
идентификации, анализа и оценки уровня потенциальной возмож-
ности и готовности предприятия к осуществлению экспортной 
деятельности с учетом влияния взаимосвязанных внутренних пере-
менных (цели, технология, структура, задачи, образовательно-
профессиональный потенциал персонала) и факторов внешней среды 
предприятия (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, 
контактные аудитории и т.д.) с целью обеспечения качественно 
нового уровня его развития и формирования перспектив. Установ-
лено, что ключевыми бизнес-индикаторами системы диагностики 
экспортного потенциала предприятия являются: уровень конкурен-
тоспособности предприятия на международном (мировом) рынке; 
уровень конкурентоспособности продукции предприятия; уровень 
конкурентоспособности экспортной продукции предприятия; уро-
вень ресурсных возможностей предприятия; уровень эффективности 
экспортной деятельности предприятия. Перспективы дальнейших 
исследований в этом направлении заключаются в разработке клас-
сификации (узкодетализированного перечня) диагностических целей 
предприятия по уровню детализации (на элементные, частичные, 
комплексные) с учетом диагностики экспортного потенциала пред-
приятия как частичной диагностической цели.
Ключевые слова: предприятие, продукция, экспортная деятельность, 
экспортный потенциал, диагностика, бизнес-индикаторы.
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УДК 65.01
Скриньковський Р. М., клювак о. В., Процевят о. С.
Діагностика експортного потенціалу підприємства

Метою статті є формування та розвиток теоретико-методологічних і методичних засад діагностики експортного потенціалу підприємства, 
під якою слід розуміти процес ідентифікації, аналізу й оцінювання рівня потенційної можливості та готовності підприємства до здійснення 
експортної діяльності з урахуванням впливу взаємозалежних внутрішніх змінних (цілі, технологія, структура, завдання, освітньо-фаховий потенціал 
персоналу) та факторів зовнішнього середовища підприємства (споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, контактні аудиторії тощо) 
з метою забезпечення якісно нового рівня його розвитку та формування перспектив. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи 
діагностики експортного потенціалу підприємства є: рівень конкурентоспроможності підприємства на міжнародному (світовому) ринку; рівень 
конкурентоспроможності продукції підприємства; рівень конкурентоспроможності експортної продукції підприємства; рівень ресурсних мож-
ливостей підприємства; рівень ефективності експортної діяльності підприємства. Перспективи подальших досліджень в цьому напрямі поляга-
ють у розробленні класифікації (вузькодеталізованого переліку) діагностичних цілей підприємства за рівнем їх деталізації (на елементні, часткові, 
комплексні) з урахуванням діагностики експортного потенціалу підприємства як часткової діагностичної цілі.
Ключові слова: підприємство, продукція, експортна діяльність, експортний потенціал, діагностика, бізнес-індикатори.
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Постановка проблеми. Діагностика стану експорт-
ного потенціалу вітчизняного підприємства є базисом 
розробки та прийняття рішень (тактичних стратегічних) 
в управлінні міжнародним бізнесом. Важливість цього пи-
тання, його практична значущість та актуальність не ви-
кликає жодних сумнівів та усвідомлюється усіма вченими-
економістами та практиками. Це й обумовило вибір теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич-
ні та практичні засади формування і реалізації експортного 
потенціалу підприємства (суб’єкта господарювання) дослі-
джували такі науковці, як Т. І. Бондарєва, Н. В. Бугас, І. П. Бу - 
лєєв, О. М. Вакульчик, А. Е. Воронкова, Л. Т. Гораль, В. В. Дру - 
жиніна, Д. П. Дубицький, К. В. Іванієнко, С. М. Козь менко,  
С. І. Колосок, О. А. Немашкало, О. Л. Ортинська, А. І. Осад-
чук, Ю. А. Пилипенко, Л. І. Піддубна, Т. О. Рибакова, Л. В. Різ- 
 ніченко, М. І. Сайкевич, О. Д. Сайкевич, Ю. О. Семікоп,  
С. А. Часовський, А. В. Череп, О. А. Шестакова, В. І. Шийко 
[1–16], Л. А. Янковська та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас, враховуючи різноманітні (ключові) 
аспекти з теорії і практики щодо формування та оцінюван-
ня експортного потенціалу підприємства [1–16], не до кінця 
вивченими залишаються питання діагностики експортного 
потенціалу підприємства. Тому метою статті є формуван-
ня та розвиток теоретико-методологічних і методичних 
засад діагностики експортного потенціалу підприємства 
з урахуванням діючої практики у цьому напрямі.

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду 
на результати аналізу літературних джерел за проблемою 
[1–16] виникає необхідність в уточненні сутності таких 
економічних категорій, як «експортний потенціал підпри-
ємства» та «діагностика експортного потенціалу підпри-
ємства».

Так, В. В. Дружиніна та Л. В. Різніченко [1] дотри-
муються точки зору, що під експортним потенціалом під-
приємства (суб’єкта господарювання) слід розуміти обсяг 
конкурентоспроможної продукції, яку має можливість (або 
здатна) створити та спроможна реалізувати на зовнішньо-
му ринку у просторово-часовому вимірі сучасності певна 

(конкретна) виробничо-господарська система [1, с. 248]. 
У той же час Л. І. Піддубна та О. А. Шестакова [2] вважа-
ють, що експортний потенціал підприємства – сукупність 
активів підприємства, що використовуються ним для здій-
снення міжнародної економічної діяльності і забезпечення 
конкурентних переваг на зовнішніх ринках [2, с. 226]. Крім 
цього, у науковій праці [3] зазначено, що в основі експорт-
ного потенціалу підприємства (підприємницької структу-
ри) лежить здатність суб’єкта господарювання до ведення 
ним конкурентної боротьби на міжнародних (світових) 
ринках. Водночас ця здатність вимірюється обсягом (су-
купністю) ресурсів, які залучено у його діяльність і пере-
творено з метою формування конкурентоспроможності 
експортної продукції [3].

Беручи до уваги зазначене, слід також врахувати дум-
ку (загальні висновки) науковців у статті [4], які стверджу-
ють, що експортний потенціал підприємства являє собою 
можливість підприємства (фірми) або будь-якого іншого 
суб’єкта господарювання здійснювати виробництво пев-
ного виду продукції, що буде конкурентоспроможною, як 
на внутрішньому (національному), так і безпосередньо на 
зовнішньому (світовому) ринку [4, с. 21].

Доцільно також відмітити наукову роботу (статтю) 
Л. Т. Гораль та В. І. Шийко «Удосконалення системи оціню-
вання ефективності використання експортного потенціалу 
газотранспортного підприємства» [5], у якій наведено (роз-
крито) чотири науково-методичні підходи до визначення 
експортного потенціалу підприємства. Отже, компаратив-
ний підхід (перший) визначає експортний потенціал під-
приємства, виходячи із його конкурентних переваг. Згід-
но з ресурсним підходом (другим) експортний потенціал 
суб’єкта господарювання ґрунтується на ідентифікуванні 
його взаємозв’язків із категорією (поняттям) «економічний 
потенціал». За системно-структурним підходом (третім) 
експортний потенціал підприємницької структури (фірми) 
відображає дослідження процесів (бізнес-операцій), що від-
буваються у внутрішньому середовищі підприємства під час 
його взаємовідносин із зовнішнім середовищем (із спожи-
вачами, конкурентами, постачальниками, посередниками, 
контактними аудиторіями тощо). Водночас відповідно до 
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функціонального підходу (четвертого) експортний потен-
ціал підприємства визначається як одна зі складових еко-
номічного потенціалу підприємства, структура якого чітко 
підпорядкована меті та цілям підприємства з урахуванням 
дії факторів (чинників) внутрішнього та зовнішнього се-

редовища [5, с. 120–121]. Структуру застосування SWOT-
аналізу для підприємства (суб’єкта господарювання) наве-
дено на рис. 1. Модель взаємозв’язку внутрішніх змінних 
організації (цілі, технологія, структура, завдання, освітньо-
фаховий потенціал (ОФП) персоналу) наведено на рис. 2.

Можливості (opportunities) Загрози (threats)Стан організації

Вн
ут

рі
ш

нє
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е

Зовнішнє  середовище

Сильні позиції 
(strengths)

Слабкі позиції 
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Фінанси
(1)

Клієнти
(2)

ОФП 
персоналу

(4)

Внутрішні 
бізнес-

операції
(3)

(1) (2) (4)(3) (1) (2) (4)(3)
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рис. 1. Структура застосування SWOT-аналізу для підприємства

Джерело: [17, c. 36] – на основі [18, с. 57; 19, с. 76]

Технологія та ресурси

Цілі – конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат організації (підприємства);
Структура – взаємовідносини рівнів управління і видів робіт, які виконують підрозділи підприємства;
Завдання – види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений строк. Це робота з предметами та 
засобами праці, інформацією та людьми;
Технологія – засіб (спосіб) перетворення вхідних елементів (сировини, матеріалів та ін. ресурсів) у вихідні (продукт, виріб, 
послуга) шляхом виконання певних операцій, дій тощо;
Ресурси – природні, сировинні, матеріальні, фінансові, нематеріальні (зокрема, ОФП) та інші цінності, які можуть бути 
використані організаціями для створення товарів, надання послуг, одержання певних результатів.
 взаємозв’язок;       вплив.

Завдання

СтруктураПрацівники
(ОФП персоналу) Цілі

рис. 2. модель взаємозв’язку внутрішніх змінних організації (підприємства)

Джерело: [17, c. 34] – на основі [19, с. 47–48; 20, с. 122, 129; 21, с. 20–21]

Таким чином, на основі результатів досліджень науко-
вих праць [1–5] та аналізу діючої практики функціонування 
підприємств встановлено, що під експортним потенціалом 
підприємства доцільно розуміти можливість підприєм-
ства (підприємницької структури), що визначається його 
здатністю, внаслідок ефективного використання ресурсів 
(трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних [22]) 

з урахуванням потенційних ризиків (фінансових, вироб-
ничих, трудових, соціально-економічних та інноваційно-
інвестиційних [23]) в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування, виробляти 
конкурентоспроможну продукцію [24] та реалізовувати її на 
міжнародних (світових) ринках із отриманням на цій основі 
позитивного результату (ефекту) від експортної діяльності.
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Що стосується експортної діяльності підприємства, 
то А. В. Череп та О. Л. Ортинська [6] вважають, що вона 
являє собою цілісну та послідовну сукупність конкретних 
(визначених) взаємоузгоджених дій (етапів), виконання 
яких забезпечує підприємству можливість виходу на зо-
внішній ринок [6]. В цьому контексті з’ясовано, що екс-
портний потенціал підприємства характеризує рівень 
його потенційної можливості та готовності до здійснення 
ним експортної діяльності. У той же час Л. Т. Гораль та  
В. І. Шийко [5] стверджують, що експортний потенціал під-
приємства покликаний задовольняти потреби зовнішнього 
ринку, забезпечувати ресурсні можливості підприємства 
та розвиток його експортної діяльності [5, с. 121].

Встановлено, що на формування та розвиток потен-
ціалу підприємства, в тому числі експортного, впливають 
різноманітні фактори (час, оточення, стан, ситуація).

Так, у науковій праці Л. І. Піддубної та К. В. Іванієн-
ко [7] наведено системно-функціональну модель факторів 
формування експортного потенціалу підприємства. У цій 
моделі основними факторами формування експортного 
потенціалу підприємства є: 1) зовнішні неконтрольовані 
фактори; 2) зовнішні контрольовані фактори; 3) внутріш-
ні фактори (стратегія, організаційна структура та процес 
управління підприємством) [7].

Водночас Н. В. Бугас та Ю. А. Пилипенко [4] до най-
більш значущих (ключових) факторів розвитку експорт-
ного потенціалу підприємства відносять: 1) інформаційне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) під-
приємства; 2) облік, аналіз та аудит експортних операцій; 
3) планування експортного виробництва; 4) бізнес-процеси 
організації управління підприємством; 5) кадровий ме-
неджмент [4, с. 16–17].

Тут варто зауважити, що процес управління експорт-
ним потенціалом підприємства (підприємницької струк-
тури) ґрунтується на оцінюванні його поточного стану 
з урахуванням впливу факторів (зовнішніх, внутрішніх), 
які перебувають у тісному взаємозв’язку між собою і є вза-
ємозалежними [7].

Звідси очевидно, враховуючи думку Т. О. Рибакової 
[8], що процес управління експортними потенціалом під-
приємства в умовах розширення ЗЕД передбачає реаліза-
цію таких етапів, як формування, оцінювання та розвитку 
експортного потенціалу [8].

Щодо об’єкта управління експортним потенціалом, 
то у науковій праці [9] експортний потенціал підприєм-
ства (господарської системи) досліджується з позиції двох 
підходів: адаптивного й інструментального. Так, згідно 
з першим підходом об’єктом управління експортним по-
тенціалом виступає господарська система, яка практич-
ним результатом управління передбачає зростання обсягу 
експорту. Водночас інструментальний підхід характеризує 
параметри (фактори, показники), під впливом яких обсяг 
експорту впливає на підвищення рівня ефективності гос-
подарської системи [9, с. 106].

Беручи до уваги зазначене, слід наголосити також на 
тому, що основними складовими експортного потенціалу 
підприємства є [10, с. 128]: 

1) ресурси; 
2) технології; 

3) інституції; 
4) експортна діяльність підприємства; 
5) потреби зовнішнього ринку.
Слід також зазначити і те, що оцінювання ефектив-

ності використання експортного потенціалу підприємства 
проводиться на основі аналізу таких основних (ключо-
вих) його структурних елементів, як виробничого (тех-
нологічного, технічного), інтелектуального (кадрового), 
інноваційно-інвестиційного, маркетингового потенціалів 
[5, с. 124].

В свою чергу, В. В. Дружиніна та Л. В. Різніченко [1] 
стверджують, що математична інтерпретація експортного 
потенціалу підприємства являє собою розрахункову фор-
мулу у вигляді добутку таких показників, як: 1) виробни-
чого потенціалу; 2) коефіцієнта конкурентоспроможності 
продукції; 3) коефіцієнта пропиту на продукцію на міжна-
родному (світовому) ринку; 4) коефіцієнта пропозиції на 
продукцію на міжнародному (світовому) ринку. У той же 
час виробничий потенціал рекомендується розраховувати 
як суму ресурсного потенціалу, коефіцієнта технології ви-
робництва, потенціалу переробних виробництв та потенці-
алу виробничої інфраструктури. Ресурсний потенціал об-
числюється як сума сукупного обсягу інвестицій, вартості 
трудових ресурсів, вартості матеріально-технічних ресур-
сів та рівня підприємницьких якостей менеджерів, що ор-
ганізовують процес виробництва [1, с. 248–249].

Водночас С. М. Козьменко [11] дотримується думки, 
що експортний потенціал підприємства розраховується за 
формулою (1):

 Eпп = Eп кр  × Іп × β  = Eп кр  × (КП × ОЗ × ВК) × β,  (1)

де      Eп кр  – експортний потенціал підприємства, грош. од.; 
Іп – інтегральна оцінка експортної конкурентоспро-

можності підприємства; 
КП – зважена середня кількість працівників (персо-

налу) підприємства; 
ОЗ – зважені основні засоби підприємства; 
ВК – зважений власний капітал; 
β – поправочний коефіцієнт [11].
У той же час у науковій праці [12] зазначено, що осно-

вними показниками оцінювання ефективності експорту є: 
1) валютна ефективність експорту; 
2) ефективність експорту; 
3) економічний ефект експорту; 
4) економічна ефективність експорту [12].
Варто також звернути увагу на те, що Т. І. Бондарєва 

та А. І. Осадчук [13] для узагальнення ефективності екс-
портної діяльності підприємства пропонують (рекоменду-
ють) такі напрямки оцінювання: 

1) ринкова результативність експорту; 
2) бюджетна ефективність; 
3) виробничо-технологічна ефективність; 
4) ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності; 
5) соціальна ефективність; 
6) фінансова результативність; 
7) результативність маркетингово-збутової діяль-

ності; 
8) результативність зниження (скорочення) експорт-

них ризиків [13, с. 99–100].
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Доцільно також зазначити, що згідно з моделлю мо - 
ні  торингу факторів експортного потенціалу машинобу-
дівного підприємства,наведеною у праці [14], результат 
моніторингу експортного потенціалу підприємства до-
зволяє сформувати систему ключових бізнес-індикаторів, 
необхідних для проведення діагностики стану та рівня 
розвитку експортного потенціалу підприємства [14, с. 347]. 
Водночас з’ясовано, що метою моніторингу експортного 
потенціалу підприємства є формування (створення) інфор-
маційної бази даних (цілісного уявлення) про стан системи 
експортного потенціалу підприємства. При цьому поданий 
моніторинг рекомендується проводити у такі три етапи 
[14, с. 347]:

1. Етап – підготовчий:
конкретизація об’єктів моніторингу (аналіз лі- 
тературних джерел щодо визначення структури 
експортного потенціалу підприємства);
формування вхідних даних для проведення моні- 
торингу (аналіз і систематизація наявних (ефек-
тивних) методик оцінювання експортного потен-
ціалу підприємства);
визначення (формування) баз фактичних даних  
за визначеними об’єктами моніторингу (збір 
статистичних даних, виключення з переліку 
інформаційно-незабезпечених показників, фор-
мування системи вхідних даних);

2. Етап – оброблення інформації:
виключення маловаріабельних величин ознак (на  
основі розрахунку коефіцієнтів варіації);
усунення (виключення) аномальних спостережень  
(із використанням методів робастного оцінюван-
ня – критерії Граббса, Трітьєна і Мура);
стандартизація значень (на основі Z-перетво- 
рень);
виключення із переліку показників (бізнес- 
індикаторів), що дублюються (аналіз матриці пар-
них кореляцій);

3. Етап – систематизація та структурування інформа-
ції (включає визначення латентних чинників експортного 
потенціалу підприємства, а також їх структури із викорис-
танням методів багатовимірного шкалювання та фактор-
ного аналізу) [14, с. 347].

Таким чином, на основі виконаних досліджень [1–24] 
та аналізу діючої практики функціонування підприємств 
встановлено, що:

1. Діагностика експортного потенціалу підприємства 
– це процес ідентифікації, аналізу й оцінювання 
рівня потенційної можливості та готовності під-
приємства до здійснення експортної діяльності 
(виробляти конкурентоспроможну продукцію 
та реалізовувати її на міжнародних (світових) 
ринках) в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування та 
з урахуванням впливу взаємозалежних внутріш-
ніх змінних (див. рис. 2) та факторів зовнішнього 
середовища підприємства [25] з метою забезпе-
чення якісно нового рівня його розвитку та фор-
мування перспектив.

2. Ключовими бізнес-індикаторами системи діа-
гностики експортного потенціалу підприємства 

є: рівень конкурентоспроможності підприємства 
на міжнародному (світовому) ринку; рівень кон-
курентоспроможності продукції підприємства; 
рівень конкурентоспроможності експортної про-
дукції підприємства; рівень ресурсних можливос-
тей підприємства; рівень ефективності експортної 
діяльності підприємства.

Водночас діагностику експортного потенціалу під-
приємства в умовах розширення ЗЕД можна також прово-
дити на основі методу ланцюгових підстановок.

Так, відповідно до зазначеного наведемо наочний 
приклад.

Приклад. Підприємство «А» займається експортом 
продукції. Базовий рівень ефективності експортної діяль-
ності підприємства становить Х0, який визначають такі 
ключові параметри: кількість експортної продукції (Y1); 
ціна-бутто експортної продукції (Y2); ціна-нетто експорт-
ної продукції (Y3); курс грошової одиниці, за якою здійсню-
ється продаж експортної продукції (Y4); виробнича собі-
вартість експортної продукції (Y5); собівартість реалізації 
експортної продукції (Y6).

Внаслідок впливу бізнес-факторів (зовнішніх, вну-
трішніх) на параметри (Y1, Y2, …, Y6) значення рівня ефек-
тивності (Х0) буде змінюватись (від Х1 до Х6). Цю залеж-
ність, враховуючи інформацію у праці [15], можна описати 
такими математичними формулами (2)–(8):
 Х0 = f (Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6) (2)
 Х1 = f (Y1 + ∆Y1; Y2; Y3; Y4; Y5; Y6)  (3)
 Х2 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3; Y4; Y5; Y6)  (4)
 Х3 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4; Y5; Y6)  (5)
 Х4 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 + ∆Y4; Y5; Y6)  (6)
 Х5 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 +  
 + ∆Y4; Y5 + ∆Y5; Y6)  (7)

 Х6 = f (Y1 + ∆Y1; Y2 + ∆Y2; Y3 + ∆Y3; Y4 + ∆Y4; Y5 + 
 + ∆Y5; Y6 + ∆Y6)  

(8)

Для довідки: як свідчать статистичні дані, протягом 
2011–2015 рр. в Україні обсяг експорту вітчизняної продук-
ції мав спадну тенденцію за винятком 2012 р. Так, у 2015 р. 
порівняно із 2011 р. обсяг експорту скоротився на 44,3 %,  
а протягом періоду січня – серпня 2016 р. порівняно з ана-
логічним періодом минулого року – на 8,3 % (рис. 3). У той 
же час у Львівській області спостерігалася дещо інша ситуа-
ція. Так, обсяг експорту у 2015 р. був майже на рівні 2011 р., 
оскільки протягом аналізованого періоду в Львівській об-
ласті не спостерігалося суттєвих тенденційних зростань чи 
спадань цього показника. Однак за січень – серпень 2016 р. 
порівняно із січнем – серпнем 2015 р. обсяг експорту ві-
тчизняної продукції у Львівській області зазнав суттєвого 
зростання (на 14,7 %), що свідчить про покращення резуль-
тативності діяльності вітчизняних експортерів [26; 27].

У такій ситуації заслуговує на увагу думка І. П. Булєє-
ва [16], який стверджує, що нарощення експортного потен-
ціалу підприємства повинно передбачати [16, с. 99]: 

1) формування горизонтальних і вертикальних інте-
грованих взаємозв’язків між структурними під-
розділами підприємства з метою забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства на міжнародному (світовому) ринку; 
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2) використання у діяльності підприємства різнома-
нітних методів оцінки діяльності, що мають між-
народне визнання; 

3) застосування системи новітніх маркетингових спо- 
собів реалізації експортної продукції; 

4) створення спеціалізованих підрозділів, що займа-
тимуться підвищенням рівня конкурентоспро-
можності експортної продукції; 

5) пошук шляхів доступу до використання бази між-
народних інформаційних даних; 

6) використання продуктів науково-технічного про-
гресу для виробництва експортної продукції 
тощо.

Виходячи із результатів вивчення літературних дже-
рел [1–27] та аналізу практичного досвіду підприємств, 
можна зробити такі загальні висновки й окреслити пер-
спективи подальших наукових розвідок і надати реко-
мендації в цьому напрямі, які полягають у такому:

1. Діагностика експортного потенціалу підприєм-
ства – це процес ідентифікації, аналізу й оціню-
вання рівня потенційної можливості та готов-
ності підприємства до здійснення експортної 
діяльності в умовах проблем і використання шан-
сів зовнішнього середовища функціонування та 
з урахуванням впливу взаємозалежних внутріш-
ніх змінних (цілі, технологія, структура, завдання, 
освітньо-фаховий потенціал персоналу) та факто-
рів зовнішнього середовища підприємства (спо-
живачі, конкуренти, постачальники, посередники, 
контактні аудиторії тощо) з метою забезпечення 
якісно нового рівня його розвитку та формуван-
ня перспектив. Ключовими бізнес-індикаторами 
системи діагностики експортного потенціалу під-
приємства є: рівень конкурентоспроможності під-

рис. 3. Динаміки обсягів експорту України та львівської області
Джерело: сформовано автором на основі [26; 27]
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приємства на міжнародному (світовому) ринку; 
рівень конкурентоспроможності продукції під-
приємства; рівень конкурентоспроможності екс-
портної продукції підприємства; рівень ресурсних 
можливостей підприємства; рівень ефективності 
експортної діяльності підприємства.

2. В перспективі на основі теорії та практики у сфері 
економіки та управління підприємствами і пра-
ва доцільно розробити класифікацію (вузько-
деталізований перелік) діагностичних цілей під-
приємства за рівнем їх деталізації на елементні, 
часткові, комплексні. При цьому у структурі сис-
теми цілей діагностики діяльності підприємства 
необхідно врахувати таку часткову діагностичну 
ціль, як діагностику експортного потенціалу під-
приємства.
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Постановка проблеми. У розміщенні грошових 
коштів інвестори завжди прагнуть убезпечити себе від 
ймовірних втрат, які можуть спричинятись неповернен-

ням вкладених коштів. У цьому разі для інвесторів постає 
завдання ефективного управління інвестиційною прива-
бливістю підприємства, яке певним чином залежить від 
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ІІ. Методологічний рівень, на якому формуються 
методи обробки інформації та технологія реалізації цих 
методів. На цьому рівні формуються відповідні моделі 
управління інвестиційною привабливістю машинобудівно-
го підприємства.

ІІІ. Технічний рівень, який визначає можливості об-
числювальних засобів та організаційної техніки, а також 
відповідне програмне забезпечення управління інвести-
ційною привабливістю машинобудівного підприємства, 
що базується на використанні автоматизованих інформа-
ційних систем і сучасних програмних продуктів.

Базовим елементом системи інформаційного забез-
печення управління інвестиційною привабливістю маши-
нобудівного підприємства, на нашу думку, є наявність 
звітної інформації про їх діяльність або, інакше кажучи, 
інформаційної бази. 

Інформаційна база системи інформаційного забезпе-
чення повинна забезпечити правильний вибір первинних 
відомостей, джерел інформації та показників, що форму-
ються в процесі управління інвестиційною привабливістю 
машинобудівного підприємства. Її удосконалення пропо-
нується проводити за такими основними напрямками:

доповнення системи управлінської інформації, що  
базується на існуючих формах фінансової звітнос-
ті, додатковими інформативними показниками, 
що дозволить комплексно оцінити інвестицій-
ну привабливість на основі розрахунку всіх груп 
часткових та інтегральних показників;
коригування показників інформаційної бази, які  
включені до складу основних моделей управління 
інвестиційною привабливістю машинобудівних 
підприємств, що дозволить підвищити ступінь її 
достовірності й інформативності.

Інформаційна база процесу управління інвестицій-
ною привабливістю машинобудівного підприємства не по-
винна обмежуватися даними лише фінансової звітності. 

Необхідність розширення інформаційної бази є на-
гальною потребою, оскільки її обмеження лише рамками 
даних фінансової звітності та бухгалтерського обліку зву-
жує можливості та, головне, результативність, управління 
інвестиційною привабливістю машинобудівного підпри-
ємства, оскільки залишає поза увагою принципово важливі 
фактори, пов’язані зі специфікою діяльності підприємства, 
станом зовнішнього середовища та інших, які можливо 
врахувати лише за допомогою управлінського обліку [2,  
с. 470–479; 3, c. 62–65].

Для якісного управління інвестиційною привабли-
вістю машинобудівних підприємств недостатньо лише ви-
користання стандартних форм фінансової звітності та кла-
сичних фінансових показників.

Саме тому ми пропонуємо впровадити у практич-
ну діяльність машинобудівних підприємств комплексну 
управлінську інформаційну базу даних, до складу якої вхо-
дять основні та додаткові показники вартісно орієнтова-
них моделей управління їх інвестиційною привабливістю 
(табл. 1).

Особливості діяльності машинобудівних підпри-
ємств України, зокрема, тривалий виробничий цикл, спів- 
праця зі спеціалізованими конструкторськими бюро, вели-

наявності чи відсутності інформації, необхідної для управ-
ління.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 
Проблемі інформаційного забезпечення управління інвес-
тиційною привабливістю підприємства закордонними та 
вітчизняними вченими приділяється значна увага. 

Проблемам сутності дефініції «інформації» та її зна-
чення в управлінні інвестиційною привабливістю підприєм-
ством, розвитку інформаційних технологій присвячено на-
укові праці Ф. Бутинця, Т. Васильєва, М. Йохни, С. Лєонова, 
А. Люкшинова, А. Міщенка, І. Отенко, В. Стадник та ін. До-
слідженням проблем інформаційного забезпечення підпри-
ємства також присвячені праці І. Босака, Р. Бруханського,  
М. Денисенка, І. Колоса, Є. Палиги та М. Чумаченка.

Мета статті – сформувати сучасну систему інфор-
маційного забезпечення управління інвестиційною прива-
бливістю підприємств машинобудування. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційне забез-
печення управління інвестиційною привабливістю підпри-
ємства – найважливіший елемент у загальній структурі 
управління підприємством – призначене для віддзеркален-
ня інформації, що характеризує стан керованого об’єкта і є 
основою для ухвалення управлінських рішень. 

У науково-економічних дослідженнях спостеріга-
ються різні підходи до визначення сутності системи інфор-
маційного забезпечення управління інвестиційною прива-
бливістю підприємства: 

як інформаційного обслуговування управління;  
як заходів зі створення інформаційного середови- 
ща управління; 
як сукупності дій з надання необхідної для управ- 
лінської діяльності інформації в зазначене місце 
на основі певних  процедур із заданою періодич-
ністю. 

На нашу думку, система інформаційного забезпечен-
ня управління інвестиційною привабливістю підприєм-
ства – це функціональний комплекс, що забезпечує про-
цес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних 
фінансово-економічних, виробничо-технічних, інновацій-
них і соціально-психологічних індикаторів, необхідних для 
здійснення аналізу, прогнозування та підготовки оператив-
них управлінських рішень за всіма напрямками та цілями 
управління інвестиційною привабливістю на машинобудів-
ному підприємстві.

Основне призначення інформаційного забезпечення 
управління інвестиційною привабливістю підприємства 
полягає у забезпеченні організації і представленні інфор-
мації, яка відповідала будь-яким вимогам власника та по-
тенційних інвесторів[1, с. 25].

До складу системи інформаційного забезпечення 
управління інвестиційною привабливістю машинобудівно-
го підприємства ми пропонуємо включити такі складові:

І. Організаційний рівень, що передбачає формування 
принципів організації інформаційної системи та взаємо-
дії її елементів. На цьому рівні формується інформаційна 
база системи інформаційного забезпечення управління 
інвестиційною привабливістю, тобто наявність звітної та 
управлінської інформації про діяльність підприємства ма-
шинобудування.
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Таблиця 1
Управлінська інформаційна база даних організаційного рівня системи інформаційного забезпечення управління 

інвестиційною привабливістю машинобудівних підприємств 

Інформаційні показники
Інформаційні суб’єкти

Інвестор, 
власник

Фінансовий 
відділ

комерційний 
відділ

Відділ 
кадрів

Відділ енерго-
менеджменту

вартість інвестованого капіталу + + - - -

вартість власного капіталу + + - - -

вартість позикового капіталу + + - - -

вартість підприємства на початок і кінець періоду + + - - -

Чистий операційний прибуток за вирахуванням  
податків і відсотків + + + - -

обсяг і структура простроченої дебіторської заборгова-
ності товарного характеру + + + - -

обсяг і структура простроченої кредиторської заборго-
ваності товарного характеру + + + - -

обсяг і структура прострочених банківських кредитів + + - - -

Фінансові витрати від залучення довгострокового  
позикового капіталу + + - - -

Фінансові витрати від залучення короткострокового  
позикового капіталу + + - - -

Фінансові витрати, пов’язані з погашенням простроче-
них довгострокових і короткострокових кредитів і позик + + - - -

витрати по фінансовому лізингу + + + - -

Скориговані вхідні грошові потоки в поточних цінах - + - - -

Скориговані вихідні грошові потоки в поточних цінах - + - - -

додана грошова вартість + + - - -

Чистий економічний дохід + + + - -

Частка нової продукції в загальному обсязі продажу - - + - -

витрати від браку - + + - -

витрати від повернення клієнтами продукції - + + - -

витрати на енергоресурси - + - - +

витрати на гарантійне обслуговування продукції - + + - -

витрати на залучення 1 споживача - + + - -

рентабельність і-го виду продукції - - + - -

витрати на інновації + + + + +

витрати на навчання персоналу - + - + -

витрати на мотивацію персоналу + + - + -

рівень кваліфікації спеціалістів + + + + +

Частка ринку + - + - -

Середньогалузевий рівень рентабельності + + + - -

Середньогалузевий темп інфляції - + + - -

витрати на автоматизацію технологічних процесів + + - - +

витрати на модернізацію обладнання + + - - +

витрати на фінансування заходів із енергозбереження + + - - +

додаткові доходи в результаті впровадження заходів  
із енергозбереження + + - - +

енерговіддача та енергоємність - - - - +

Джерело: сформовано автором на основі [4, с. 260–266; 8, с. 64–67]
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ке різноманіття  коопераційних зв’язків, вузьке коло спо-
живачів, вимагають застосування процесного підходу до 
впровадження автоматизованих інформаційних систем, 
що враховував би галузеву специфіку функціонування під-
приємств.

Для вітчизняних машинобудівних підприємств про-
понується побудувати таку модель інформаційної системи 
технічного рівня системи інформаційного забезпечення 
управління інвестиційною привабливістю (рис. 1).

Відповідно, можливим вбачається використання 
таких типів автоматизованих інформаційних систем, не-
обхідних для функціонування технічного рівня системи 

інформаційного забезпечення управління інвестиційною 
привабливістю машинобудівного підприємства:

І. Автоматизовані інформаційні системи оператив-
ного рівня управління. 

Оперативний рівень управління в організації є най-
нижчим рівнем, який забезпечує вирішення задач, вико-
нання операцій, які багаторазово повторюються. 

На оперативному рівні забезпечується швидке реагу-
вання на зміну вхідної поточної інформації. Крім того, цей 
рівень характеризується достатньо великими обсягами 
операцій, що виконуються, а також динамікою прийняття 
управлінських рішень.

рис. 1. Складові технічного рівня системи інформаційного забезпечення управління інвестиційною привабливістю 
машинобудівного підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 235–239]
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Основні автоматизовані інформаційні системи цього 
рівня управління – це TPS (Transaction Processing Systems). 
Ця група АІС дозволяє оперативно отримувати інформа-
цію щодо ефективності роботи машин, устаткування й об-
ліку операцій щодо руху грошових потоків на підприєм-
ствах машинобудування Київщини.

ІІ. Автоматизовані інформаційні системи рівня 
управління. 

На середньому, функціональному, рівні управління 
користувачами інформаційних систем є фінансовий ди-
ректор, комерційний директор, директор відділу кадрів, 
технічний директор. Основна їх задача – тактичне управ-
ління підприємством та прийняття рішень у певній сфері 
діяльності. 

В цій групі розрізняють інформаційні системи для 
директорів і менеджерів середньої ланки. 

Інформаційні системи для менеджерів середньої 
ланки використовуються для постійного спостереження, 
контролю, прийняття рішень та адміністрування. 

Автоматизовані інформаційні системи рівня знань 
забезпечують автоматизацію розробки нових видів про-
дукції, створення та підтримку електронних архівів, зби-
рання інформації, нових знань з електронних сховищ да-
них і розробку портфеля інвестицій.

Основними програмними продуктами даного рівня 
АІС є: CAD, Data Ware-housing, OLAP, Data Mining, Knowledge 
Work Systems (KWS); Office Automation Systems (OAS).

Як приклади відомих програмних продуктів із фор-
мування і управління корпоративними знаннями можна 
назвати: продукт «Microsoft SharePoint Portal» як засіб 

управління знаннями; систему формування й управління 
знаннями Excalibur Retrieval Ware групи компаній АСК; лі-
нійку продуктів eDOCS компанії Hummingbird.

Автоматизовані інформаційні системи рівня управ-
ління призначені для забезпечення контролю, аналізу, 
управління, прийняття рішень і адміністративних дій ме-
неджерів середньої ланки [7, с. 207].

Основними програмними продуктами цього рів-
ня АІС є: Management Information Systems (MIS); Decision 
Support Systems (DSS), «Інфобухгалтер», «1С:Бухгалтерія», 
«Турбобухгалтер» «Галактика», «Інфософт», «ABACUS  
Financial», «ПАРУС», «AVACO SOFT».

ІІІ. Автоматизовані інформаційні системи стратегіч-
ного рівня управління. 

Інформаційні системи стратегічного рівня являють 
собою новий тип інформаційних систем, призначений для 
високоефективного інформаційного забезпечення керів-
ництва, і забезпечують підтримку прийняття рішень із реа-
лізації стратегічних перспективних цілей розвитку органі-
зації. Основне їх завдання – порівняння змін, що відбува-
ються у зовнішньому середовищі, з існуючим потенціалом 
підприємства [5, с. 188–191].

Основними програмними продуктами цього рівня 
АІСУ є: Executive Support Systems (ESS), SAP, ORACLE, 
BAAN, PeopleSoft, COMFAR Expert, BEST, FIT.

З огляду практичного досвіду автоматизовані ін-
формаційні системи стратегічного рівня являють собою 
інструмент допомоги керівникам вищого рівня і готують 
стратегічні дослідження та довготривалі прогнози. 
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Висновок. Сьогодення основною з актуальних про-
блем в управлінні підприємством визначає доступність, 
продуктивність і гнучкість інформаційних систем, що ви-
користовуються в діяльності, що в цілому визначають її 
успішність та ефективність. Технологія управління інвес-
тиційною привабливістю та її інформаційне забезпечення 
на багатьох підприємствах не відповідає умовам ринкової 
економіки. Основними недоліками є труднощі з отриман-
ням інформації про фактичний фінансово-економічний 
стан підприємства; інформація надходить несвоєчасно  
і в неповному обсязі; відсутня або неякісно проводиться 
оцінка ефективності результатів діяльності підприємств.

Отже, практичне застосування розроблених реко-
мендацій забезпечить комплексний системний підхід до 
формування інформаційного забезпечення управління 
інвестиційною привабливістю машинобудівних підпри-
ємств, що, в свою чергу, забезпечить довгострокові конку-
рентні переваги .
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The aim of the article is to determine the transformation of sense of 
relationships between business entities in the national economy as 
well as basic ideas and principles of forming competitive advantages of 
effective relationships. The objective preconditions for the transition from 
the confrontation strategy to relationships as a basis of interaction of 
business entities in the structure of the national economy are analyzed. It is 
determined that the weakening of the antagonistic dominant of competitive 
relations and the growing importance of a constructive component of 
partnership has become a background of the desire of business entities to 
establish effective relationships. The attention is focused on the trends of 
the cooperation and integration approach to competitive behavior, which 
is manifested in such forms of competitive interactions as coordination, 
constructive interaction and competitive collaboration in order to achieve 
individual and common goals of competitive relationships of the entities. 
The competitive advantages based on establishing long-term and effective 
relationships are considered. The peculiarities in the formation of the system 
of relationships in the insurance market are justified, in particular the causes 
hindering the development of relationships in the sphere of security are 
determined, the main partners — entities in the system of relationships in 
the insurance market are identified, the levels of relationships management 
in the insurance market are determined. Among the advantages of the use of 

УДК 338.2
Бутенко Н. В., Терещенко Е. Л. Конкурентные  

преимущества эффективных взаимоотношений  
субъектов предпринимательства как основа экономического  

развития Украины
Целью статьи является определение трансформации смысла взаи-
моотношений субъектов предпринимательства в национальной 
экономике, а также основных идей и принципов формирования конку-
рентных преимуществ эффективных взаимоотношений. Проанализи-
рованы объективные предпосылки перехода от стратегии противо-
стояния к взаимоотношениям как основы взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности в структуре национальной эко-
номики. Определено, что ослабление антагонистической доминанты 
конкурентных отношений и рост значения конструктивной состав-
ляющей партнерства стало фундаментальной основой стремления 
субъектов предпринимательства к установлению эффективных 
взаимоотношений. Акцентировано внимание на тенденциях коопе-
рационного и интеграционного подхода к конкурентному поведению, 
что проявляется в таких формах конкурентных взаимодействий, как 
координация, конструктивные взаимодействия и конкурентное со-
трудничество, ради достижения индивидуальных и общих целей субъ-
ектов конкурентных отношений. Рассмотрены конкурентные преи-
мущества, основанные на установлении длительных и эффективных 
взаимоотношений. Обоснованы особенности формирования системы 
взаимоотношений на рынке страховых услуг, в частности опреде-

Удк 338.2

КонКурентні переваги ефеКтивних взаємовідносин суб’єКтів підприємництва  
яК основа еКономічного розвитКу уКраїни

 2016 БуТеНко Н. в., ТерещеНко о. л.
УДК 338.2

Бутенко Н. В., Терещенко о. Л.
конкурентні переваги ефективних взаємовідносин суб’єктів підприємництва  

як основа економічного розвитку України

Метою статті є визначення трансформації змісту взаємовідносин суб’єктів підприємництва в національній економіці, а також основних засадни-
чих ідей і принципів формування конкурентних переваг ефективних взаємовідносин. Проаналізовано об’єктивні передумови переходу від стратегії 
протистояння до взаємовідносин як основи взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності у структурі національної економіки. Визначено, що по-
слаблення антагоністичної домінанти конкурентних відносин і зростання значення конструктивної складової партнерства стало фундаменталь-
ною основою прагнення суб’єктів підприємництва до встановлення ефективних взаємовідносин. Акцентовано увагу на тенденціях коопераційного 
та інтеграційного підходів до конкурентної поведінки, що проявляється у таких формах конкурентних взаємодій, як координація, конструктивні 
взаємодії та конкурентне співробітництво, заради досягнення індивідуальних та спільних цілей суб’єктів конкурентних відносин. Розглянуто 
конкурентні переваги, що ґрунтуються на встановленні тривалих та ефективних взаємовідносин. Обґрунтовано особливості формування системи 
взаємовідносин на ринку страхових послуг, зокрема, визначено причини, що стримують розвиток взаємовідносин у сфері страхування, виокрем-
лено основних партнерів – суб’єктів системи взаємовідносин на страховому ринку, визначено рівні управління взаємовідносинами на ринку стра-
хування. Серед переваг використання ефективних взаємовідносин у сфері страхування визначено: покращання іміджу компанії, залучення нових 
клієнтів, додаткові продажі страхових послуг, обмеження доступу пропозицій конкурентів, більш ефективне використання рекламного бюджету, 
підвищення ефективності розробки нових страхових продуктів і послуг, збільшення прибутку та вартості торгових марок, покращення відносин із 
інвесторами.
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лены причины, сдерживающие развитие взаимоотношений в сфере 
страхования, выделены основные партнеры – субъекты системы 
взаимоотношений на страховом рынке, определены уровни управле-
ния взаимоотношениями на рынке страхования. Среди преимуществ 
использования эффективных взаимоотношений в сфере страхования 
определено: улучшение имиджа компании, привлечение новых кли-
ентов, дополнительные продажи страховых услуг, ограничение до-
ступа предложений конкурентов, более эффективное использование 
рекламного бюджета, повышение эффективности разработки новых 
страховых продуктов и услуг, увеличение прибыли и стоимости тор-
говых марок, улучшение отношений с инвесторами.
Ключевые слова: взаимоотношения, субъекты предприниматель-
ства, партнерство, конкурентные преимущества, уровень взаимо-
отношений.
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effective relationships in the field of insurance are the following: improving 
the company’s image, attracting new customers, additional sales of 
insurance services, limiting the access of competitors’ offers, more efficient 
use of the advertising budget, improving the efficiency of the development 
of new insurance products and services, increasing the profits and value of 
brands, improving relations with investors.
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Вступ. Істотні зміни, що відбулися останніми рока-
ми у світовій економіці у зв’язку з інтернаціоналізацією 
ринків і посиленням процесів глобалізації, з одного боку, 
і несприятлива макроекономічна ситуація на тлі політич-
ної нестабільності – з іншого, гостро ставлять перед ві-
тчизняною наукою та практикою питання забезпечення 
високих темпів економічного зростання. Визначальною 
детермінантою стимулювання процесів економічного роз-
витку України є формування та розвиток системи взаємо-
відносин суб’єктів підприємництва. Водночас досліджен-
ня перспектив економічного розвитку України засвідчує 
наявність низки головних ризиків для його забезпечення, 
серед яких слід відзначити визначення передумов і засад 
формування системи взаємовідносин суб’єктів підприєм-
ництва, які стримують розвиток внутрішнього ринку та 
в  цілому звужують можливості для стимулювання еконо-
міки України. 

Слід зазначити, що окремим аспектам реалізації 
стратегії економічного розвитку України приділено увагу 
в наукових працях таких учених, як В. Геєць, В. Горбатов, 
О. Гребешкова, А. Гриценко, Дж. Дайєр, П. Дойль, П. Дру-
кер, Я. Криворучко, М. Кристофер, К. Моллер, М. Портер, 
І. Савченко, Х. Сінгх, І. Тараненко, О. Хитра, А. Халінен, 
Н. Чухрай, Л. Шинкарук та ін. Однак, незважаючи на ва-
гомі доробки у сфері дослідження різноманітних аспектів 
ефективних взаємовідносин, існує необхідність форму-
вання системи взаємовідносин суб’єктів підприємництва 
та подальшого аналізу її впливу на розвиток національної 
економіки. 

Попри динамізм формальної інституціоналізації 
системи партнерських відносин (розробки ноpмативно-
правoвих регуляторних норм, фoрмування oрганізаційно-
управлінської ієрархії партнерських структур і відповідних 
елементів ринкової інфраструктури), застосування стан-

дартів, вироблених світовою практикою, та наповнення їх 
реальним змістом поки що не відповідають сучасним ви-
могам. При цьому дієві механізми подолання негативних 
наслідків розвитку партнерських відносин, покликані міні-
мізувати наслідки їх негативних тенденцій, що спостеріга-
ються в економіці України, практично відсутні [1]. Відсутня 
також науково обґрунтована концепція формування систе-
ми взаємовідносин суб’єктів підприємництва, яка б врахо-
вувала специфіку вітчизняного інституційного середовища 
національної економіки та пропонувала б дієві інструмен-
ти забезпечення економічного розвитку України.

Відповідно, метою цієї статті є визначення транс-
формації змісту взаємовідносин суб’єктів підприємництва 
в національній економіці та основних засадничих ідей 
і принципів формування конкурентних переваг ефектив-
них взаємовідносин. 

Об’єктивним є признати, що економічна система 
України потребує якісного оновлення на основі реалізації 
ефективної економічної політики, перш за все – структур-
ної, яка має забезпечити економічне зростання та сприяти 
економічному розвитку країни у довгостроковій перспек-
тиві. Системних реформ потребують від України і міжна-
родні партнери, але ні європейська інтеграція, ні зовнішня 
фінансова допомога не вирішать наявних проблем, якщо 
внаслідок внутрішніх структурних трансформації не від-
будеться оновлення базових механізмів суспільного роз-
витку. Важливим чинником успішного реформування є 
оцінка структурних трансформацій національної еконо-
міки, визначення можливих наслідків і розробка стратегії 
переходу до розумного, сталого й інклюзивного зростан-
ня як основи розвитку економіки України [2]. Поряд із 
цим, засвідчимо, що, як наведено у науковій доповіді ДУ 
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»:  
«… сучасна організація господарської системи світу руйнує 
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кордони національних господарств, переформатовуючи 
останні у регіональні об’єднання глобального характеру, 
де вибудовані складні, взаємопов’язані виробничі ланцю-
ги. Від того, яке місце займе економіка України у ланцюгах 
створення ВДВ та на яких умовах вона діятиме як учасник 
таких об’єднань, залежить і успішність модернізації, і по-
дальші шляхи розвитку…» [3]. З огляду на зазначене, можна 
засвідчити, що глобалізаційні процеси загалом та визнана 
державними корелянтами провідна стратегія Євроінтегра-
ції зокрема потребують певних структурних змін із адап-
тацією їх до міжнародного досвіду модернізації економіки. 
Так, під час круглого столу «Яка стратегія структурних змін 
створить умови для економічного розвитку України?» у ви-
ступі «Якісні структурні зміни як основа економічного роз-
витку України» д.е.н., проф. Л. Шинкарук визнала: «…необ-
хідно випрацювати ініціативи у різних секторах економіки, 
які дозволять візуалізувати траєкторію перспективних 
структурних змін і розробити стратегію розвитку Укра-
їни, і сформувати бачення майбутньої моделі економіки. 
Вирішення стратегічних завдань розвитку має ґрунтува-
тися на партнерстві влади, бізнесу і громадськості, досвід 
якої напрацьовано у ЄС, США та інших країнах і втілено 
у програмних документах із визначенням індикаторів, що 
оцінюють перебіг виконання реформ і програм, термінів 
і джерел фінансування…» [2].

Отже, у сучасних умовах однією з найбільш важли-
вих конкурентних переваг стає схильність до співпраці та 
постійний пошук найбільш ефективних взаємовідносин, 
що дозволять суб’єктам підприємництва досягти, зберегти 
та посилити свої конкурентні переваги. Один із найбільш 
авторитетних дослідників П. Друкер висловив думку про 
те, що різноманіття принципів і форм організації бізнесу, 
багатогранність варіацій існування і розвитку економічних 
організацій дозволяють визнати, що світ перебуває в «епосі 
без закономірностей». Дослідник зазначає: «Раніше бізнес 
міг зростати тільки одним із двох способів: або внаслідок 
природного розвитку, або шляхом поглинань. Сучасний 
бізнес зростає за рахунок різноманітних альянсів, спіль-
них підприємств і партнерства зі споживачами, але це, на 
жаль, розуміють лише одиниці» [4]. Синергетичні ефекти, 
що виникають між суб’єктами діяльності внаслідок меха-
нізму партнерства як одного з елементів стратегії, здатні 
сформувати додаткові передумови економічного зростан-
ня та виступають як фундамент успішної конкурентної 
боротьби. Поряд із зазначеним слід вказати, що сучасний 
етап розвитку економічної системи характеризується по-
явою ефективних форм і засобів взаємодії. Так, як зазна-
чає О. Гребешкова, політика прямого зіткнення інтересів на 
ринку все частіше поступається застосуванню «позаконку-
рентних» технологій і способів поведінки, що на практи-
ці проявляється через поширення стратегічних альянсів, 
аутсорсингових, франчайзингових і ліцензійних угод між 
підприємствами, реалізацію програм лобіювання інтересів 
підприємств у владних структурах різних рівнів і в соціаль-
ному середовищі тощо [5].

Досліджуючи конкурентні відносини в умовах глоба-
лізації, дослідники зазначають, що вони отримали прояв, 
перш за все, у відносинах співробітництва на глобально-
му, міждержавному та національному рівні. Послаблення 

антагоністичної домінанти у сфері конкурентних відносин 
вимагає трансформації одностороннього підходу до сут-
ності конкурентних відносин лише як до процесу супер-
ництва. Перехід до нової форми ринкових конкурентних 
відносин – кооперації, співпраці, що охоплює економічні, 
політичні, соціальні, науково-технічні відносини на мікро- 
макро-, мезо-, міжнародному рівнях, створює передумови 
для впорядковування, оптимізації, оздоровлення та ефек-
тивного розвитку економіки [6; 7]. У той же час сучасне 
трактування конкурентних відносин полягає у коопера-
ційному й інтеграційному підходах до конкурентної по-
ведінки і, як наслідок, проявляється у таких формах кон-
курентних взаємодій, як координація, конструктивні вза-
ємодії та конкурентне співробітництво заради досягнення 
індивідуальних і спільних цілей суб’єктів конкурентних 
відносин [8]. Ідея конструктивної взаємодії суб’єктів кон-
курентних відносин полягає у розгляді явища конкуренції 
з точки зору інтегративного підходу. Відповідний підхід 
розглядає конкурентні відносини як спільне функціону-
вання всіх елементів (підсистем), необхідних для життєз-
датності й існування системи в цілому. На думку вчених, 
інтегративний підхід, зумовлений дихотомічною приро-
дою конкуренції, містить значний науково-дослідний по-
тенціал з точки зору глибокого вивчення конкуренції як 
рушійної сили розвитку суспільства, дослідження співвід-
ношення суперництва та співробітництва в сучасній сис-
темі конкурентних відносин, у тому числі на міжнародно-
му (глобальному) рівні [9]. 

Таким чином, можна говорити про виникнення 
об’єктивних передумов переходу від стратегії протистоян-
ня до взаємовідносин як основи взаємодії суб’єктів підпри-
ємницької діяльності у структурі національної економіки 
[6]. Водночас слід зауважити, що на сучасному етапі роз-
витку вітчизняної економіки конкуренція у традиційній 
формі, як суперництво між окремими підприємствами, 
почала замінюватися суперництвом між цілими вироб-
ничими ланцюгами. Зокрема, на думку М. Кристофера,  
«... підприємство не може вже функціонувати як окремий  
і незалежний господарський суб’єкт, що конкурує з іншими 
організаціями цього типу...». Вчений вказує на входження 
світових ринків в нову еру – «конкуренції ланцюгів поста-
вок» [10]. Йдеться про складні структури у вигляді сукуп-
ності підприємств, поєднаних спільною метою, з яких кож-
на створює частину кінцевої валової доданої вартості для 
клієнта на кінці ланцюга. У міру зміни моделі конкуруван-
ня з суперництва між підприємствами до суперництва між 
цілими виробничими ланцюгами традиційні стосунки між 
постачальниками і споживачами, керовані співвідношен-
ням попиту і пропозиції, замінює укладання і утримування 
довгострокових взаємовідносин. Такої ж думки дотриму-
ється Н. Чухрай, яка розглядає питання конкурентоспро-
можності ланцюгів поставок і вважає, що суперництво між 
окремими підприємствами змінюється суперництвом між 
цілими ланцюгами поставок [11]. 

Тож можна дійти висновку, що саме конкуренція 
стимулює формування конкурентних переваг на засадах 
взаємовідносин, спонукає підприємства до пошуку їх но-
вих джерел, що робить їх більш конкурентоспроможними 
та стає запорукою підвищення конкурентоспроможності 
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економіки загалом. Як зазначав М. Портер, «конкурентна 
перевага з’являється тоді, коли фірмі вдається виконувати 
необхідні дії з більш низькими сукупними витратами, ніж 
її конкурентам, або виконувати певні дії унікальними спо-
собами, що створюють нецінову споживчу цінність і під-
тримують додану ціну. Здатність створювати споживчу 
цінність залежить, у свою чергу, від того, як фірма впливає 
на діяльність своїх каналів і кінцевих користувачів» [12,  
c. 319]. Отже, саме налагодження взаємовідносин із ключо-
вими зацікавленими суб’єктами й створює ту нецінову спо-
живчу цінність, що дає фірмі істотну конкурентну перевагу 
перед іншими компаніями в галузі.

Налагоджені ефективні взаємовідносини надають 
трактуванню конкуренції нового змісту, зокрема, розвиток 
мережевої економіки приводить до послаблення антаго-
ністичної домінанти конкурентних відносин і зростання 
значення конструктивної складової партнерства, що стало 
фундаментальною основою прагнення суб’єктів підприєм-
ництва до ефективних взаємовідносин між собою та забез-
печення конкурентоспроможності національної економіки. 
Тому взаємовідносини як модель стратегічної поведінки 
суб’єктів підприємництва щодо отримання конкурентних 
переваг можна розглядати: з одного боку, як важіль розви-
тку певної переваги в конкурентній боротьбі, тобто конку-
рентну модель ринкової поведінки; з другого – як спосіб 
уникнення конкуренції, і може розглядатися як реляційна 
модель ринкової поведінки, тобто така, в основі якої ле-
жить прагнення підприємств до встановлення відносин 
(«реляцій») між собою. Незважаючи на різноманітність 
трактувань самої ідеї тісної співпраці, формування вза-
ємовідносин набуває дедалі більшого значення, оскільки 
забезпечує підвищення ефективності ринкової діяльності, 
а отже, підвищення рівня конкурентоспроможності еконо-
міки. Підтвердженням цього є дослідження, проведені вче-
ними щодо ефективності взаємовідносин із споживачами 
(показали, що збільшення лояльності споживачів лише на 
1,0 % еквівалентно збільшенню прибутку підприємства на 
9,0 %). Також консультаційна фірма Bain & Company вста-
новила, що щорічні прибутки, що приносить клієнт, який 
має справу з постачальником протягом 7 років, більш ніж 
у п’ять разів перевищують грошові суми, які отримують від 
покупця протягом першого року його обслуговування [13, 
с. 57]. Звідси, встановлюючи зв’язки з різними партнерами, 
суб’єкти намагаються дещо «підпорядкувати ринок» з ме-
тою уникнення небезпечних ситуацій. В деяких випадках 
компанії замість максимізації прибутку та мінімізації ви-
трат намагаються знайти ефективні з економічної точки 
зору рішення, які суттєво знижують ризик і невизначеність 
(обидва типи поведінки – реляційний і конкурентний – 
можна спостерігати одночасно).

Отримання суб’єктами національної економіки кон-
курентних переваг все частіше ґрунтується не лише на 
власних можливостях, але й на ресурсах і резервах суміж-
них суб’єктів. Тому конкурентні переваги, що ґрунтуються 
на ефективних взаємовідносинах, набули актуальності та 
важливості, особливо в умовах глобалізації конкуренції та 
її укрупнення (від конкуренції між підприємствами до кон-
куренції між групами – ланцюгів, систем чи мереж [14]). 
Підвищення ефективності функціонування суб’єктів під-
приємницької діяльності обумовлює потребу щодо фор-

мування довгострокових взаємовідносин (використання 
когнітивно-інформаційних та іншої природи ресурсів 
партнерів), що сприяє впровадженню розробок у практику 
взаємовідносин. На противагу «класичному» стратегічно-
му управлінню (М. Портер), що вбачає основні конкурент-
ні переваги у вигідній ринковій позиції, згідно з реляцій-
ними домінантами основними джерелами конкурентних 
переваг є дуальні та мережеві взаємовідносини [6; 15; 16]. 
Обґрунтовуючи економічні ренти, пов’язані з діяльністю 
мережі, Дж. Дайєр і Х. Сінгх заклали концептуальну базу 
нового підходу до аналізу конкурентних переваг і загаль-
них стратегій розвитку. Вони визначили «реляційну» рен-
ту як «надприбуток, спільно створений в результаті вза-
ємин обміну, який не можна отримати будь-якій із фірм 
ізольовано одна від одної і який може бути створений 
лише шляхом спільних зусиль партнерів, спеціалізованих 
щодо їх альянсів». Джерелами реляційних рент є специ-
фічні для конкретних взаємозв’язків активи, процедури 
спільного використання ресурсів, ефективне управління 
різної природи взаємодіями. Дж. Дайєр і Х. Сінгх відзнача-
ли: ресурси, на основі яких відбувається створення реля-
ційних рент, знаходяться поза контролем окремої фірми, 
оскільки вони є «власністю» системи парних і мережевих 
взаємозв’язків [17]. З огляду на це, активний пошук джерел 
конкурентоспроможності в нестабільних умовах передба-
чає посилення уваги до можливості створення додаткових 
цінностей, а отже, отримання суб’єктами конкурентних 
переваг за результатами вибудовування взаємовідноси-
ни зі споживачами, постачальниками, дистриб’юторами, 
конкурентами, кожен із яких робить внесок у формування 
конкурентних переваг.

Отже, певним чином узагальнюючи вищесказане, 
можна дійти висновку, що серед основних переваг, які 
пов’язані зі встановленням тривалих та ефективних вза-
ємовідносин, слід відзначити: а) можливість інтеграції 
зусиль у роботі над спільним проектом, обміном інформа-
цією (ресурсами чи резервами); б) покращення показників 
роботи кожної зі сторін завдяки більш точному прогнозу-
ванню, продуктивному використанню ресурсів, обґрунто-
ваному встановленню пріоритетів; в) досягнення вищих 
стандартів обслуговування; г) спільне вирішення проблем 
і ліквідація функціональних перешкод у реалізації проек-
тів; д) забезпечення стабільності показників якості (інте-
гроване управління якістю), зниження витрат із збільшен-
ням споживчої цінності товару. 

До прикладу, розглянемо особливості формування 
системи взаємовідносин на ринку страхових послуг, які, 
з-поміж інших, лишаються невисвітленими та потребують 
подальших досліджень. Варто зазначити, що формування 
системи взаємовідносин на страховому ринку відбуваєть-
ся сповільненими темпами, але причини є характерними 
для всього ринку загалом. Серед причин, що стримують 
розвиток взаємовідносин, варто виокремити недостатній 
розвиток нормативно-правової бази (недоліки в дого-
вірних  відносинах, система місцевих пільг для тривалих 
взаємовідносин), низьку культуру підприємців у системі 
співробітництва, нерозвинену інфраструктуру, яка забез-
печує ефективну роботу в системі партнерських зв’язків, 
недостатню допомогу недержавних структур в організації 
партнерських зв’язків (асоціації, гільдії, палати тощо), не-
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стачу кваліфікованих кадрів. Отже, нині в Україні розви-
ток взаємовідносин у страхуванні продовжує відповідати 
початковому етапу економічно розвинутих країн, тобто 
спостерігається пробудження інтересу до формування та 
розвитку взаємовідносин українськими страховими ком-
паніями з метою ефективної співпраці всіх суб’єктів стра-
хової діяльності, а також відбувається обмеження застосу-
вання взаємовідносин у страхуванні спільною рекламою та 
зусиллями, спрямованими на стимулювання збуту. Лише 
в окремих випадках спостерігається спроба реалізувати 
такі функції системи взаємовідносин, як вивчення клієнт-
ської бази, визначення потенціалу клієнта, дослідження 
потреб і бажань клієнтів, підтримка стійких взаємозв’язків 
між страховою компанією і клієнтами, використання іс-
нуючих даних про клієнтів, багаторазове використання 
отриманих знань, спільне створення баз даних. При цьому 
варто виокремити основних партнерів – суб’єктів системи 
взаємовідносин на страховому ринку:

1. Сфера розробки послуг – Нацкомфінпослуг, Мо-
торне транспортне бюро України, ліцензування, 
управління за контрактом, проектне фінансу-
вання.

2. Сфера надання послуг – страхові посередники, 
банківські, фінансово-кредитні установи, автоса-
лони, туристичні оператори, транспортні, лізин-
гові оператори.

3. Сфера післяпродажного обслуговування – станції 
технічного обслуговування, медичні заклади, ме-
режа готелів, мережа закладів харчування, пред-
ставництва авіакомпаній тощо.

4. Сфера фінансового обслуговування – банківські 
установи, фінансово-кредитні установи.

5. Сфера підготовки кадрів – державні навчальні за-
клади, комерційні центри, школи бізнесу, бізнес-
інкубатори для підготовки підприємців, дистан-
ційне навчання через Інтернет і комп’ютерну ме-
режу, навчально-ділові центри, консалтинг тощо.

При цьому формування ефективних взаємовідносин 
на страховому ринку України можливе лише за умови усві-
домлення та дотримання його учасниками таких найбільш 
важливих особливостей:

зобов’язання –   сторони взаємовідносин повинні 
гарантувати одна одній розвиток довготривалих 
контактів та виконання зобов’язань одна перед 
одною, спільні інтереси повинні співпадати;
зворотній зв’язок –   здатність оцінювати ситуацію, 
стратегію, можливість обміну інформацією; 
довіра –   відображує ступінь впевненості однієї 
сторони в іншій, є потужним елементом налаго-
дження взаємовідносин на довготривалий період.

Слід зазначити, що до сьогодні ще недостатньо роз-
роблені моделі, які відображають багаторівневу систему 
взаємовідносин на ринку страхування, які мають без-
умовно велике теоретичне та практичне значення. Проте 
практика страхування на ринку України свідчить, що від-
слідковується зміна ролі взаємовідносин у компанії на різ-
них рівнях: від одноразових угод до встановлення міцних 
взаємозв’язків між покупцем і продавцем до створення 
стратегічних альянсів і мереж. При цьому традиційні чіткі 

межі між страховою компанією та її ринковим середови-
щем «розмиваються», а традиційний розподіл функцій на-
буває таких змін:

на корпоративному рівні взаємовідносини в мере- 
жах набувають особливої ролі, яка відрізняється 
від традиційної і сприяє формуванню стратегіч-
ного партнерства;
на рівні стратегічної бізнес-одиниці визначаєть- 
ся, які функції будуть користуватися попитом на 
ринку, які з них будуть реалізовані стратегічними 
партнерами, а які – безпосередньо компанією;
на оперативному рівні акцент переноситься з пе- 
реконання і маніпуляції партнерами на формуван-
ня взаємовигідних відносин.

Для розвитку цих ідей пропонується один із найефек-
тивніших, на нашу думку, методів аналізу взаємовідносин 
з точки зору управлінської перспективи, а саме багаторів-
невий аналіз, в основу якого покладено чотирирівневу мо-
дель, запропоновану К. Моллером [18]. Розглянемо кожний 
з цих рівнів стосовно розробки стратегій взаємовідносин 
суб’єктів підприємництва на ринку страхування.

Перший рівень. Страховий ринок як мережа (рівень 
галузі як мережі). Цей рівень передбачає аналіз становлен-
ня, розвитку та структурування мережі. В цьому випадку 
основною проблемою є формування цілісної стратегії не 
окремої компанії, а страхового ринку в цілому.

Другий рівень. Страхова компанія в мережі (рівень 
компанії в мережі). Цей рівень передбачає вивчення пози-
ції кожної страхової компанії в мережі. Найважливіше зна-
чення має аналіз стратегії компанії: які позиції на страхово-
му ринку вона займає, як їх утримує та захищає.

Третій рівень. Управління взаємовідносинами (рі-
вень управління взаємовідносинами між компаніями). 
На цьому рівні розробляються різноманітні спільні про-
грами взаємовідносин між страховими компаніями й ін-
шими страховими організаціями (страхові брокери, стра-
хові посередники); страховими компаніями та фінансово-
кредитними установами; страховими компаніями та 
банківськими установами; страховими компаніями та лі-
зинговими, транспортними операторами, автосалонами; 
страховими компаніями та туристичними операторами; 
страховими компаніями та медичними установами; інши-
ми партнерами: обміну клієнтською базою, інформацій-
ного обміну, навчання персоналу, розробки і виведення на 
ринок нових страхових продуктів.

Четвертий рівень. Управління індивідуальними вза-
ємовідносинами обміну (рівень управління індивідуальни-
ми взаємовідносинами обміну зі споживачами, постачаль-
никами). Основне завдання на цьому рівні – створення, 
підтримка та розвиток довготривалих індивідуальних вза-
ємовідносин страхових компаній з клієнтами.

У зв’язку з цим особливий інтерес, з нашої точки 
зору, викликає дворівнева модель взаємовідносин, запро-
понована К. Моллером та А. Халіненом [18]. Автори цієї 
концепції пропонують розділити взаємовідносини на два 
рівні: взаємовідносини, «засновані на ринку» (споживчі 
ринки), та взаємовідносини, «засновані на мережах». При 
цьому найбільш важливі із запропонованих авторами ха-
рактеристик взаємовідносин, заснованих на ринку, є: роз-
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виток та управління взаємовідносинами зі споживачами 
страхових послуг; управління маркетинговою діяльністю 
по кожному споживчому сегменту; управління індивіду-
альними споживчими взаємовідносинами: ініціювання, 
розвиток, підтримка, завершення; створення сучасної 
гнучкої інформаційної системи та баз даних для зміцнення 
довготривалих відносин зі споживачами. Характеристика-
ми взаємовідносин, заснованих на мережах, є: управління 
страховою компанією з урахуванням перспектив розви-
тку обміну ресурсами з партнерами та клієнтами; розви-
ток і управління обмінними взаємодіями з компаніями; 
створення, підтримка мережевих систем страхових компа-
ній; управління індивідуальними взаємовідносинами між 
страховими компаніями та банківськими установами; іні-
ціювання і розвиток стратегічного партнерства; констру-
ювання мережі посередників-агентів і мережі споживачів; 
розвиток взаємовідносин із медичними, реабілітаційно-
оздоровчими закладами; встановлення довготривалих від-
носин із автосалонами та туристичними операторами.

Дотримання вищеперерахованих рекомендацій до-
зволить суб’єктам підприємництва отримати такі переваги 
використання ефективних взаємовідносин в сфері стра-
хування: покращання іміджу компанії; залучення нових 
клієнтів; додаткові продажі страхових послуг; обмеження 
доступу пропозицій конкурентів; швидше та дешевше за-
лучення клієнтів; позитивні рекомендації від імені спожи-
вачів; зниження показника переключення на послуги інших 
страховиків; збільшення лояльності персоналу страхової 
компанії; більш ефективне використання рекламного бю-
джету; підвищення ефективності розробки нових страхо-
вих продуктів і послуг; зниження потреб у дослідженнях; 
збільшення прибутку і вартості торгових марок; покращан-
ня відносин із інвесторами.

Висновок. Таким чином, досліджені у цій статті про-
яви трансформації змісту взаємовідносин суб’єктів під-
приємництва в національній економіці дають змогу запро-
понувати основні засадничі ідеї та принципи формування 
конкурентних переваг ефективних взаємовідносин, зокре-
ма, схильність до співпраці та постійний пошук найбільш 
ефективних взаємовідносин, що дозволять суб’єктам під-
приємництва досягти, зберегти та посилити свої конку-
рентні переваги.
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Вступ. Курс на децентралізацію в Україні – один із 
головних напрямків економічних реформ у контексті кур-
су на інтеграцію в європейське економічне співтовариство. 
Економіка ЄС – це переважно децентралізована економіка, 
перш за все, у фіскальному відношенні, а подальший роз-
виток принципів децентралізації у сферах фіскальної полі-
тики, фіскальної дисципліни та структурних реформ вва-
жається важливим засобом вирішення сьогоденних еко-
номічних європейських проблем, в тому числі, пов’язаних 
з євроскептицизмом і кризою суверенних боргів [1, р. 5].

Українська економіка все ще залишається надмірно 
централізованою. Просування в бік децентралізації, яке 
сталося в останні роки, явно недостатнє і багато ще треба 
зробити [9; 10]. Проблема посилюється тим, що в східній 
частині країни – на Донбасі – спалахнув насильницький 
конфлікт, який істотним і згубним чином вплинув на до-
бробут населення, соціальні й економічні умови в цілому 
[2, с. 2]. Це важливо враховувати при розробці та реалі-
зації заходів економічної стратегії і тактики, в тому числі 
у сфері фіскальної децентралізації. При цьому зв’язки тут 
діалектичні як прямі, так і зворотні: не тільки особливості 
національної економічної політики визначають напрямки 
розвитку постконфліктних територій, а й специфіка цих 
територій накладає суттєві обмеження на область допус-
тимих рішень у загальнодержавній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділен-
ня невирішених раніше частин загальної проблеми. Де-
централізація, в тому числі фіскальна, – це звичайний спо-
сіб пом’якшення конфліктів. Як зазначають фахівці ОЕСР: 
«Децентралізація може стимулювати місцеву і регіональну 
участь в процесі прийняття рішень, тим самим підвищуючи 
підзвітність і легітимність уряду. Це може поліпшити відгук 
держави, а отже, знизити напруженість, що може призвести 
до жорстоких конфліктів» [2, p. 39]. Багато країн Африки, 
Азії, Європи, в яких відбувалися збройні конфлікти, йшли 
саме цим курсом [3–8]. 

Серед основних робіт щодо використання принципів 
фіскальної децентралізації для вирішення питань рекон-
струкції постконфліктних територій можна назвати праці 
таких зарубіжних авторів, як С. Симона [4], Б. Едвардса 
[5], В. Фокса [9], А. Хоффлера [26], Ж.-П. Транханта [29] 
та інших їх послідовників. Проте універсальних успішних 
рецептів вирішення проблем децентралізації для кожного 
конкретного конфліктного випадку не існує. Більш того, 
якщо вона проводиться так, що сприймається населенням 
як дискримінаційний розподіл ресурсів і можливостей 
працевлаштування на користь окремих груп (етнічних, 
конфесійних), то результатом може бути посилення неба-

жаних регіональних і сепаратистських рухів, а центральна 
влада, в свою чергу, може розглядати її як загрозу їх мож-
ливостям контролювати ситуацію у країні [2, p. 39]. Для 
того щоб уникнути такого несприятливого розвитку подій, 
крім обліку місцевих особливостей, важливо дотримувати-
ся деяких загальних керівних принципів (керівні вказівки), 
заснованих на положеннях економічної теорії, скоригова-
ної з урахуванням особливостей сучасних господарських 
процесів у глобалізованому світі, а також відомих успішних 
практик постконфліктного відновлення.

Постановка завдання. Метою цієї роботи є обґрун-
тування принципів, економічних та інституційних переду-
мов фіскальної децентралізації на постконфліктних тери-
торіях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічний сенс децентралізації полягає у підвищенні ефектив-
ності використання обмежених ресурсів у суспільному сек-
торі господарства. Ідея про те, що децентралізація повно-
важень і ресурсів може сприяти підвищенню економічної 
ефективності і зростанню суспільного добробуту, має до-
вгу історію в економічній думці. Але як послідовна теоре-
тична концепція вона була сформульована тільки у другій 
половині ХХ ст. у тепер уже класичних роботах Р. Масгрейв 
[12; 13], Ч. Тібу [17; 18], У. Оутса [14; 15], М. Олсона [16], 
а потім отримала розвиток у працях послідовників.

Успіх децентралізації залежить від виконання вимог 
двох головних принципів: фіскальної рівноваги та субсиді-
арності [11, с. 120–121].

Перший принцип – принцип фіскальної рівноваги 
М. Олсона [16] – вимагає, щоб кожен субцентральний ор-
ган влади одночасно ухвалював рішення з обох питань:

щодо розміру суспільних витрат (завжди бажа- 
них із політичної точки зору), які, взяті самі по 
собі, безвідносно до доходів, мають тенденцію до 
збільшення (розширення видаткової частини бю-
джету);
щодо розміру громадських доходів (завжди не- 
бажаних з політичної точки зору), які, взяті самі 
по собі, безвідносно до витрат, мають тенденцію 
до зменшення (скорочення дохідної частини бю-
джету).

Другий принцип (субсидіарності) виходить з переду-
мов про те, що, по-перше, завжди є такі соціальні послуги, 
які можуть паралельно надаватися кількома рівнями уря-
дів; по-друге, кожний раціонально діючий уряд має при-
родне прагнення до розширення своїх повноважень. Беру-
чи до уваги ці обставини, принцип субсидіарності вимагає, 
щоб у будь-якому випадку сумніву повноваження переда-
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валися самому нижньому рівню уряду, і що більш високий 
рівень уряду може залишити їх собі тільки у тому випадку, 
якщо відповідна функція не може бути добре виконана на-
віть з урахуванням зовнішньої допомоги – на нижньому 
рівні [19, pp. 160–161]. Тобто спочатку пріоритет повинні 
мати місця, а не центр.

Причини насильницьких конфліктів численні і різно-
манітні, часто пов’язані з комплексом економічних, полі-
тичних, культурних та історичних чинників, тому правиль-
не їх розуміння вимагає скрупульозного вивчення на основі 
широкого мультидисциплінарного підходу [21, c. 1–28]. В їх 
основі зазвичай лежить порушення прав, свобод і інтересів 
територіально відокремлених соціальних спільнот.

Наслідки конфліктів у різних країнах також вияв-
ляються по-різному. Слід також враховувати, що аналіз 
наслідків конфліктів часто утруднений дефіцитом досто-
вірних емпіричних даних про функціонування соціально-
економічних систем, які зазнали їх впливу, які з очевидних 
причин (у зв’язку зі слабкістю демократичних і управлін-
ських інститутів, проблемами організації систематичної 
звітності, високими обсягами нереєстрованої і незаконної 
діяльності та ін.) збирати дуже не просто. Проте, оскільки 
в сучасному світі конфлікти, в тому числі збройні, на жаль, 
не є рідкістю 2, деякі типові риси економічного й інститу-
ційного середовища відповідних територій виділити мож-
на, хоча, зрозуміло, для аналізу кожного окремого випадку 
принципове значення має конкретний географічний, істо-
ричний, економічний і соціокультурний контекст.

Очевидні наслідки насильницьких конфліктів поля-
гають у руйнівному впливі на ділову активність, зайнятість, 
капітали, бюджет та економіку в цілому. Якщо звернутися 
до більш детального розгляду наслідків насильницьких 
конфліктів [22–25], то їх можна поділити на дві великі сфе-
ри: економічну й інституційну.

Економічні особливості постконфліктних терито-
рій. Насильницькі конфлікти супроводжуються втратами 
населення внаслідок смерті і міграції 3. Крім того приско-
рюються міграційні процеси: підвищується концентрація 
людей в етнічних і конфесійних групах і йде зріст урбаніза-
ції, оскільки проживання в містах буває безпечніше. Підви-
щується безробіття, при тому, що спостерігається дефіцит 
кваліфікованих працівників, які мають кращі можливості 
покинути зону конфлікту, зменшується зайнятість в при-
ватному секторі економіки і збільшується в державному 
і тіньовому.

Внаслідок бойових дій і порушення господарських 
зв’язків мають місце пошкодження і прискорене старіння 
фізичного капіталу, виробничих і житлових об’єктів. Спо-
стерігаються проблеми з функціонуванням об’єктів інфра-
структури, таких як електростанції, транспортні та телеко-

2 За даними Світового банку, кожна четверта людина на плане-
ті (більш ніж 1,5 млрд людей) живе в нестабільних і порушених кон-
фліктами державах або в країнах з дуже високим рівнем злочинного 
насильництва [23, c. 2]. Середня тривалість громадянських війн у світі 
складає 8 років [25, p. 5].

3  В Україні, наприклад, загальні підтверджені втрати населення 
через міграції в результаті насильницького конфлікту, який почався в 
2014 р., склали 1,1 млн осіб. А загальна чисельність громадян України, 
які виїхали з Донбасу в інші регіони, розташовані за межами АТО, ста-
ном на 28.12.2015 р. становила 990,9 тис. осіб [27, с. 79].

мунікаційні мережі, залізничні вузли, гавані, аеропорти та 
ін., систем енерго-, тепло-, водопостачання. У деяких краї-
нах головною перешкодою для розвитку сільського госпо-
дарства та виробництва продуктів харчування є міни.

Конфлікти завжди супроводжуються втечею капі-
талів, падінням обсягів державних і особливо приватних 
інвестицій. Також на постконфліктних територіях часто 
спостерігаються проблеми з нормальним функціонуван-
ням платіжної системи та фінансового ринку (його інвес-
тиційного, кредитного, фондового, страхового та валютно-
го секторів).

Наслідком загальноекономічних проблем є висна-
ження джерел урядових доходів. Податкова база звужена. 
У структурі доходів зазвичай переважають джерела, які 
легше адмініструвати. Для витрат характерна спотворена 
структура з надмірними витратами на збройні сили і недо-
статніми – на інфраструктуру, освіту та здоров’я. Бюджет 
в цілому є дефіцитним, а борги часто обслуговуються по-
гано або не обслуговується взагалі.

Наслідком проблем на мікрорівні є загальна макро-
економічна нестабільність, яка характеризується інфля-
цією, бюджетною незбалансованістю, важким борговим 
навантаженням. Низькі доходи та зростання бідності обу-
мовлюють низький сукупний попит на товари та послуги 
та низькі інвестиції. Особливо негативно на залежних від 
зовнішньої торгівлі економіках позначаються втрати екс-
портної виручки і / або зовнішнього фінансування.

Інституційні особливості постконфліктних тери-
торій. Звичайним результатом конфліктів є те, що можна 
назвати «поганими» інститутами. Успадкована від відкри-
тої стадії конфліктів культура насильства, сполучена з ши-
роким доступом до зброї, обумовлює широке поширення 
злочинності, формує ділове середовище, в якій політичні 
й економічні актори не довіряють один одному, керуються 
не «довгими» правилами, які потрібні для успішної інвес-
тиційної та господарської діяльності, а змушені керуватися 
правилами «короткими», «спеціальними». Все це, в свою 
чергу, зумовлює високі трансакційні витрати на захист 
прав власності, пошук інформації і ведення переговорів, 
укладання контрактів і примушення до їх виконання, за-
хист від опортуністичної поведінки та ін. У зв'язку з цим, 
як правило, велика частина економіки йде «в тінь».

Крім того, зазвичай спостерігається криза легітим-
ності, що характеризується падінням авторитету та реаль-
ної підтримки з боку населення органів державної влади: 
законодавчих, виконавчих, судових. Результатом може 
бути встановлення «поганої» інституціональної рівноваги, 
коли політичні й економічні сили не зацікавлені в поліп-
шенні «правил гри». 

Фіскальна децентралізація означає передачу части-
ни фінансових повноважень і ресурсів субцентральним 
органам влади, які завдяки цьому отримують великі мож-
ливості будувати свою діяльність відповідно до місцевих 
інтересів. Результат може бути позитивним завдяки еко-
номії на трансакційних витратах у зв’язку з переходом на 
загальновизнані в цій територіальній групі правила спів-
життя, а також економії на трансформаційних витратах 
у зв’язку з наданням суспільних благ відповідно до місце-
вого попиту та витрат. З іншого боку, фінансова децентра-
лізація не є універсальним рецептом, який однаково добре 



186 Проблеми економіки № 4, 2016

економічна теорія

підходить для всіх ситуацій. Наприклад, якщо в посткон-
фліктному регіоні є концентровані соціальні групи, які не 
становлять місцеву більшість, вона може стимулювати ці 
групи на боротьбу з місцевою більшістю або державою за 
автономний статус 4. Крім того, як було зазначено вище, 
всі постконфліктні території відрізняються проблемною 
економікою і поганими інститутами. І те й інше об’єктивно 
перешкоджає децентралізації. Причина полягає в тому, що 
проблемна економіка скорочує офіційні місцеві доходи, які 
в умовах фіскальної децентралізації повинні виступати як 
головне джерело фінансування місцевих витрат, а погані 
інститути і великий тіньовий сектор перешкоджають ефек-
тивному адмініструванню доходів і справедливому розпо-
ділу витрат.

Звідси випливає основне протиріччя фіскальної 
децентралізації в умовах постконфліктних територій – 
об’єктивна необхідність такої децентралізації (з урахуван-
ням особливостей конкретних ситуацій) для повноважно-
го та ресурсного забезпечення прав, свобод та інтересів 
територіальних соціальних спільнот і пом’якшення кон-
фліктів, що в умовах стабільної економіки, яка зростає, має 
істотний потенціал приросту ефективності, стикається 
з об’єктивно високими витратами децентралізації в умовах 
падаючої економіки та поганих інститутів.

Простих способів вирішення цієї суперечності не іс-
нує. До того ж для стабільного розвитку суспільних дохо-
дів і витрат потрібні різні стратегії, які розглянуті далі.

Децентралізація громадських доходів. Згідно з еко-
номічною теорією децентралізації витрати субцентральних 
органів влади повинні в основному покриватися їх власни-
ми податковими доходами. Водночас реалізація цієї вимо-
ги на постконфліктних територіях утруднена. Як уже за-
значалося, це пов’язано з дією несприятливих економічних 
та інституційних чинників, які в сукупності обумовлюють 
стиснення податкової бази і проблемне податкове адміні-
стрування. До того ж не всі джерела громадських доходів 
однаково добре підходять для цілей децентралізації. За 
вказаних вище причин за субцентральними органами вла-
ди зазвичай закріплюють податки на нерухомість і прибут-
ки з громадян (оскільки громадяни та їхні доходи зазвичай 
менш мобільні, ніж бізнес і його доходи), а також податки 
на товари та послуги місцевого виробництва та / або спо-
живання (в тому числі покликані компенсувати негативні 
екстерналії для здоров’я жителів і місцевий екологічний 
збиток). А у сферу ведення центральних урядів зазвичай 
входять податки на прибуток корпорацій, які мають яскра-
во виражений проциклічний характер і легко виводяться 
в інші податкові юрисдикції, податки на природні ресурси 
загальнодержавного значення і зовнішню торгівлю, а та-
кож багатоступінчасті податки (ПДВ та ін). 

У зв’язку з наслідками насильницьких конфліктів не-
рухомість втрачає в ціні, й офіційні доходи громадян низь-

4 Дослідження потенціалу фінансової децентралізації для 
пом'якшення етнічних конфліктів у контексті відносин між місцевими 
більшістю і меншістю (місцеві меншини і місцева більшість) проде-
монстрували, що: "1). фіскальна децентралізація не заохочує сепара-
тизм, а навпаки, пригнічує повстання місцевих більшістю голосів, 
але 2). фіскальна децентралізація палива – це бунт місцевих меншин, 
3). фіскальна децентралізація зменшує насильство як для місцевої 
більшості так і для меншин" [28, p. 2]. 

кі. Тому ці важливі в звичайних умовах регіональні (місцеві) 
дохідні джерела певною мірою втрачають своє фіскальне 
значення. До того ж слід враховувати, що податки на майно 
та прибутки складні в адмініструванні. А оскільки потреба 
субцентральних органів влади в доходах у зв'язку з необ-
хідністю прискореного відновлення господарства висока, 
акцент потрібно робити на відносно прості в адміністру-
ванні непрямі податки на товари і послуги [24, р. 23; 29, p. 
21], а також прості форми податків на видобуток наявних 
корисних копалин [25, p. 15] 5. Однак з очевидних причин 
(спотворення товарних цін, зниження споживчого попиту, 
зростання тіньового обороту) фіскальний потенціал таких 
заходів обмежений.

Тому генеральна стратегія у сфері децентраліза-
ції доходів на постконфліктних територіях повинна по-
лягати не в курсі на підвищення податків та їх фіскаль-
ної ефективності, а в курсі на підвищення економічної 
ефективності за рахунок поступового переходу до такої 
структури податків (як на центральному, так і на субцен-
тральних рівнях), яка менше перешкоджає розширенню 
і стійкому зростанню податкової бази (тобто зміщення 
фіскального тягаря з оподаткування доходів на оподат-
кування споживання і майна, а також на податки, коригу-
вальні, екологічні та інші екстерналії [р. 17]). Результатом 
має стати прискорене відновлення порушеного конфлік-
том господарства з одночасним зменшенням масштабів 
тіньової економіки та ухиленням від сплати податків, 

а також трансакційних витрат оподаткування за 
рахунок забезпечення простоти, прозорості та легкості 
податкового адміністрування.

Децентралізація громадських витрат. Згідно з тео-
рією фіскальної децентралізації субцентральні органи влади 
повинні виконувати аллокативну функцію щодо суспільних 
благ з регіональною (місцевою) сферою вигод (при тому, що 
блага із загальнодержавною сферою вигод надає централь-
ний уряд). Реалізується ця функція через громадські витрати. 
У такій ситуації можливості для виконання ключової ви-
моги субсидіарності (максимальної передачі видаткових 
повноважень на нижні рівні уряду, здатної пом’якшити 
прояви конфронтації) обмежені і можуть бути істотно роз-
ширені тільки в міру відновлення економічного зростання, 
підвищення ефективності адміністрування та поліпшення 
інститутів, що вимагає відродження атмосфери довіри між 
основними політичними й економічними акторами (так 
зване «зміцнення довіри» [23, р. 12]) і переходу на «довгі» 
правила поведінки.

Тому генеральна стратегія у сфері децентралізації 
видатків на постконфліктних територіях повинна полягати 
не в курсі на негайне розширення витратних повноважень 
і обсягів витрат субцентральних органів влади, а в курсі 
на забезпечення соціальної справедливості та прозорості 
при розподілі суспільних витрат на місцях. Потрібно га-
рантувати позитивні інституційні трансформації і належне 

5  Як зазначено в роботі [25, р. 15], існують три точки, в яких 
можна стягувати податки на наявність природних ресурсів: (1) при 
експорті продукту видобутку; (2) при отриманні прибутку підприєм-
ства від видобутку й експорту; (3) при продажі підприємству прав на 
видобуток. В постконфліктних умовах найкращим (відносно простий 
і приносить швидкі результати) вважається третій спосіб, тобто опо-
даткування при продажі прав на видобуток.
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управління, здатне надати громадянам безпеку, справедли-
вість і роботу [23, р. 13].

Субсидії (міжбюджетні трансферти) і зовнішня 
фінансова допомога. Субсидії (міжбюджетні трансферти), 
поряд з податковими надходженнями, є найбільшим дже-
релом фінансових ресурсів субцентральних органів влади 
багатьох країн. Зокрема, субсидії можуть застосовуватися 
для вирішення таких завдань [19]:

зовнішнього фінансування послуг і інвестицій  
субцентральних органів влади. Якщо витрати 
окремих регіональних та / або місцевих бюдже-
тів перевищують їх власні доходи, субсидії вико-
ристовуються для зменшення цих розривів і під-
вищення можливостей субцентральних органів 
влади надавати громадські послуги і здійснювати 
інвестиції;
фінансового вирівнювання. Зазвичай окремі ре- 
гіони країни мають різні податкові потенціали. 
Субсидії використовуються для перерозподілу 
ресурсів від багатих до бідних регіонів і забезпе-
чення доступу до одного і того ж базового пакета 
громадських послуг за умови дотримання при-
близно однакового податкового тягаря на всіх 
територіях;
коригування екстерналій. Надання послуг одним  
субцентральним органом влади часто створює зо-
внішні ефекти (ефекти «переливу») для інших, що 
обумовлює їх недостатню пропозицію по країні 
в цілому. Центральний уряд може вплинути на си-
туацію шляхом надання відповідних трансфертів 
(субсидування послуг).

У зв’язку з цим важливо нагадати, що подолання на-
слідків конфліктів вимагає кращого врахування інтересів 
порушених ними меншин і що регіональні та місцеві блага 
(не тільки економічні, але і соціокультурні) реально існують 
і дійсно мають значення, а їх надання – це значною мірою 
прерогатива регіональних органів влади. З урахуванням 
зазначеної субсидії краще виділяти не прямо від централь-
них органів (які, в принципі, і не повинні бути стурбовані 
різноманітними локальними проблемами6) безпосередньо 
на місця до їх одержувачів, а опосередковано – через від-
повідні регіональні органи. Тобто формули перерозподілу 
фінансових ресурсів через систему міжбюджетних транс-
фертів краще будувати не за принципом «центр – посткон-
фліктні одержувачі», а за принципом «центр – посткон-
фліктні регіони – постконфліктні одержувачі». Але, зро-
зуміло, таку практику слід застосовувати та розширювати 
далі тільки з урахуванням соціокультурної специфіки від-
повідних регіонів, у міру формування у населення тради-
цій самоврядування, а також вирішення проблем корупції, 
слабкого адміністрування тощо, що в цілому перешкоджа-
ють ефективній фіскальній децентралізації.

6 Існують важливі теоретичні аргументи, що підтверджують-
ся фактичними даними, на користь того, що централізоване надання 
локальних (регіональних, місцевих) благ повинно здійснюватися на 
однаковому рівні, тобто не диференційовано. Це пов'язано з інфор-
маційними витратами централізованого обліку місцевих проблем 
і політичними проблемами, коли різне ставлення центру до регіонів 
сприймається як несправедливість [20, pp. 315–316].

Поряд із субсидіями від уряду важливим зовнішнім 
джерелом ресурсів для постконфліктного відновлення 
економік служить допомога, що надається різними донор-
ськими організаціями. Вцілому вона може сприяти при-
скоренню економічного зростання і вирішенню комплексу 
супутніх проблем [26, p. 17]. Однак численні дослідження 
з проблем (в тому числі економетричних) свідчать, що не-
має прямої залежності між розмірами та структурою допо-
моги, з одного боку, та економічним зростанням – з іншого. 
Наприклад, аналіз, наведений в [30], не виявив надійного 
позитивного зв’язку між допомогою та зростанням. Також 
не було виявлено доказів того, що допомога працює краще 
в сприятливому політичному оточенні або географічних 
умовах і що деякі напрямки допомоги працюють краще, 
ніж інші.

Висновки. Високі моральні стандарти та заснована 
на них атмосфера довіри – ось те, що в першочерговому 
порядку потрібно відновлювати на постконфліктних тери-
торіях. Реконструкція довіри, а не матеріальних цінностей, 
як відзначають в Світовому банку, є ключовою умовою по-
долання соціальних конфліктів. Вихідна спіраль «довіра 
– інститути» [24, р. 12] – це, мабуть, єдиний шлях до на-
дійного подолання наслідків цих конфліктів і формування 
безконфліктної «нової реальності».

Фіскальна децентралізація є одним із головних спо-
собів формування такої довіри і «нової реальності». Але 
простих рішень тут немає. Більш того, для різних сфер фіс-
кальних відносин потрібні і різні підходи.

У сфері суспільних доходів – це пріоритет не фіскаль-
ної, а економічної ефективності з курсом на формування 
такої структури податків (як на центральному, так і на суб-
центральних рівнях), яка сприяє розширенню і стійкому 
зростанню податкової бази постконфліктних територій.

У сфері суспільних витрат – це пріоритет не швидко-
го нарощування витратних повноважень і обсягів витрат 
субцентральних органів влади, а забезпечення соціальної 
справедливості та прозорості при розподілі суспільних ви-
трат на місцях.

У сфері субсидій від центрального уряду – це пріо-
ритет не розширення, а звуження сфери застосування між-
бюджетних трансфертів з організацією перерозподілу фі-
нансових ресурсів за принципом «центр – постконфліктні 
регіони – постконфліктні одержувачі».

У сфері зовнішньої допомоги – це пріоритет не обся-
гу та вибору конкретних її напрямів, а хорошої координації, 
завдяки якій культивуються нові кооперативні інститути, 
які сприяють ефективній діяльності регіональних і місце-
вих органів влади постконфліктних територій.
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Savytska N. L., Ushakova N. G., Pominova I. I. The Market  

for Higher Education Services in the Context of the Theory of Merit Goods
The aim of the article is to determine features of the market for higher 
education services under modern conditions of globalization in the context 
of the theory of merit goods. In view of a holistic vision of education as  
a sphere of economic development, it is proved that the educational 
service of a higher education institution is a process and result at the 
same time; there disclosed a complex nature of the educational product 
of a higher education establishment represented by educational programs 
and technologies, formalized and implicit knowledge, physical and mental 
components of organization of the educational and scientific process. 
Services in the sphere of higher education have both features inherent in the 
majority of services in general and specific properties, the most important of 
which is a complementary nature of individual and social usefulness of their 
production and consumption, which allows to define them as merit goods. 
The state tutelage over the market for educational services is substantiated 
by the lag of demand for such services behind long-term interests of society 
because individual consumers are willing to buy merit goods at a price that 
is significantly lower than the total expenditure on training specialists. 
The merit market for national higher education services is characterized 
by disequilibrium caused by systemic and local institutional traps, the 
smoothing of which requires not only a competitive state educational policy 
but also balanced marketing policy of educational institutions that becomes 
possible under conditions of real autonomy of higher education institutions.
Keywords: educational service, higher education, educational product, merit 
goods, merit services market.

УДК 378.14
Савицкая Н. Л., Ушакова Н. Г., Поминова И. И. Рынок  

услуг высшего образования в свете теории мериторных благ
Целью статьи является определение особенностей рынка услуг выс-
шего образования в современных условиях глобализации в контексте 
теории мериторних благ. С учетом целостного видения образования 
как сферы хозяйственного развития доказано, что образователь-
ная услуга высшего учебного заведения представляет собой процесс  
и результат одновременно; раскрыт комплексный характер обра-
зовательного продукта ВУЗа, который выступает в качестве обра-
зовательных программ и технологий, формализированных и импли-
цитных знаний, физических и интеллектуальных составляющих ор-
ганизации образовательно-научного процесса. Услуги в сфере высшего 
образования имеют черты, присущие большинству услуг вообще,  
а также специфические свойства, важнейшим из которых является 
комплементарный характер индивидуальной и социальной полезно-
сти от их производства и потребления, что позволяет определить 
их как мериторные блага. Государственная опека над рынком обра-
зовательных услуг обусловлена отставанием спроса от долгосроч-
ных интересов общества, поскольку индивидуальные потребители 
готовы покупать мериторное благо по цене, которая значительно 
ниже совокупных расходов на подготовку специалистов. Мериторный 
рынок услуг отечественного высшего образования характеризуется 
неравновесностью, вызванной системными и локальными институ-
циональными ловушками, сглаживание которых требует не только 
конкурентоспособной государственной образовательной политики, 
но и взвешенной маркетинговой политики образовательных органи-
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УДК 378.14
Савицька Н. Л., Ушакова Н. Г., Помінова І. І.

Ринок послуг вищої освіти в контексті теорії меріторних благ

Метою статті є визначення особливостей ринку послуг вищої освіти в сучасних умовах глобалізації у контексті теорії меріторних благ. З ура-
хуванням цілісного бачення освіти як сфери господарського розвитку доведено, що освітня послуга вищого навчального закладу має визначати-
ся як процес і результат одночасно; розкрито комплексний характер освітнього продукту ВНЗ, що виступає як освітні програми та технології, 
формалізовані та імпліцитні знання, матеріальні, інтелектуальні та мережні складові організації освітньо-наукового процесу. Послуги у сфері вищої 
освіти мають риси, що притаманні більшості послуг взагалі, а також специфічні властивості, найважливішою з яких є комплементарний характер 
індивідуальної і соціальної корисності від їхнього виробництва та споживання, що дозволяє визначити послуги вищої освіти як меріторні блага. Дер-
жавне опікування ринку освітніх послуг зумовлено відставанням попиту від довгострокових інтересів суспільства, оскільки індивідуальні споживачі 
готові купувати меріторне благо за ціною, значно нижчою за сукупні витрати на підготовку фахівців. Меріторний ринок послуг вітчизняної вищої 
освіти характеризується нерівноваженістю, спричиненою системними та локальними інституційними пастками, згладжування яких вимагає не 
лише конкурентоспроможної державної освітньої політики, але й виваженої маркетингової політики освітніх організацій, що стає можливою за 
умов реальної автономії вищих навчальних закладів.
Ключові слова: освітня послуга, вища освіта, освітній продукт, меріторні блага, меріторний ринок послуг.
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заций, которая становится возможной при условиях реальной авто-
номии высших учебных заведений.
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Вступ. У процесі становлення економіки знань роль 
вищої освіти в соціоекономічній динаміці суттєво зростає, 
що перетворює сферу вищої освіти із кінцевої ланки пере-
дачі готової інформації та знань у сферу безперервної гене-
рації знань і галузь національної економіки, що забезпечує 
конкурентоспроможність країни та розвиток суспільства. 
Різниця в якості освіти та доступі до неї визначає глобаль-
ні, регіональні та локальні когнітивно-інформаційні роз-
риви, тобто сучасний профіль стратифікації національних 
економік. Світові тенденції глобалізації, інтелектуалізації 
та інформатизації на ринку освітніх послуг вносять корек-
тиви у поведінку суб’єктів освітньої діяльності, що актуалі-
зує завдання теоретичного осмислення сучасної ролі освіт-
ньої послуги у забезпеченні сталого розвитку економічних 
систем різних рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню ринку освітніх послуг присвячено праці багатьох 
зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема В. Алексан-
дрова, В. Базилевича, В. Геєця, О. Грішнової, А. Грицен-
ка, С. Ілляшенка, А. Колота, В. Тарасевича, Е. Лібанової, 
М. Мальчик, С. Багдік’яна, Д. Джонстоуна, І. Каленюк, 
І. Лилик, Т. Оболенської, В. Огаренка, М. Окландера, 
А. Павленка, А. Панкрухіна, В. Пилипчука, А. Старостіної, 
Н. Стеблик, М. Степка, І. Тимошенкова, С. Тютюнникової, 
А. Федорченка, В. Щетиніна, Л. Яковенко та ін. Концепту-
альні засади глобальних змін у сфері освіти репрезенто-
вані дослідженнями Ф. Альтбаха, Д. Белла, В. Іноземцева, 
Й. Масуди, Дж. Олдермана, Е. Тоффлера, Ф. Фукуями та ін. 

Незважаючи на чисельні публікації з цієї проблематики, 
науковий дискурс про сутність і нові змістовні риси освітньої 
послуги триває, більш того значно посилюється у контексті 
взаємопроникнення процесів конкуренції на глобальному та 
національному ринку послуг вищої освіти. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей рин- 
ку послуг вищої освіти в сучасних умовах глобалізації 
у контексті теорії меріторних благ.

Виклад основного матеріалу. Дослідження особли-
востей функціонування сучасного ринку освітніх послуг 
у  сфері вищої освіти вимагає розкриття змісту базових ка-
тегорій: освітня потреба, виробництво освітніх послуг та 
його результат, ринок освітніх послуг. Роль освітньої послу-
ги полягає в тому, що як товар духовно-інтелектуального 
виробництва, додатковий продукт економіки знань, персо-
ніфікуючись у дедалі більшому колі споживачів, забезпечу-
ється інформаційно-цільова провідність суспільства [1].

Рушійний стимул будь-якого процесу виробництва, 
у тому числі виробництва знань, виявляється в людських 
потребах і прагненнях. Під освітньою потребою розумі-
ють прагнення суб’єкта набути знання для їх прагматич-
ного (пов’язане з можливістю оволодіння професійними 
знаннями, подальшого підвищення соціального статусу 
суб’єкта) і непрагматичного (удосконалювання індивіда 
як особистості) використання [2]. У сфері вищої освіти 
прагнення не безмежні, запити споживачів обмежуються 
когнітивними, фінансовими й іншими можливостями. Ви-
робництво в освітній сфері (надання освітніх послуг) регу-
люється з боку держави (суспільства) та може ініціюватися 
з метою формування інтелектуального потенціалу нації як 
основи підвищення конкурентоспроможності країни. 

Застосування різних підходів у процесі дослідження 
природи освітньої послуги спричиняє полісемію тракту-
вань цієї категорії. З одного боку, вона розглядається як 
процес – сукупність дій певної тривалості щодо організа-
ції навчання (виробництво, обмін, розподіл і споживання),  
а з іншого – результат, тобто сукупність засвоєних випус-
кником загальних і фахових компетентностей. Становлен-
ня знаннєвої економіки потребує цілісного бачення освіти 
як сфери господарського розвитку, тому освітню послугу 
доречно розглядати як процес і результат одночасно. 

Відповідно до такої позиції вона є соціально-еконо-
мічним явищем і процесом [3], визначальним фактором 
відтворення людського потенціалу суспільства та зрос-
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тання ефективності суспільного виробництва, ключовою 
сферою, що визначає всі напрямки суспільного розвитку: 
соціально-економічний, техніко-технологічний, політич-
ний, духовний, культурно-інституціональний тощо. Отже, 
щодо суб’єкта, який споживає освітню послугу, вона висту-
пає триєдиною субстанцією загальнокультурних, освітньо-
професійних та освітньо-наукових компетентностей. З по-
зиції вищого навчального закладу, який надає такі послуги, 
вони представлені сукупністю освітніх програм (приклад-
ного та наукового характеру); навчальних технологій (ме-
тодик, форм навчання тощо) та науково-методичного за-
безпечення (посібників, тренінгів тощо).

Освітня послуга як економічна категорія є специ-
фічним благом і має такі риси: невідчутність (до момен-
ту придбання неможливо відчути всю сукупність знань 
і  практичних навичок, які отримає споживач освітньої 
послуги»); невіддільність від джерела (неможливість 
відокремити послуги освіти від навчальних закладів); 
непостійність (кожний етап процесу надання послуги є 
унікальним, тобто залежить від кваліфікації викладача, 
місця надання, стану суб’єкта-отримувача тощо); недов-
говічність (неможливість збереження для подальшого 
використання, хоча ефект від послуги у вигляді набутих 
знань зберігається); відсутність права володіння (у процесі 
споживання не передбачається перехід прав на інтелекту-
альну власність, проте під час навчання засвоюється чужа 

інтелектуальна власність, оскільки знання є суспільним 
благом). Крім цього, освітні послуги мають і специфічні 
властивості: вони належать до виду науково-педагогічної 
діяльності; одночасно до соціально значущих благ (зовніш-
ній ефект яких проявляється в тому, що всебічний розви-
ток кожного стає умовою всебічного розвитку суспільства 
в цілому) та економічних благ, попит і пропозиція яких 
формується на ринку. Крім цього, специфічність самого 
процесу надання освітніх послуг полягає у відстроченості 
виявлення результативності, відносній тривалості, необ-
хідності ліцензування, конкурсному характері відбору 
слухачів, обов’язковій наявності співтворчості викладача 
та слухача, відкритості цієї сфери для інформаційного, ка-
дрового й іншого обміну, що задає пріоритет співробітни-
цтва й обмежує ефективність цінової конкуренції вироб-
ників, яка, в свою чергу, відображає когнітивну асиметрію 
ринку освітніх послуг [4].

У термінах ринкової економіки освітні послуги на-
бувають форми товарного продукту та виступають як 
освітні програми і технології; формалізовані знання (про-
дукт науково-педагогічної праці – елементи навчально-
методичного комплексу дисциплін); імпліцитні знання 
(система компетентностей випускника); освітньо-науковий 
процес (матеріально-технічна база + науково-педагогічний 
корпус + організаційна культура + партнери і зв’язки) 
(рис. 1). 

рис. 1. освітня послуга як форма товарного продукту

ОСВІТНЯ ПОСЛУГА

Освітні 
програми

Компетентності

НМКДПроцес

Труднощі у визначенні освітньої послуги вищих на-
вчальних закладів зумовлені комплексним характером кін-
цевих результатів їх діяльності, які полягають у такому: ре-
зультати втілюються в зміну якісних властивостей як інди-
віда, так і суспільства у цілому; відбиваються як на персоні-
фікованому рівні (підґрунтя для підвищення матеріального 
добробуту людини, її кар’єрного зростання, самореалізації 
тощо), так і на національному (зростання національного 
інтелектуального потенціалу, соціального капіталу тощо) 
та глобальному (сприяє нагромадженню сукупності знань, 
досвіду, навичок, творчих здібностей людства в процесі іс-
торичного розвитку) рівнях.

Наведені на рис. 1 форми товарного продукту визна-
чають специфіку діяльності вищого навчального закладу 
та диференціацію ринку освітніх послуг, а отже, слугують 
джерелами конкурентоспроможності ВНЗ. За ознаками 
ринкової структури ринок послуг вищої освіти – монопо-
лістично конкурентний, що визначає умови конкурентної 
боротьби між ВНЗ. 

З приводу розуміння економічної природи освітніх 
послуг сфери вищої освіти існує декілька точок зору: від 
їхнього визначення через категорію суспільного блага, на 
яке має право кожний громадянин до трактування освіти 
як приватного блага (комерційної послуги). Віднесення 
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освітніх послуг до категорії суспільних благ зумовлене тим, 
що сама освіта належить до суспільного сектора економі-
ки, головна мета функціонування якого полягає у проду-
куванні специфічних товарів і послуг, потребу в яких не 
задовольняє ринок, і які споживаються не індивідуально, 
а колективно. Освітня послуга беззаперечно є соціально 
важливим благом. Виходячи з цієї позиції, коректно трак-
тувати освітні послуги як меріторні (merit goods – гідні) 
блага, особливістю яких виступає висока соціальна корис-
ність і відставання попиту від довгострокових інтересів 
суспільства, що зумовлює стимулювання попиту держа-
вою. Традиційно до меріторних благ відносять охорону 
здоров’я, культуру, освіту та науку, тобто блага, що форму-
ють людський потенціал [5]. 

Універсальним мотивом державної активності на 
ринку меріторних благ є неможливість застосування так 
званої «арифметики щастя», тобто зведення індивідуаль-
них переваг до суспільного добробуту: 

регулювання виробництва ВНЗ освітніх послуг  
відбувається не стільки на основі ринкового меха-
нізму, спрямованого на задоволення платоспро-
можних потреб певної частини населення, скільки 
завдяки державному фінансуванню;
отримання споживачем (студентом) кожної оди- 
ниці освітньої послуги (наприклад, навчального 
курсу) виключно на платній основі не є пошире-
ною нормою;
знання розглядаються не тільки як інвестування  
в індивідуальний людський капітал, що приносить 
доход, а як запорука індивідуального соціального 
захисту, вони мають виняткове значення для роз-
витку національного інтелектуального потенціа-
лу, суспільства в цілому, підвищення конкуренто-
спроможності економіки.

Таким чином, ринок меріторних благ формується на-
вколо комплементарності індивідуальної (UI) та соціальної 
(US) корисності, зумовленої стимулюванням індивідуальних 
переваг у виборі послуг вищої освіти та соціальних префе-
ренцій. Умовою рівноваги на ринку виступає рівність гра-
ничних витрат на виробництво блага (MC) та суми індиві-
дуальної граничної корисності (MUI) і суспільної граничної 
корисності (MUS). На рис. 2 наведено положення рівноваги 
на ринку меріторних благ, що визначається індивідуальним 
і суспільним інтересом до послуг вищої освіти. 

Рівноважна ціна визначається перетином лінії про-
позиції (S) та арифметичною сумою (U) індивідуальної (UI) 
та соціальної (US) корисності. Державне опікування ви-
щою освітою сприяє розширенню обсягів здобуття освіти 
у кількості Q3. На рис. 2 чітко видно, що індивідуальний 
інтерес до освіти, описаний лінією UI, забезпечує лише 
обсяг Q1 за ціною Р1. За умови відсутності суспільного 
інтересу (US) ринок функціонував би як ринок приватних 
благ, проте освіта, виконуючи функцію соціального ліфту, 
несе й суспільну цінність, яка виражається у більш висо-
кій її цінності на рівні Р2. Ціноутворення на ринку послуг 
вищої освіти має свою специфіку, як показано на рис. 2, в 
рамках релевантного діапазону (максимально можливого 
сукупного ліцензійного обсягу підготовки фахівців вищої 
освіти) індивідуальні споживачі готові купувати мерітор-

не благо за ціною, значно нижчою, ніж рівноважна (< Р3), 
тобто нижче сукупних витрат на підготовку фахівців.  

рис. 2. рівновага на ринку меріторних благ

Інвестування коштів в освіту здійснюється через дже-
рела державного бюджету та приватного (індивідуального 
та корпоративного) сектора. Ефект від державного фінан-
сування науки й освіти має відкладений характер, у зв’язку 
з цим складно встановити його ефективність, а отже, ви-
значити оптимальний обсяг послуг ВНЗ, що забезпечує по-
зитивні екстерналії. Покриття бюджетних витрат на освіту 
здійснюється за рахунок зростання податків (у майбутньо-
му періоді) від підвищення заробітних плат випускників 
(унаслідок здобуття вищої кваліфікації) та максимізації 
соціальної корисності – освіченості, адаптованості, мож-
ливості «меріторної корекції поведінки індивідів» [6], го-
товності до економічного розвитку тощо. За даними Світо-
вого банку, збільшення рівня освіти економічно активного 
населення на один рік сприяє збільшенню ВВП на 9 % [7]. 
Освіта не лише збільшує продуктивність праці реципієнта, 
але й забезпечує тривалий зовнішній ефект, який полягає 
в тому, що дії однієї людини збільшують добробут іншої: 
освічена людина може запропонувати ідеї, які будуть ко-
рисними для локального соціуму, наприклад, сім’ї або сус-
пільства в цілому.

Субсидування вищих навчальних закладів розши-
рює обсяги пропозиції, у зв’язку з чим виникає питання 
незбалансованості ринку та перенасиченості пропозиції. 
На початку 1990-х років до українських вузів ІІІ–ІV рівней 
акредитації щороку вступало не більше 900 тис. студентів, 
а їх кількість не перевищувала 160. Середина 2000-х рр. ха-
рактеризується максимальними значеннями кількості ВНЗ 
(350 і більше) і студентів (більше 2 млн осіб). Демографіч-
на та соціально-економічна криза спричинили поступове 
зменшення контингенту студентів ВНЗ (рис. 3), а в останні 
два роки зменшенню пропозиції освітніх послуг сприяли 
зміни в інституційній структурі галузі. 

Сучасна політика Міністерства освіти і науки Украї-
ни спрямована на скорочення фінансування освіти та по-
силення інституційних обмежень до організації навчально-
го процесу [9; 10] задля оптимізації мережі ВНЗ. 

Посилення процесів інформатизації та глобалізації 
значно збільшило швидкість і простір розповсюдження зо-
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внішнього ефекту, що зумовило суперечність між витрата-
ми (інвестування в освіту, що здійснюється в одній країні) 
та результатами (інша країна має можливість без зусиль 
і фінансових вливань отримати підготовлену робочу силу). 
Концепція меріторних благ, висунута Р. Масгрейвом [11], 
якнайкраще відображає суперечності процесів інформгло-
балізації та інституційні пастки вітчизняної вищої освіти 
(рис. 4). Для країн з екстравертною моделлю формування 
і використання інтелектуального капіталу збільшується 
ризик потрапляння в інституційну пастку глобального 
відтоку інтелекту. Пастка глобального відтоку інтелекту 
спричинена інституційними розривами у процесах форму-
вання та використання інтелектуального капіталу. Високий 
рівень підготовки фахівців певних спеціальностей залиша-
ється незатребуваним національним ринком праці з при-
чини низького рівня соціально-економічного розвитку 
країни або спотвореної структури виробництва. Це спо-
нукає високоякісних національних спеціалістів до переїзду 
в країни, де створено умови для використання інтелекту-
ального капіталу (як варіант, праця на іноземних замовни-

ків із території країни). За таких умов країна інтегрується 
в глобальне середовище із втратою вже сформованого на-
ціонального інтелектуального капіталу [12]. 

Інституційні пастки, зображені на рис. 4, зумовлені 
затятим колом бідності, характерним для країн із низь-
ким рівнем доходів на душу населення, до яких належить 
і Україна (за даними МВФ у 2015 році Україна знаходилася 
на 134 місці серед 186 країн із середньорічним доходом на 
душу населення у 2109 дол. США [13]). Апріорі виконання 
вищою освітою своїх суспільних функцій стає можливим 
за умови надання нею таких освітніх послуг, які б вра-
ховували приватні, колективні, суспільні інтереси, тоб-
то взаємної узгодженості інтересів зацікавлених сторін 
(stakeholders). 

Невідповідність професійної кваліфікації здобутому 
освітньому рівню – ще один виклик вітчизняного ринку 
меріторних благ вищої освіти, що зумовлено системними 
інституційними пастками, зокрема недосконалістю екс-
пертизи знань, як наслідок – недовірою до дипломів, сер-
тифікатів тощо. Аналіз вакансій порталу Headhunter, про-
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рис. 3. Динаміка вітчизняного ринку послуг вищої освіти [8]
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ведений Світовим Банком, довів, що 54 % роботодавців не 
цікавляться рівнем освіти найманих працівників, а дослі-
дження Світового банку показало високий рівень незадо-
воленості роботодавців рівнем підготовки фахівців, осно-
вною причиною якого визначається незадовільна практич-
на підготовка [14].

З іншого боку, формування глобального освітнього 
ринку підштовхує національні системи вищої освіти до ви-
конання таких нових функцій:

задоволення потреб національної економіки в ви- 
сококваліфікованих фахівцях, конкурентоспро-
можних на міжнародному ринку праці;
стимулювання вищих навчальних закладів до  
розробки та впровадження у навчальний процес 
інноваційно-інформаційних освітніх технологій, 
підвищення рівня якості освіти, щоб залишатися 
привабливими для потенційних як вітчизняних, 
так і іноземних абітурієнтів;
виконання селективної функції з метою закрі- 
плення на ринку освіти тих вищих навчальних за-
кладів, результати діяльності яких відповідають 
міжнародним стандартам.

За таких умов формування конкурентоспроможної 
освітньої політики в державі та окремого ВНЗ постає клю-
човим завданням реформування економіки. 

Висновки. Цілісне бачення освіти як сфери госпо-
дарського розвитку потребує оновлення трактування зміс-
ту освітньої послуги як процесу та результату одночасно, 
що проявляється у таких формах освітнього продукту, як: 
освітні програми та технології; формалізовані знання у ви-
гляді елементів навчально-методичного комплексу дисци-
плін; імпліцитні знання як система компетентностей ви-
пускника; матеріальні, інтелектуальні та мережні складові 
організації освітньо-наукового процесу.

Послуги у сфері вищої освіти мають риси, притаман-
ні послугам взагалі (невідчутність, невіддільність від дже-
рела, непостійність, недовговічність), а також специфічні 
властивості, зумовлені комплементарним характером інди-
відуальної і соціальної корисності від їхнього виробництва 
та споживання, що дозволяє визначити послуги вищої осві-
ти як меріторні блага. Державне опікування ринку освітніх 
послуг зумовлено відставанням попиту від довгострокових 
інтересів суспільства, оскільки індивідуальні споживачі го-
тові купувати меріторне благо за ціною, значно нижчою за 
сукупні витрати на підготовку фахівців. 

Меріторний ринок послуг вітчизняної вищої освіти 
характеризується нерівноважністю, спричиненою систем-
ними та локальними інституційними пастками, згладжу-

вання яких вимагає не лише конкурентоспроможної дер-
жавної освітньої політики, але й виваженої маркетингової 
політики освітніх організацій, що стає можливою за умов 
реальної, а не декларованої автономії вищих навчальних 
закладів.

Вищевикладене може використовуватись у подаль-
ших наукових розвідках щодо стратегічних і тактичних за-
ходів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
вищих навчальних закладів.
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Коваленко В. Н., Дропа Я. Б. Проблемы и особенности  

формирования ресурсов финансовой системы Украины
В статье определена сущность финансовых ресурсов националь-
ной экономики и раскрыты особенности их формирования в процес-
се движения денежных средств между государством, субъектами 
хозяйствования, домохозяйствами и международными финансово-
кредитными институтами. Освещено экономическое содержание, 
и исследованы источники формирования финансовых ресурсов госу-
дарства, проанализирована динамика объёма бюджетных средств, 
государственных заимствований и расходов на обслуживание долга 
в Украине. Предложено авторское понимание сущности финансовых 
ресурсов предприятий, обоснована совокупность источников их моби-
лизации, оценена динамика формирования собственного и совокупно-
го капитала на отечественных предприятиях. Определена сущность 
и роль финансовых ресурсов домохозяйств в финансовой системе 
страны, проведен анализ доходов, расходов и сбережений населения. 
С помощью корреляционно-регрессионного анализа исследована взаи-
мосвязь между валовым внутренним продуктом, бюджетными ресур-
сами, сбережениями граждан, государственными заимствованиями 
и  расходами на их обслуживание.
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В умовах реформування економіки України залу-
чення достатнього обсягу фінансових ресурсів є визна-
чальним чинником повноти забезпечення потреб об’єктів 
соціальної інфраструктури, дієвості державного регулю-
вання діяльності суб’єктів господарювання, рівня матері-
ального й духовного добробуту населення, темпів розвитку 
інвестиційно-інноваційної сфери та зростання фінансово-
го потенціалу країни загалом. Водночас успішне функці-
онування фінансової системи пов’язано із управлінням 
фінансовими ресурсами держави, основна частина яких 
зосереджена у бюджетній системі. Її ефективність визна-
чає дієвість урядової політики у сфері фінансів, створює 
передумови для забезпечення стабільності економіки та 
країни в цілому.

У процесі руху грошових потоків між суб’єктами 
господарювання, домогосподарствами, фінансово-кредит-
ними інститутами та державою відбувається розподіл та 
перерозподіл доходів, формування децентралізованих 
і централізованих фондів грошових коштів, ефективність 
використання яких впливає на стан національної еко-
номіки. З огляду на сказане вище, вирішення проблем, 
пов’язаних із визначенням джерел мобілізації та раціо-
нальним використанням фінансових ресурсів країни, сьо-
годні набуває особливої актуальності.

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики управ-
ління фінансовими ресурсами у національній економіці 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А. М. Бірман, 
І. О. Бланк, О. Д. Василик, Ю. М. Воробйов, Т. О. Кізима,  
Н. І. Коваленко, І. О. Лютий, О. О. Непочатенко, В. М. Опа-
рін, Ю. В. Пасічник, К. В. Павлюк, А. М. Поддєрьогін, О. О. Те- 
рещенко, В. М. Федосов, С. І. Юрій та низка ін. 

Тим не менш, наявна проблематика в частині мо-
білізації та використання фінансових ресурсів зумовлює 
потребу пошуку нових підходів, що особливо необхідні 
в умовах кризових явищ і зростання залежності фінансової 
системи України від зовнішніх чинників впливу. 

Метою статті є розкриття економічної сутності 
й особливостей процесу формування фінансових ресурсів 
економіки України під впливом глобалізації та внутрішніх 
трансформаційних змін.

Важливою умовою дослідження економічної приро-
ди, ролі та значення фінансових ресурсів є виявлення їх-
ньої залежності від вартісної структури валового внутріш-
нього продукту. У зв’язку з цим пошуки внутрішніх джерел 
зростання фінансових ресурсів необхідно проводити як на 
мікро-, так і на макрорівнях економіки.

Варто зазначити, що у сучасній вітчизняній науці 
існує низка підходів до тлумачення сутності фінансових 
ресурсів економіки з урахуванням пріоритетних для сус-
пільства завдань, зокрема: забезпечення економічного 
зростання, повної зайнятості, економічної свободи та со-
ціальної справедливості [3, с. 43].

До речі, Н. І. Коваленко визначає їх як ресурси еконо-
мічної системи, що знаходяться у розпорядженні держави, 
господарюючих суб’єктів і населення та утворені в процесі 
розподілу вартості суспільного продукту для задоволення 
різноманітних потреб суспільства, з одного боку, та сукуп-
ність відносин, які мають місце у зв’язку із виникненням та 
використанням фінансових ресурсів – з іншого [3, с. 44].

На думку С. І. Юрія, фінансові ресурси макрорівня – 
це грошові фонди, які створюються у процесі розподілу та 
використання ВВП за певний період часу, а мікрорівня – 
це акумульовані підприємством із різних джерел грошові 
кошти, які надходять в обіг і призначені для покриття його 
потреб. Подібної точки зору дотримується С. В. Мочерний, 
який висвітлює фінансові ресурси як грошові фонди, ство-
рені у процесі розподілу, перерозподілу та використання 
валового внутрішнього продукту країни [4].

У своїх працях Ю. М. Воробйов зазначає, що фінан-
сові ресурси з теоретичних позицій – це економічна кате-
горія, що характеризує сутність і зміст фінансових відно-
син у розподільно-перерозподільних процесах соціально-
економічної системи держави та виступає їх матеріальним 
носієм, а з практичних – сукупність коштів, що формують-
ся внаслідок розподілу і перерозподілу вартості валового 
внутрішнього продукту як на рівні окремої держави, так 
і всієї світової економіки суб’єктами господарювання, до-
могосподарствами, державою і місцевою владою з метою 
забезпечення їх цілеспрямованого продуктивного вико-
ристання у фондовій і нефондовій формі, що дає змогу 
одержувати доходи та прибутки від їх володіння та розпо-
рядження на користь як окремих осіб (фізичних або (чи) 
юридичних), так і всього суспільства [2, с. 20].

Відомий учений О. М. Бірман характеризує фінансові 
ресурси як виражену у грошах частину національного до-
ходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи на під-
приємствах для використання на розширене відтворення 
та загальнодержавні потреби [5, с. 33].

К. В. Павлюк визначає фінансові ресурси як грошові 
нагромадження й доходи, які створюються у процесі роз-
поділу й перерозподілу валового внутрішнього продукту 
та зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення 
безперервності розширеного відтворення й задоволення 
суспільних потреб [5, с. 34].

Розмаїття поглядів вчених щодо розуміння сутності 
фінансових ресурсів дає змогу запропонувати таке визна-
чення їх: це джерела формування майна (активів) і гро-
шових фондів у вартісному вираженні домогосподарств, 
суб’єктів господарювання та держави, що мобілізуються 
уч процесі розподілу та перерозподілу ВВП між усіма лан-
ками фінансової системи та забезпечують розвиток націо-
нальної економіки в цілому.

У зв’язку з цим за ознакою приналежності фінансові 
ресурси класифікують як державні, суб’єктів господарю-
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вання та населення або домогосподарств, а за способами 
мобілізації – власні, позичені та залучені. Важливе значен-
ня має стадія, на якій вони утворюються. На етапі первин-
ного розподілу ВВП фінансові ресурси перебувають у фор-
мі таких елементів, як оплата праці найманих працівників, 
податки (за винятком субсидій), що пов’язані з виробни-
цтвом, і валовий прибуток (змішаний дохід). На стадії вто-
ринного розподілу – поточні податки на доходи, майно, 
внески на соціальне страхування й інші трансферти тощо.

Розглядаючи методи формування, розподілу та вико-
ристання фінансових ресурсів, необхідно зазначити, що на 
мікрорівні вони утворюються завдяки дії первинного роз-
поділу створеної вартості, тобто за рахунок розщеплення 
виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг) на заміщен-
ня використаних ресурсів (матеріальних, технічних, трудо-
вих), сплату податків, соціальних відрахувань і формуван-
ня прибутку, що є власністю фізичних і юридичних осіб. 
Розподіл і використання ресурсів на мікрорівні залежить 
від фінансової стратегії і тактики суб’єктів господарюван-

ня і домогосподарств, а також від діючого в країні меха-
нізму їх вторинного перерозподілу. На макро- і мезорівнях 
формування фінансових ресурсів здійснюється лише після 
первинного розподілу, коли утворені необхідні елементи 
вартості, що дає змогу використовувати державний право-
вий механізм вторинного перерозподілу грошових коштів 
на користь держави, регіонів і місцевої влади.

Отже, всі вони можуть одержати фінансові ресурси 
лише після їх утворення суб’єктами господарювання і до-
могосподарствами через податкові та неподаткові методи. 
На відміну від суб’єктів підприємництва та домогоспо-
дарств, які розподіляють і використовують власні та залу-
чені кошти виходячи із особистих економічних інтересів, 
державна та місцева влади повинні враховувати потреби 
суспільства, соціальний і політичний стан і настрій у країні 
й окремих територіях [2, с. 18]. 

На рис. 1 наведено взаємовідносини окремих складо-
вих (секторів) економік у процесі формування та викорис-
тання фінансових ресурсів країни.

Фінансові ресурси підприємств
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рис. 1. рух грошових потоків у процесі формування та використання фінансових ресурсів національної економіки
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Формування фінансових ресурсів у господарській 
системі бере свій початок з уречевленої праці робочої сили, 
тобто її трудового внеску у вартість виготовленої продукції 
(товарів, послуг) суб’єктів господарювання. Крім того, до-
могосподарства беруть активну участь у формуванні ста-
тутного капіталу суб’єктів господарювання шляхом купівлі 
акцій або надання позики підприємствам, вкладаючи гроші 
у їхні боргові цінні папери (стрілка 1). Крім того, підприєм-
ницька структура залучає кошти своїх працівників у вигля-
ді кредиторської заборгованості з оплати праці, оскільки 
існує розрив між датою її нарахування та реальною випла-
тою. З іншого боку, заробітна плата, отримана від суб’єктів 
господарювання, є головним джерелом формування фінан-
сових ресурсів домогосподарств, а її обсяг впливає на роз-
мір заощаджень, які є визначальним чинником зростання 
інвестицій в економіці (стрілка 4). У випадку недостатнос-
ті власних та прирівняних до них коштів, підприємства 
можуть звернутися за кредитами до банківських установ 
(стрілка 2), які потім потрібно буде погашати за рахунок 
валового прибутку (стрілка 5).

У подальшому відбувається мобілізація бюджетних 
ресурсів державою у вигляді сплати обов’язкових плате-
жів домогосподарствами, підприємствами та фінансово-
кредитними інститутами. Останні спрямовують ресурси 
від тих, хто має їх надлишок, до тих – у кого їх недостатньо 
(стрілки 6, 7, 8). У випадку дефіциту коштів для фінансу-
вання державою витрат, вона може їх позичати у домогос-
подарств і суб’єктів господарювання за допомогою випуску 
облігацій внутрішніх позик або залучати кредити від між-
народних фінансових організацій (стрілка 6, 7, 8, 9). У май-
бутньому такі запозичення погашаються зі сплатою відсо-
тків за рахунок бюджетних ресурсів (стрілка 10, 11, 12).

Основну частку фінансових ресурсів держави ста-
новлять бюджетні кошти, за рахунок яких вона здійснює 
соціальні виплати населенню (стрілка 10), видатки на еко-
номіку (стрілка 11), пільгове кредитування підприємниць-
ких структур через банківський сектор (стрілка 12). Водно-
час підприємства співпрацюють із фінансово-кредитними 
організаціями і здійснюють вкладення у їхні фінансові 
ресурси у вигляді отримання інвестиційних, депозитних, 
страхових та інших продуктів (стрілка 5). Вони також мо-
жуть формувати свій капітал за рахунок цільових кредитів 
(грантів) міжнародних фінансових організацій (стрілка 3), 
що надаються, зазвичай, на платній основі (стрілка 19).

Формування фінансових ресурсів домогосподарств 
може відбуватися за допомогою залучення споживчих та 
іпотечних банківських кредитів (стрілка 13) які потрібно 
повернути у визначений термін зі сплатою відсотків (стріл-
ка 14). У розвинених країнах населення має змогу мобілізу-
вати кошти за рахунок участі у різних видах недержавного 
страхування.

Міжнародні фінансові інститути можуть надавати 
цільові кредити фінансовим корпораціям України (стрілка 
17) на платній основі (стрілка 18), а також безповоротну до-
помогу населенню країни (стрілка 16).

Подана на рис. 1 модель руху ресурсів між окремими 
складовими фінансової системи України вказує на необхід-
ність збалансування грошових потоків, що дасть змогу по-
ліпшити фінансовий стан економіки в цілому. Приймаючи 
управлінські рішення в галузі фінансів, органам управління 

необхідно прораховувати їх наслідки для усіх складових 
економіки. Серед переліку останніх провідне місце посіда-
ють ресурси держави, що використовуються для фінансо-
вого забезпечення діяльності бюджетної сфери, фінансово-
го регулювання економічних і соціальних процесів і стиму-
лювання результатів діяльності.

Централізація частини вартості валового внутріш-
нього продукту у формі фінансових ресурсів держави у бю-
джетах різних рівнів дає змогу проводити єдину фінансову 
політику, забезпечувати перерозподіл коштів на користь 
пріоритетних галузей економіки, задовольняти на однако-
вому рівні потреби соціальної сфери, незалежно від того, 
на якій території функціонують її установи або проживає 
особа [1, с. 345].

Фінансові ресурси держави – це джерела утворення 
її майна, активів і грошових засобів у вартісному виражен-
ні, що формуються у процесі мобілізації частини доходів 
суб’єктів фінансової системи або знаходяться у її розпоря-
дженні на правах власності та слугують для забезпечення 
виконання державою покладених на неї функцій. Перелік 
окремих джерел формування фінансових ресурсів держави 
наведено на рис. 2. 

Динаміку обсягу бюджетних ресурсів, державних за-
позичень України та витрат на їх обслуговування подано на 
рис. 3. 

Дані рис. 3 вказують на постійне зростання держав-
них запозичень, а отже, і витрат на обслуговування боргу, 
частка яких у доходах зведеного бюджету за період 2005–
2015 рр. зросла з 10,28 до 78,85 % (на 68,57 пунктів) та на-
була загрозливого для економіки України розміру, і може 
призвести до дефолту, оскільки в останні роки державне 
кредитування здійснюється для обслуговування раніше 
отриманих позик. Подолання такої тенденції знаходиться 
у площині фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 
як базового сектора фінансової системи та домашніх гос-
подарств, що в сучасних умовах набувають ознак головної 
ланки економіки, оскільки їхня частка в обсягах випуску 
продукції та сплаті податків у централізовані фонди держа-
ви постійно зростає.

У процесі діяльності суб’єкти господарювання свої 
фінансові ресурси використовують як виробничий та ін-
вестиційний ресурс, що є носієм аналітичної інформації 
для управління їхньою господарською діяльністю. Їм на-
лежить особливе місце у фінансовому менеджменті під-
приємницької структури, оскільки від якості управління 
капіталом залежить безперервність процесу виробництва 
та реалізації продукції, ліквідність, платоспроможність 
і  рентабельність.

На наш погляд, фінансові ресурси підприємства – це 
джерела формування його майна у вартісному вираженні. 
Вони показують з яких джерел підприємницька структу-
ра профінансувала свою діяльність. Фінансові ресурси, як 
і  майно підприємства (машини й устаткування, сировина 
та матеріали, гроші), мають фізичну форму. Організаційно 
це набір договорів, які засвідчують внесення своїх часток 
власниками у статутний капітал, отримання кредиту, від-
строчення платежів, випуск цінних паперів тощо. Їх до-
цільно класифікувати як власні й залучені. До останніх від-
носять позиковий капітал і кредиторську заборгованість 
(сталі пасиви), яка є відносно безкоштовним джерелом фі-
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рис. 2. Джерела формування фінансових ресурсів держави
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нансування. Джерела формування фінансових ресурсів під-
приємства у деталізованому вигляді висвітлено на рис. 4.

Динаміку обсягу фінансових ресурсів підприємств 
як головної складової суб’єктів господарювання України 
зображено на рис. 5.

Подані дані свідчать про постійне зменшення част-
ки власного капіталу у вітчизняних суб’єктів господарю-
вання і зростання їх залежності від зовнішніх джерел фі-
нансування, що є негативним явищем, оскільки сигналізує 
про загальне погіршення фінансового стану українських 

підприємств. Так, за період 2004–2015 рр. ця частка зни-
зилася на 18,62 пункту, хоча обсяг фінансових ресурсів 
загалом постійно збільшувався. Важливо зазначити, що 
для забезпечення безперервної виробничо-господарської 
діяльності у кожного підприємства має бути достатній 
обсяг фінансових ресурсів, а їхня структура має сприяти 
досягненню планового рівня прибутковості, зміцненню 
фінансової стійкості, забезпеченню достатнього рівня 
платоспроможності та зростанню ринкової вартості за-
галом.
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рис. 4. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства
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Варто підкреслити, що фінанси домогосподарств не 
повинні бути поза увагою фінансової системи, оскільки в 
умовах демократизації економічних процесів відіграють 
важливу роль у формуванні та використанні фінансових 
ресурсів країни.

У результаті проведеного дослідження та порівняно 
з поширеними тлумаченнями пропонуємо розглядати фі-
нансові ресурси домогосподарств як сукупність сучасних 
джерел формування їхнього особистого рухомого й неру-
хомого майна, грошових коштів і їх еквівалентів, споруд, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей 
тощо у вартісному вираженні. Вони необхідні для здійснен-
ня виробничої та іншої суспільної діяльності, виконання 
фінансових зобов’язань, зростання добробуту, здійснення 
відтворення та подальшого соціально-економічного роз-
витку родини (сім’ї). Фінансові ресурси домогосподарств 
характеризують їхні власні, позичені та залучені джерела 
формування майна й можливості створення різного роду 
фондів для забезпечення життєдіяльності соціуму упро-
довж тривалого періоду часу.

До власних джерел фінансових ресурсів домогоспо-
дарств включають: доходи від участі в господарському про-
цесі у статусі найманого працівника: заробітна плата, пре-
мії, додаткові виплати, надбавки, подарунки; надходження 
отримані від здійснення підприємницької діяльності: дохід, 
прибуток, премії та доплати; сільськогосподарські доходи: 
різниця між валовим доходом від сільськогосподарської 
діяльності (обсяг продажів продукції та грошова оцінка 
спожитої продукції) і витратами на її здійснення; доходи 
від власності на майно, що виникають при його передачі 
у спадщину, оренду та реалізації. До цієї групи зарахову-
ють орендну плату, роялті, доходи від продажу й отримані 
при одержанні спадщини, кошти від страхових компаній 
(відшкодування збитків); надходження від інвестиційної 
діяльності: доходи, які одержують громадяни у вигляді 
процентів, дивідендів, спекулятивних прибутків; доходи, 
що отримують у формі соціальних виплат державними 
чи недержавними інститутами: пенсії, стипендії, субсидії, 

трансферти, допомога; інші доходи, з-поміж яких: допомо-
га від родичів, виграші та призи, знайдене майно, аліменти, 
гонорари, подарунки, перекази [8, с. 90].

До позикових джерел формування фінансових ре-
сурсів сімей належать: кредити, одержані у фінансових 
установах; товарно-матеріальні цінності, отримані на умо-
вах кредиту або відтермінування платежу; грошові кошти, 
залучені від інших громадян на умовах позики тощо.

Динаміку обсягу надходжень, видатків і нагрома-
джень населення України подано на рис. 6.

Як свідчать дані рис. 6, вітчизняні домогосподарства 
до 2003 року включно мали від’ємні заощадження, тобто 
жили у борг. Починаючи з 2004 року вони здійснюють на-
громадження, які перманентно зростають до 2013 р., потім 
поступово знижуються і у 2015 році становлять 279,7 грн 
в середньому за місяць на одну сім’ю.

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу 
проведемо дослідження впливу на динаміку валового вну-
трішнього продукту (y) середньомісячних заощаджень од-
ного домогосподарства (х1), середньої величини фінансо-
вих ресурсів підприємств (х2), доходів зведеного бюджету 
(х3), державних запозичень (х4) і витрат на обслуговування 
боргу України (х5) протягом 2005–2015 рр. і отримаємо 
таку лінійну модель множинної регресії:

   
1 2 3

4 5

27569,32 234 0,01012 2900, 45
785,9 804,2 .

Y X X X
X X

= + ⋅ − ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ − ⋅  

(1)

Коефіцієнт детермінації у побудованій залежності 
становить 0,9975 і свідчить про дуже тісний зв’язок між 
ВВП і зазначеними вище чинниками. Це підтверджує думку 
про вагомий вплив обсягу залучених фінансових ресурсів 
у національну економіку на виробництво товарів і надан-
ня послуг, тому їхня достатність є визначальним чинником 
розвитку будь-якої держави. Отже, фінансові ресурси є ма-
теріальною основою функціонування держави, значна їхня 
частина утворюється у процесі розподілу та перерозподілу 
валового внутрішнього продукту за допомогою низки ме-
тодів, головним з яких є податки.

рис. 5. Динаміка обсягу фінансових ресурсів підприємств України, на кінець року [6]
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рис. 6. Динаміка обсягу сукупних доходів, витрат і заощаджень в середньому за місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство України, грн [6]
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Фінансові ресурси національної економіки – це су-
купність джерел формування майна (активів) та грошових 
фондів у вартісному вираженні домогосподарств, суб’єктів 
господарювання та держави, що мобілізуються у проце-
сі розподілу та перерозподілу ВВП між усіма ланками фі-
нансової системи та забезпечують розвиток національної 
економіки в цілому. Їх формування починається у сфері до-
могосподарств і суб’єктів господарювання, тому ефектив-
ність функціонування цих ланок є запорукою стабільності 
фінансової системи загалом. За ознакою приналежності 
фінансові ресурси класифікують як державні, суб’єктів гос-
подарювання та населення або домогосподарств, а за спо-
собами мобілізації – власні, позичені та залучені. Фінансові 
ресурси держави, суб’єктів господарювання та населення 
здійснюють суттєвий вплив на величину валового внутріш-
нього продукту, тому залучення їх у необхідному розмірі є 
визначальним чинником розвитку національної економіки
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Krasnova I. V. The Nature and Structural Regularities  

of Financial Integration in the Global Dimension in the Context  
of «Impossible Trinity»

The aim of the article is to determine the nature of financial integration and 
to justify its place in the system of measures on state regulation intended 
to search for a balanced model of economic growth of the country through 
the impossible trilemma reflecting the impossibility of simultaneous 
implementation of three macro-economic policies in one country, namely 
financial openness, monetary independence and exchange rate stability. On 
the basis of synthesis, analysis and comparison of different interpretations, 
the concept of «financial integration» is clarified. There identified signs 
of integration of financial markets, such as: the uniformity of rules 
(transparency); equal access (availability); common operating environment 
(involvement); equity of prices (unity); uniformity of the reaction of financial 
assets on the impact of external trends and news (response). The policy of 
financial integration, in particular its component of the free movement of 
capital is designed to provide additional incentives to domestic economic 
growth by attracting external financial resources. To stimulate the economy 
and prevent the unstable volatility of exchange rate, many countries seek 
to achieve such macroeconomic goals as openness of financial markets, 
independence of the monetary policy and exchange rate stability. Since 
the monetary authorities may choose at any moment only two of the three 
goals, the Mundell-Fleming trilemma determines a possibility of three 
different combinations of monetary targeting. At present science has not 
developed a unified methodological approach to determination of indices 
of financial integration. To assess the dynamics of financial integration the 
following basic indices of integration are used: KAOPEN, FINREFORM, KASHI, 
etc. Based on the analysis of the mentioned indices in the context of different 
countries, there can be made a conclusion about a possibility of combination 

УДК 336.711
Краснова И. В. Сущность и структурные закономерности  

финансовой интеграции в глобальном измерении  
в контексте «недосягаемой триады»

Цель статьи заключается в определении сущности финансовой инте-
грации и обосновании ее места в системе мероприятий государствен-
ного регулирования, направленных на поиск сбалансированной модели 
экономического роста страны, через недосягаемую трилемму, отра-
жающую невозможность одновременного достижения трех макроэ-
кономических политик в одном государстве, а именно финансовой от-
крытости, монетарной независимости и стабильности обменного 
курса. На основании обобщения, анализа и сравнения различных трак-
тований уточнено понятие «финансовая интеграция». Определены 
признаки интеграции финансовых рынков, а именно: однородность 
правил (открытость); равный доступ (доступность); единые условия 
деятельности (вовлеченность); равенство цены (единство); одно-
типность реакции финансовых активов на влияние внешних трендов 
и новостей (отзыв). Политика финансовой интеграции, в частности 
ее составляющая свободного перемещения капитала, призвана обе-
спечить дополнительное стимулирование внутреннего экономиче-
ского роста благодаря привлечению внешних финансовых ресурсов. 
Для стимулирования экономики и предотвращения неустойчивой во-
латильности валютного курса многие страны стремятся достичь 
таких макроэкономических целей, как открытость финансовых рын-
ков, независимость денежно-кредитной политики и стабильность 
валютного курса. Поскольку монетарные власти могут выбрать 
в любой момент времени только две из этих трех целей, трилемма 
Манделла-Флеминга определяет возможность трех различных ком-
бинаций монетарной ориентации. В настоящее время наука не выра-
ботала единого подхода к методологическому определению индексов 
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Сутність і структурні закономірності фінансової інтеграції у глобальному вимірі в контексті «недосяжної тріади»

Мета статті полягає у визначенні сутності фінансової інтеграції та обґрунтуванні її місця в системі заходів державного регулювання, спрямо-
ваних на пошук збалансованої моделі економічного зростання країни, через недосяжну трилему, яка відображає неможливість одночасного до-
сягнення трьох макроекономічних політик в одній державі, а саме фінансової відкритості, монетарної незалежності та стабільності обмінного 
курсу. На підставі узагальнення, аналізу та порівняння різних трактувань уточнено поняття «фінансова інтеграція». Визначено ознаки інтеграції 
фінансових ринків, а саме: однорідність правил (відкритість); рівний доступ (доступність); єдині умови діяльності (залученість); рівність ціни 
(єдність); однотипність реакції фінансових активів на вплив зовнішніх трендів і новин (відклик). Політика фінансової інтеграції, зокрема її скла-
дова вільного переміщення капіталу, покликана забезпечити додаткове стимулювання внутрішнього економічного зростання завдяки залученню 
зовнішніх фінансових ресурсів. Для стимулювання економіки й уникнення нестійкої волатильності валютного курсу багато країн прагнуть досяг-
ти таких макроекономічних цілей, як відкритість фінансових ринків, незалежність грошово-кредитної політики та стабільність валютного курсу. 
Оскільки монетарна влада може вибрати в будь-який момент часу тільки дві з цих трьох цілей, трилема Манделла-Флемінга визначає можливість 
трьох різних комбінацій монетарної орієнтації. Наука не виробила спільного підходу до методологічного визначення індексів фінансової інтеграції. 
Для оцінки динаміки фінансової інтеграції використовують такі основні індекси інтеграції: KAOPEN, FINREFORM, KASHI тощо, на підставі аналізу яких 
в розрізі різних країн можна дійти висновку про можливість комбінації відмінних політик із тяжінням до фінансової інтеграції. В сьогоднішніх умовах 
доцільною є політика монетарного стимулювання зростання, а не підтримки непродуктивного грошового стиснення. Перспективами подальших 
досліджень є розробка напрямів монетарної політики з урахуванням пріоритетів розвитку країни.
Ключові слова: фінансова інтеграція, трилема, монетарна політика, валютний курс, інфляція, індикатори фінансової інтеграції.
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финансовой интеграции. Для оценки динамики финансовой интегра-
ции используют следующие основные индексы интеграции: KAOPEN, 
FINREFORM, KASHI т.д., на основании анализа которых в разрезе раз-
личных стран можно сделать вывод о возможности комбинации от-
личных политик с тяготением к финансовой интеграции. В сегодняш-
них условиях целесообразна политика монетарного стимулирования 
роста, а не поддержки непродуктивного денежного сжатия. Перспек-
тивами дальнейших исследований является разработка направлений 
монетарной политики с учетом приоритетов развития страны.
Ключевые слова: финансовая интеграция, трилемма, монетарная 
политика, валютный курс, инфляция, индикаторы финансовой инте-
грации.
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Вступ. Інтеграція фінансових ринків прискорює 
мобільність руху грошових капіталів від ринків із низь-
ким рівнем прибутковості до ринків із високим рівнем 
прибутковості, впливаючи, таким чином, на формування 
інвестиційних уподобань і стратегій. Зокрема, якщо зміна 
прибутковості в різних сегментах фінансових ринків від-
бувається паралельно і в одному напрямі, тоді ефект ди-
версифікації буде низький; якщо ж у різних напрямах, тоді 
інвестори можуть отримати прибуток від диверсифікації 
за рахунок зниження ризику, у тому числі ризику країни. 
Розвиток негативної інтеграції приводить до усунення 
бар’єрів на шляху транскордонного переміщення грошо-
вих капіталів. Фінансова інтеграція здатна як додати нових 
можливостей, так і завдати чималих збитків, що призво-
дить до формування загроз фінансово-економічній безпе-
ці держави та загострення дилеми в процесі визначення 
пріоритетів розвитку країни: орієнтація національної еко-
номіки на відкритість чи захист внутрішнього ринку. Для 
стимулювання економіки й уникнення нестійких коливань 
валютного курсу багато країн хотіли б досягти таких ма-
кроекономічних цілей, як відкритість фінансових ринків, 
незалежність грошово-кредитної політики та стабільність 
валютного курсу. Незважаючи на складність і різноманіт-
ність варіантів розвитку країни, всі вони підкоряються 
принципу «impossible trinity» («неможлива тріада»). Цей 
принцип, популяризований нобелівськими лауреатами 
Робертом Манделлом і Полом Кругманом, говорить, що 
жодна країна не може дозволити собі одночасно вільний 
рух капіталу, фіксований валютний курс і незалежну мо-
нетарну політику. Можна вибрати тільки дві опції з трьох. 
Наприклад, контролювати курс і проводити потрібну мо-
нетарну політику, але тільки обмежуючи рух капіталу (як 
це зараз відбувається в Китаї). Можна не контролювати 
рух капіталу, проводити незалежну грошову політику, але 
доведеться відпустити курс (як у Великобританії або Ка-
наді). Проте на практиці багато країн, що розвиваються, 
мають проміжні варіанти. Україна, яка прагне до надання 
економічному зростанню стійкого характеру, актуалізує 
проблему інвестиційного забезпечення зростання, в тому 

числi за рахунок іноземного капіталу. Отже, пошук опти-
мальної макроекономічної поведінки – актуальна про-
блема для країн будь-якого рівня розвитку, але особли-
вої вагомості вона набуває для України, яка має великий 
дефіцит інвестиційних ресурсів на сучасному етапі свого 
розвитку.

Аналіз останніх публікацій. За останні роки до-
слідження проблем ефективності монетарної політики, 
відкритості та стабільності валютного курсу набули ваго-
мого значення. Проте, незважаючи на суттєві наукові до-
робки іноземних дослідників, тема доцільності фінансової 
відкритості нашої країни залишається досить спірним пи-
танням. Певні питання знайшли відображення в наукових 
працях зарубіжних дослідників: Р. Манделла, П. Кругмана, 
T. Бека, Р. Левина, Н. Лойаза. Дослідження впливу відкри-
тості фінансових ринків і їхній вплив на монетарну скла-
дову розвитку країни можна знайти в працях таких про-
відних економістів, як О. Білорус, О. Бойцун, В. Мунтіян,  
О. Барановський, Д. Лук’яненко, Ю. Прозорова. Зважаючи 
на специфіку та відмінності фінансових систем, можливос-
ті застосування зарубіжних наукових та практичних доро-
бок в Україні обмежені, що вимагає їх адаптації до вітчиз-
няних реалій.

Метою є визначення сутності фінансової інтегра-
ції та її місця в системі заходів державного регулювання, 
спрямованих на пошук збалансованої моделі економічного 
зростання країни, через недосяжну трилему, яка відобра-
жає неможливість одночасного досягнення трьох макро-
економічних політик в одній державі, а саме фінансової 
відкритості, монетарної незалежності та стабільності об-
мінного курсу.

Основні результати дослідження. В умовах гло-
бальних трансформацій особливе місце належить фінансо-
вим відносинам і фінансовому ринку. Необхідною умовою 
визначення місця країни у міжнародному поділі праці є по-
глиблення її інтеграції в міжнародний фінансовий простір. 
Необхідність даних процесів обумовлюється обмеженістю 
внутрішніх ресурсів країни та загальними інтеграційними 
процесами глобального розвитку. Суперечливість і комп-

of different policies with a tendency towards financial integration. In today’s 
environment it is expedient to use the policy of monetary stimulation 
of growth rather than support unproductive monetary contraction. The 
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лексність процесів, що відбуваються в сучасній світовій 
економіці, ускладнюють досягнення консенсусу з визна-
чення процесу інтеграції фінансових ринків.

Фінансова інтеграція як об’єктивний і системний 
процес розвитку фінансових ринків характеризується по-
глибленням і переходом у нову якість взаємозв’язків і вза-
ємозалежностей між сегментами ринками та всіма акто-
рами фінансово-економічних відносин в умовах розвитку 
лібералізаційних процесів, концентрації капіталу, новітніх 
засобів телекомунікацій, інформаційних технологій і пере-
дових технологій фінансового менеджменту. 

Визначення фінансової інтеграції містить ключові 
інституціональні, правові, комунікаційні та поведінкові 
ознаки інтегрованих ринків. Вони включають такі осо-
бливості, як однорідність правил, рівний доступ та од-
наковий режим функціонування учасників ринку, єдність 
ціни на зіставні активи, що унеможливлює арбітражні 
можливості.

У широкому сенсі фінансову інтеграцію варто розу-
міти як процес об’єднання окремих частин у ціле. Цей про-
цес супроводжується розширенням міжнародного порт-

фельного інвестування з урахуванням системного ризику 
та ризику окремої країни.

До основних ознак інтеграції фінансових ринків від-
носимо:

однорідність правил – відсутність законодавчих  
і політичних обмежень (бар’єрів) щодо присут-
ності іноземного капіталу на національному рин-
ку, і навпаки (відкритість);
рівний доступ – свобода трансграничного пере- 
міщення капіталу (доступність);
єдині умови діяльності – рівність умов для фінан- 
сових посередників, як резидентів, так і нерези-
дентів (залученість);
рівність ціни – відсутність можливості спекуля- 
тивного арбітражу за фінансовими інструмента-
ми (єдність);
однотипність реакції фінансових активів на вплив  
зовнішніх трендів і новин (відклик).

Ці ознаки відіграють важливу роль, тому що роз-
кривають багатоаспектність сутності фінансової інтеграції 
(рис. 1).

рис. 1. ключові ознаки інтегрованих фінансових ринків

Джерело: сформовано автором
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Структурно інтеграцію фінансових ринків можна до-
сліджувати за різними критеріями, зокрема за масштаба-
ми охоплення (інтеграція на регіональному і глобальному 
рівнях) та за рівнем розвитку фінансових ринків (між кра-
їнами, що розвиваються, між розвиненими країнами, між 
країнами що розвиваються, і розвиненими ринками). 

Основу фінансової інтеграції становить економічна, 
політична та валютна інтеграція. Звідси, ринки розділені 
в глобальному аспекті, але високоінтегровані всередині ре-
гіону. Крім того, рівень інтеграції серед фінансових ринків 
країн має тенденцію до зміни з часом, особливо в період 
фінансової кризи і в період регулювання наслідків фінан-
сової кризи. Зокрема, інтеграція між країнами, що роз-
виваються (фінансовими ринками Азії, США та Японії), 
протягом азійської кризи 1997–1998 рр. показує наявність 
довгострокової ко-інтеграції та короткострокового зв’язку 
протягом і після кризи. 

Ринки, що розвиваються, мають спільні проблеми: 
низька капіталізація, інституційна вузькість, законодавча 
недосконалість та багато іншого. За таких умов країни ви-
шукують можливості залучення іноземного капіталу, і ін-
теграційні процеси забезпечують ресурси для ринків, що 

розвиваються. Періодичні припливи іноземного капіталу 
до економік кран, що розвиваються (так само, як і вихід 
найбільших компаній на міжнародні фінансові ринки), за-
кладають основу для розвитку інтеграційних тенденцій.

Як зазначає Сеабра [1], фінансові ринки країн, що 
розвиваються, схильні до інтеграції з недавно утвореними 
фінансовими ринками, ніж із розвиненими.

Нерівноправність сторін, умов і нееквівалентний об-
мін результатами інтеграції для різних за рівнем розвитку 
фінансових ринків, з одного боку, має позитивні наслідки 
для відстаючих країн, до яких можна віднести більш ефек-
тивний розподіл капіталу і міжнародну диверсифікацію 
ризиків, інноваційний розвиток фінансового ринку та ма-
кроекономічного регулювання, з іншого – може мати пара-
зитивний характер, особливо в кризові для економіки часи, 
що, як правило, призводить до сегментації. 

Фінансова інтеграція може реалізовуватися за двома 
основними моделями. У першому випадку вона відбува-
ється в умовах обмеженого доступу суб’єктів національних 
економік до ресурсів ринків капіталу, будучи ключовим 
фактором внутрішньорегіональної взаємодії – віссю, на 
яку нанизуються інтеграційні процеси і в інших сферах. 
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У другому – взаємодія у фінансовій сфері є лише одним із 
процесів, покликаним досягти синхронності в інтеграції.

Як правило, фінансова інтеграція запізнюється по-
рівняно з іншими процесами (торгівлею, рухом людських 
ресурсів і навіть політичною взаємодією). Досить згадати 
той факт, що навіть у найбільш передового інтеграційного 
об’єднання світу – Європейського Союзу – на тлі відкри-
тих кордонів, тісної взаємодії в політичній і економічній 
сферах та інших досягнень зберігається значний дис-
баланс у фінансовій сфері. У той же час зазначимо, що в 
окремих регіональних об’єднаннях, які перебувають на 
нижчій стадії розвитку, глибина фінансової інтеграції пе-
ревершує аналогічний показник розвинених регіональних 
угруповань.

Процес інтеграції стимулює конкуренцію і розши-
рення ринків, що сприятиме подальшому фінансовому роз-
витку, і це веде до більш ефективного розподілу капіталу та 

зниження його вартості [2]. Інакше кажучи, економіка тим 
більше зростає, чим більше інтегрується фінансова систе-
ма в цілому та ринок зокрема [3]. Розмір фінансового сек-
тора має прямо пропорційне позитивне та надійне співвід-
ношення як із темпом зростання ВВП на душу населення, 
так і з загальним показником продуктивності праці [4–6]. 
Більш розвинений єдиний ІФР надає споживачам ширший 
вибір фінансових продуктів, які вони можуть придбати 
в будь-якій точці планети, а для компаній – здешевлює та 
полегшує можливості позичити потрібні кошти.

Традиційний погляд на місце політики фінансової 
інтеграції в системі заходів державного управління охарак-
теризував Роберт Манделл через розгляд «недосяжної трі-
ади», або трилеми» (рис. 2). Автор стверджував, що країна 
не спроможна одночасно мати і відкритий режим опера-
цій з капіталом, і фіксований обмінний курс, і суверенітет 
в грошово-кредитній сфері. 

Рис. 2. Трилема або Impossible державного регулювання

Джерело: сформовано автором
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Опинившись у будь-якій з трьох сторін трикутника, 
країна втрачає бажане економічне становище в протилеж-
ному куті. Можливі три варіанти.

Варіант перший – вільний рух капіталу та незалежна 
монетарна політика. Національний банк залишає за собою 
право контролювати інфляцію через процентні ставки. 
У разі вільного руху капіталу високі процентні ставки (для 
зниження інфляції) сприятимуть притоку іноземного капі-
талу, що призведе до подорожчання національної валюти. 
Валютний курс буде плаваючим.

Варіант другий. В країні запроваджено фіксований 
валютний курс і незалежна монетарна політика, метою 
якої є контроль інфляції. В цьому варіанті ЦБ доведеться 
обмежувати рух капіталу. 

Варіант третій. Фіксований обмінний курс і вільний 
рух капіталу. В цьому випадку курс прив'язаний до інозем-
ної валюти, і експорт / імпорт нічим не обмежені. В такому 
випадку зберегти контроль над інфляцією практично не-
можливо 

Отже, згідно з трилемою монетарної політики в умо-
вах відкритої економіки при абсолютній міжнародній мо-
більності капіталу одночасно проводити незалежну валют-
ну та монетарну політику не можна. Країни ЄС проводять 
політику відкритості фінансового ринку і стабільності 

валютного курсу, дозволяючи Європейському централь-
ному банку приймати рішення щодо монетарної політики. 
США підтримують вільний рух капіталу та незалежність 
грошово-кредитної політики, дозволяючи обмінному кур-
су коливатися. 

Проведення незалежної монетарної політики мож-
ливо лише при де-факто некерованому плаваючому курсі 
національної валюти [7]. Тому одночасне досягнення ці-
лей грошово-кредитного регулювання утримання інфляції 
і забезпечення стабільності курсу національної валюти не 
можливе. 

Важливим параметром для економіки є не сама ін-
фляція, а реальні процентні ставки й обсяг кредитування 
нефінансового сектора, який зростає пропорційно грошо-
вій масі. Тобто від інфляції ці найважливіші для економіки 
змінні не залежать. Більш того, навіть номінальні процент-
ні ставки від інфляції не залежать. Необхідно розширюва-
ти та здешевлювати кредитування, при цьому не боятися 
прискорення інфляції. У сьогоднішній ситуації зниження 
темпів інфляції за рахунок грошового стиснення всупереч 
прогнозам фінансової влади веде не до зростання інвести-
ційної активності, а до її зниження. З метою стримування 
інфляції держава та монетарна влада компенсують випе-
реджаюче зростання тарифів на послуги природних моно-
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полій стерилізаційною монетарною політикою, яка обмеж-
ує грошову пропозицію. Тим самим немонетарну інфляцію 
намагаються погасити монетарними методами за рахунок 
обмеження кінцевого попиту, жертвуючи інтересами вну-
трішнього сектора економіки.

За умов відкритого режиму рахунку операцій з ка-
піталом і фіксованого обмінного курсу центральний банк 
втратить можливість регулювати обсяг грошової маси, 
оскільки політика грошової експансії призводитиме до 
зниження процентних ставок. Це, в свою чергу, спровокує 
відтік капіталу, а отже, скорочення офіційних золотова-
лютних резервів і грошової бази, зводячи нанівець ефект 
грошової експансії. Такий механізм працює і у зворотному 
напрямі, компенсуючи наслідки політики зменшення гро-
шової маси.

Для того щоб виміряти збіжність / розбіжність серед 
трьох компонентів трилеми державного управління в гло-

бальному контексті, розраховується міра розбіжності на 
основі трилеми індексів, що розроблена Айзенманом, Чін-
ном і Іто [8]:

індекс грошової незалежності MІ заснований на  
кореляції процентних ставок певної країни з про-
центною ставкою базової країни;
індекс стабільності обмінного курсу ERS ін- 
вертний волатильності обмінного курсу, тобто 
стандартні відхилення щомісячного значення на-
ціонального валютного курсу від курсу базової 
країни;
індекс контролю за рухом капіталу KAOPEN, роз- 
роблений Чінном і Іто, оцінює рівень фінансової 
інтеграції.

Індекси трилеми вимірюють інтенсивність досяг-
нень кожної з компонент для майже 170 країн (у тому числі 
й України) з 1970 по 2014 рр. [9] (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка окремих індексів трилеми напрямів державного регулювання

Джерело: сформовано автором
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Як бачимо, залежно від інтенсивності розвитку краї-
ни і, відповідно, її фінансового ринку залежить пріоритет-
ність фінансової інтеграції як мети розвитку країни. Чим 
вище рівень розвитку, тим переважне забезпечення нале-
жить фінансовій інтеграції.

Використовуючи ці індекси, обчислюється рівень 
відносної розбіжності (рис. 4) за формулою (1):

2 2 2( _ 1) ( _ 1) ( _ 1) .it it it itd MI r ERS r KAOPEN r= − + − + −    (1)
 
Можемо зробити кілька цікавих висновків. За останні 

два десятиліття країни з розвиненою економікою, як пра-
вило, мають дві комбінації відмінних політик із тяжінням 
до фінансової інтеграції. У країнах, що належать до Євро-
зони, наприкінці 90-х років відбулась диференціація між 
показниками трилеми, позбувшись власної монетарної по-
літики, повністю фінансово відкрившись, прийшовши до 
стабільного обмінного курсу з єдиною монетарною політи-
кою ЄЦБ. У той же час група країн єврозони має найвищий 

рівень політики розбіжності між групами країн (вибір на 
користь високого ступеня стабільності обмінного курсу та 
фінансової інтеграції), за яким слідує група країн, що не вхо-
дять до єврозони. Вони демонструють вищу волатильність. 
Однак починаючи з 2000-х років стабільність обмінного 
курсу утримується на середньому рівні, тобто країни част-
ково зберегли монетарну незалежність. Країни з розвине-
ною економікою роблять вибір на користь більшої фінансо-
вої незалежності та фінансової інтеграції. Країни з високим 
рівнем доходу мають розходження у комбінації типу полі-
тики. Група країн з ринком, що формується, мають низьку 
розбіжність в останні два десятиліття, характеризуються 
значною волатильністю та обирають іншу макроекономічну 
політику. Ці країни зберегли вищий ступінь монетарної не-
залежності, не були фінансово відкритими, для них харак-
терна певна волатильність обмінного курсу. За роки кризи 
1982 р. (боргова криза), 1997–1998 рр. (азійська фінансова 
криза) і 2008–2009 (глобальна фінансова криза), політика 
конвергенції компонент має тенденцію до зростання.

Рис. 4. Рівень розбіжності (дисперсії) вибору тріади політики в розрізі груп країн 
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З огляду на розмір накопичених глобальних фінан-
сових активів, наслідки навіть від невеликої зміни міжна-
родних потоків капіталу на макроекономічну стабільність 
окремої країни можуть бути надзвичайно великими. Як 
правило, такі потоки безпосередньо залежать від глобаль-
ного фінансового циклу, в рамках якого фактори просуван-
ня в розвинених країнах, в яких перебувають основні по-
стачальники міжнародних кредитів, справлятимуть поміт-
ніший вплив, ніж фактори тяжіння в окремій країні (тобто 
попит на кредити в тій чи іншій країні) [10]. Глобальний 
фінансовий цикл потоків капіталу, цін активів і зростання 
обсягів кредитування корелюється з оцінкою рівня неви-
значеності і неприйняття ризиків. Обсяг транскордонного 
кредитування / запозичень визначається розвитком подій 

у тих країнах, де розташовані великі фінансові установи, 
що спрямовують такі кредитні ресурси та які впливають на 
кредитне плече глобальних банків і потоки кредитів у між-
народній фінансовій системі.

Дійсно, майже всі масштабні хвилі припливу капіта-
лу до країн, що розвиваються, з кінця 1970-х років були ви-
кликані політикою грошової експансії в розвинених краї-
нах [11] і посилені кредитними циклами глобальних банків 
[12]. Водночас на ці хвилі впливало також сприйняття ри-
зиків на фінансових ринках розвинених країн. Як правило, 
хвилі йшли на спад після жорсткої грошово-кредитної по-
літики в країнах – емітентах резервних валют. Ця законо-
мірність знову спостерігалася після глобальної фінансової 
кризи. 
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Низка епізодів фінансової напруженості та віднов-
лення довіри в розвинених країнах, незважаючи на триваю-
че пом’якшення грошово-кредитної політики, може служи-
ти поясненням скорочення припливу капіталу до країн, що 
розвиваються, в середині 2011 р. і його подальшого віднов-
лення рік потому. Крім того, у зв’язку з передбачуваними 
змінами в грошово-кредитній політиці Сполучених Штатів 
значно змінилося сприйняття ризиків, що відбилося на під-
вищенні волатильності потоків капіталу в країни, що роз-
виваються. Як правило, міжнародні потоки капіталу фор-
мують у приймаючих країнах фінансовий цикл. Приплив 
капіталу призводить до збільшення обсягу кредитування 
національних банків, скорочення спредів у процентних 
ставках, підвищення цін національних активів і зростання 
обмінного курсу. Це забезпечує додатковий стимул для роз-
ширення внутрішнього кредитування, оскільки зростання 
економіки прискорюється, а підвищення вартості активів 
(формально) покращує платоспроможність позичальників. 
З іншого боку, це стимулює також новий приплив капіталу, 
у тому числі у формі операцій «керрі-трейд»12. Однак такий 
приплив капіталу значно підвищу фінансову вразливість, 
а зростання заборгованості та погіршення стану рахунку 
поточних операцій у кінцевому підсумку спричинюють від-
тік капіталу і підвищують імовірність фінансової кризи.

Висновки. Фінансова інтеграція як складова глоба-
лізації вимагає усунення бар’єрів на шляху потоків капіталу 
без обмеження його руху і валютних операцій, однак на-
магаючись розв’язати поточні економічні питання за до-
помогою прискорення лібералізації, уряди не достатньо 
уваги приділяли фундаментальним проблемам монетарної 
політики й економічного зростання. Фінансова інтеграція є 
безповоротнім вектором розвитку України. З використан-
ням концепції недосяжної трилеми доведено неможливість 
одночасного досягнення трьох макроекономічних політик 
в одній державі. Однак аналіз трилеми доводить, що тар-
гетувати потрібно не рівень інфляції, а процентні ставки, 
і метою діяльності ЦБ має бути забезпечення економічно-
го зростання. В сьогоднішніх умовах доцільною є політика 
монетарного стимулювання зростання, а не підтримки не-
продуктивного грошового стиснення. Монетарна політика 
повинна сприяти економічному зростанню, а не служити 
засобом боротьби з інфляцією. Макроекономічна політика 
боротьби з інфляцією, спрямована на стиснення грошової 
маси та кредиту, робить систему менш стійкою до впливу 
зовнішніх шоків. Існують цілком обґрунтовані побоюван-
ня, що в сьогоднішній ситуації зниження інфляції за вся-
ку ціну призведе до обмеження потенціалу економічного 
зростання.
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UDC 336.71:330.1
Lavreniuk V. V., Shevchuk V. V. The Nature and Assessment  

of Systemic Risk in Terms of Liquidity  
of the Banking System

The aim of the article is to determine the nature of systemic risk as a threat 
to the financial stability of the banking system and develop analytical tools 
to assess its impact on the banking system in terms of its liquidity. To solve 
the tasks assigned, there used general scientific and specific methods, such 
as: logical and dialectical method, mathematical and graphical one. Based 
on the generalization, analysis and comparison of different interpretations, 
there clarified the concept of «systemic risk» as a risk generated by financial 
institutions or individual sectors through the implementation of the 
mechanism of risk transmission, achieving significant scale of distribution 
and adversely affecting the stability of the financial system and the real 
sector of economy. There identified key aspects of systemic risk: a) systemic 
risk is not a sum of all individual risks of financial institutions; b) spreads 
through the channels of interconnectedness between financial institutions; 
c) is a result of accumulated structural imbalances; d) affects the stability 
of the financial/banking system, public confidence and the real sector of 
economy. Analytical tools for estimation of the bank’s contribution to the 
systemic liquidity risk on the basis of which it is determined that the first 
place in terms of the effect on the aggregate systemic risk of liquidity of 
the Ukrainian banking system is occupied by banks of Group I, the second 
place — by Privatbank, the third, fourth, fifth places — by banks in Group 
II — Oschadbank, Ukreximbank. It is found that it is systemically important 
state-owned banks that have a significant impact on systemic liquidity risk. 
It is determined that the probability of default of a leading systemically 
important bank could result in considerable cumulative losses for the entire 

УДК 336.71:330.1
Лавренюк В. В., Шевчук В. В. Сущность и оценка  

системного риска с позиции ликвидности  
банковской системы

Цель статьи заключается в определении сущности системного риска 
как угрозы финансовой стабильности банковской системы и разра-
ботке аналитического инструментария оценки его влияния на бан-
ковскую систему с позиции ликвидности. Для решения поставленных 
задач использовались общенаучные и специфические методы, в част-
ности: логико-диалектический, математические и графический. На 
основании обобщения, анализа и сравнения различных трактовок 
уточнено понятие «системного риска» – как риска, генерируемого фи-
нансовыми институтами или отдельными секторами через реализа-
цию механизма трансмиссии рисков, достигая значительных масшта-
бов распространения и негативно влияя на стабильность финансовой 
системы и реальный сектор экономики. Выделены ключевые аспекты 
системного риска: а) системный риск не является суммой всех инди-
видуальных рисков финансовых институтов; б) распространяется 
по каналам взаимосвязанности между финансовыми институтами;  
в) является результатом накопленных структурных диспропорций;  
г) влияет на стабильность финансовой / банковской системы, до-
верие населения и реальный сектор экономики. Разработан анали-
тический инструментарий оценки вклада банка в системный риск 
ликвидности, на основании которого определено, что первое место 
по влиянию на совокупный системный риск ликвидности банковской 
системы Украины занимает I группа банков, второе место – Приват-
банк, третье, четвертое, пятое места – II группа, Ощадбанк, Укрэк-
симбанк. Установлено, что значительное влияние на системный риск 
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Лавренюк В. В., Шевчук В. В.
Сутність та оцінка системного ризику з позиції ліквідності банківської системи

Мета статті полягає у визначенні сутності системного ризику як загрози фінансовій стабільності банківської системи та розробці аналітичного 
інструментарію оцінки його впливу на банківську систему з позиції ліквідності. Для вирішення поставлених завдань використовувались загальнонаукові 
та специфічні методи, зокрема: логіко-діалектичний, математичні та графічний. На підставі узагальнення, аналізу та порівняння різних трак-
тувань уточнено поняття «системного ризику» – як ризику, що генерується фінансовими інститутами чи окремими секторами через реалізацію 
механізму трансмісії ризиків, досягаючи значних масштабів поширення і негативно впливаючи на стабільність фінансової системи та реальний 
сектор економіки. Виділено ключові аспекти системного ризику: а) системний ризик не є сумою всіх індивідуальних ризиків фінансових інститутів; 
б) поширюється каналами взаємопов’язаності між фінансовими інститутами; в) є результатом накопичених структурних диспропорцій; г) впливає 
на стабільність фінансової / банківської системи, довіру населення та реальний сектор економіки. Розроблено аналітичний інструментарій оцінки 
внеску банку в системний ризик ліквідності, на основі якого визначено, що перше місце за впливом на сукупний системний ризик ліквідності банківської 
системи України займає І група банків, друге місце – Приватбанк, третє, четверте, п’яте місця – ІІ група, Ощадбанк, Укрексімбанк. Встановлено, 
що значний вплив на системний ризик ліквідності мають саме системно важливі державні банки. Визначено, що ймовірний дефолт провідного си-
стемно важливого банку може призвести до значних сукупних втрат для всієї банківської системи та реальної економіки. Перспективами подальших 
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Ключові слова: ліквідність, системний ризик, стабільність банківської системи, системно важливий банк, макропруденційна політика.
Рис.: 3. Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 15. 
Лавренюк Владислав Володимирович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський 
національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03068, Україна)
E-mail: Lavrenkneu@ukr.net
Шевчук Володимир Володимирович – асистент кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет  
ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03068, Україна)
E-mail: v.s.lawyer@mail.ru



214 Проблеми економіки № 4, 2016

Фінанси та банківська справа

ликвидности имеют именно системно важные государственные бан-
ки. Определено, что вероятный дефолт ведущего системно важно-
го банка может привести к значительным совокупным потерям для 
всей банковской системы и реальной экономики. Перспективами даль-
нейших исследований является разработка инструментария оценки 
уровня системного риска с учетом межбанковских взаимосвязей. 
Ключевые слова: ликвидность, системный риск, стабильность бан-
ковской системы, системно важный банк, макропруденциальная по-
литика.
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banking system and real economy. The prospects of further research are the 
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Вступ. Консенсусу у розумінні системного ризику, 
який фахівці пов’язують і розглядають у тандемі із фінан-
совою стабільністю, на сьогодні не існує. Матеріалізація 
системного ризику у період кризи показала, що більшість 
учасників ринку та регулятивних органів недооцінили його 
значущість. Виявилося, що системний ризик – це дещо 
ширше, аніж просто сукупність різних видів ризику, реалі-
зованих в один момент часу. У той час як кредитний ризик, 
ризик ліквідності, операційний ризик тощо безпосередньо 
відносяться до конкретного банку, системний ризик від-
носиться до цього ж банку опосередковано, його вплив 
відчуває банківська система в цілому. До фінансової кри-
зи банківські ризики, як правило, розглядалися дискрет-
но. Проте кореляції між ними призвели до несподіваних 
і катастрофічних наслідків, реалізації системного ризику 
через ефект зараження та ефект доміно. Системний ризик 
розвивається паралельно із фінансовим сектором і зале-
жить від ринкових правил та колективної поведінки учас-
ників ринку, і може бути результатом регулятивного арбі-
тражу. Тому завдання підвищення фінансової стабільності 
банківської системи потребує розроблення комплексних 
заходів і підходів, що сприятимуть своєчасній діагности-
ці, попередженню системних ризиків і дозволять оцінюва-
ти реальну та потенційну дію шоків на фінансовий сектор 
і його учасників.

Аналіз останніх публікацій. За останні роки дослі-
дження проблем системного ризику, зокрема його оцінки, 
мінімізації та попередження, набули активного розвитку. 
Проте, незважаючи на суттєві наукові доробки міжнарод-
них організацій та іноземних дослідників, тема систем-
ного ризику є одним із найменш розроблених напрямів 
сучасної науки. Певні питання знайшли відображення 
в наукових працях зарубіжних дослідників: П. Претта, 
Я. Анвара, К. Сорамакі та Ч. Джоу, Г. Пенікаса, Ф. Алес-
керова, а також вітчизняних фахівців: О. Барановського, 
Я. Белінської, С. Міщенко, С. Науменкової, В. Міщенка,  
Г. Карчевої. Істотний внесок у розробку фундаментальних 
положень щодо оцінки й управління системним ризиком 

зробили: Європейська рада з системних ризиків (ЄРСР), 
Базельський комітет (БК), Міжнародний валютний фонд 
(МВФ) та Рада з фінансової стабільності (РФС). Зважаючи 
на специфіку та відмінності банківських систем, можли-
вості застосування зарубіжних наукових і практичних до-
робок в Україні обмежені, що вимагає їх адаптації до ві-
тчизняних реалій.

Метою статті є визначення сутності системного ри-
зику як загрози фінансовій стабільності банківської систе-
ми та розробка аналітичного інструментарію оцінки його 
впливу на банківську систему з позиції ліквідності.

Основні результати дослідження. Концепція сис-
темного ризику зародилась у 90-х рр. ХХ ст. і набула розви-
тку в період світової фінансової кризи 2008 р. Дослідження 
визначень системного ризику дозволило виділити широ-
кий спектр ознак системного ризику (табл. 1). Зокрема, 
встановлено, що системний ризик обов’язково викликає 
порушення функціонування фінансової системи та має 
значний (системний) масштаб поширення, що в кінцевому 
результаті впливає на реальну економіку. 

Ключовими елементом у розумінні сутності систем-
ного ризику є наявність шоку та механізму його передачі. 
У центрі концепції системного ризику стоїть «ефект за-
раження» як механізм поширення негативних ефектів [6]. 
Саме на наявності взаємозв’язку між окремими фінансо-
вими секторами й інститутами акцентують увагу С. На-
уменкова та В. Міщенко, визначаючи сутність системного 
ризику. Зокрема, вони зазначають, що системний ризик – 
це ризик, що об’єктивно випливає із наявності системного 
взаємозв’язку та накопичення диспропорцій у діяльності 
окремих секторів чи фінансових інститутів на основі ре-
алізації механізмів трансмісії ризиків і потенційного вза-
ємного зараження унаслідок недостатньої керованості 
фінансовими процесами в окремих фінансових інститутах 
або у фінансовій системі в цілому [2]. Погоджуємось з та-
ким підходом, зважаючи, що у теорії систем системний ри-
зик – це ризик, властивий системі у цілому як сукупності 
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів [4; 5]. Дійсно, 
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за відсутності взаємопов’язаності системний ризик втрачає 
свою «системність» і набуває ідіосинкратичного характеру. 
С. Науменкова та В. Міщенко справедливо зауважують, що 
джерелом системного ризику є накопичені диспропорції 
та недостатня керованість фінансового сектора й окремих 
інститутів.

Диспропорції, що є джерелом системного ризику, 
виникають через порушення спроможності фінансової 
/ банківської системи належним чином виконувати свої 
функціональні повноваження, порушуючи стабільність 
і стійкість її елементів (табл. 2). У такому аспекті в Україні 
роль джерел системного ризику виконують системні дис-
баланси в діяльності фінансового / банківського сектора 
(інституційні, структурні, фінансові тощо), що є результа-
том конструктивних особливостей національної системи 
фінансового посередництва [5].

Мінлива природа системного ризику означає, що він 
не завжди залежить від діяльності банків та інших факто-

рів. Тому важко постійно розрізняти «системну подію» від 
«несистемної» і спрогнозувати, як системний ризик буде 
реалізований. Звідси висновок, що центральним банкам 
необхідно скласти перелік потенційних джерел системного 
ризику та періодично проводити їх аналіз в межах макро-
пруденційної політики.

Системний ризик виникає через інституційні осо-
бливості побудови фінансової системи: у концентрованих 
системах ризик розповсюдження системного ризику зна-
чно вищий, ніж у децентралізованих [8]. Високий рівень 
концентрації підвищує вразливість фінансової системи до 
системного ризику, що виникає при дефолті однієї устано-
ви, наприклад, системно важливого банку (СВБ), системної 
небанківської фінансової установи чи регіонального цен-
трального контрагента (Central Counterparty, CCP) [10].

Реалізація системного ризику можлива навіть при 
умові діяльності групи дрібних банків, навіть незважаючи 
на те, що в сукупності вони колективно збільшують дивер-

Таблиця 1
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Бк (1994) + + +

кауфман (1995) + + +

G-30 (1997) + + +

G-10 (2001) + + + + + +

Європейський центральний банк (2004) + + +

Європейський форум страховиків депо-
зитів (2006) + +

мвФ/Бк/рФС (2009) + + + + +

мвФ (2010) + + +

ЄрСр (2011) + +

Бк (2011) + + + +

адріан, Біркенмайєр (2009) + + +

ачарья (et al., 2010) + + + +

Зігранд (2014) + + + +

Смага (2014) + + + + + +

теорія систем + + +

науменкова, міщенко (2014) + + +

Чемерис, Заруба (2012) + +

Авторське + + + + + + + +

Всього 4 11 11 6 4 7 6 5 10 3

Джерело: сформовано авторами на основі [1–5]



216 Проблеми економіки № 4, 2016

Фінанси та банківська справа

сифікацію на мікрорівні. При цьому на макрорівні ризик 
може зростати, наприклад, через діяльність системно важ-
ливого банку / банків. Наслідком такої ситуації є виникнен-
ня симетричного шоку, коли порушення діяльності групи 
банків впливає на можливість інших банків (в тому числі 
і системно важливих) ефективно здійснювати свою діяль-
ність. Це є негативним ефектом, який ставить під удар всю 
фінансову систему [11].

Узагальнюючи, зазначимо таке:
системний ризик провокує масштабні проблеми  
у фінансовій / банківській системах та у реаль-
ному секторі економіки, що зумовлено порушен-
нями у діяльності окремих банків, небанківських 
установ чи платіжних системах через реалізацію 
«ефекту зараження»;
системний ризик через канали взаємопов’язаності  
провокує негативні коливання та сприяє накопи-
ченню та передачі дисбалансів між банками, ви-
кликаючи їх послідовне банкрутство, що є резуль-
татом ефекту доміно;
системний ризик провокується як одним систем- 
но важливим банком, так і групою несистемно 
важливих, і впливає на фінансову стабільність 
і  реальну економіку;
під вплив системного ризику підпадає значна  
частка фінансових інститутів, що призводить до 

порушення функціонування фінансової системи 
у  частині фінансового посередництва;
основним аспектом системного ризику є транс- 
місія ризиків і шоків між взаємопов’язаними еле-
ментами фінансової системи.

Систематизувавши розглянуті визначення та враху-
вавши погляди науковців, пропонуємо власне визначення 
системного ризику. Системний ризик – це наявний або 
потенційний ризик, що генерується фінансовими інсти-
тутами чи окремими секторами, порушуючи їх діяльність 
/ функціонування через реалізацію механізмів трансмісії 
ризиків і потенційного взаємного зараження, досягаючи 
значних масштабів поширення, негативно впливає на 
стабільність фінансової системи, довіру населення та ре-
альний сектор економіки. 

Розуміння причин зростання системного ризику до-
зволило виокремити основні негативні наслідки реалізації 
системного ризику для фінансової стабільності та економі-
ки в цілому (табл. 3).

Потенційний негативний вплив та актуальність про-
блеми системного ризику потребує розробки методик діа-
гностики й оцінки системного ризику. Аналітичний інстру-
ментарій щодо оцінки системного ризику виглядає таким 
чином:

сукупність показників (коефіцієнтів) нестабіль- 
ності, макроекономічних або грошово-кредитних 

Таблиця 2

Потенційний вплив змін фінансової системи на системний ризик

№ 
з / п особливості фінансової системи Зміна рівня Потенційний вплив на системний 

ризик (вектор зміни)

1 концентрація Зростання Зростання

2 макроекономічні дисбаланси нарощення Зростання

3 Фінансування на міжбанківському ринку Зростання Зростання (сприяння краху ринку)

4
глобалізація / транскордонна діяльність / 
фінансова інтеграція/ зростання потоків 
капіталу

Зростання / розвиток
Схильність до іноземних шоків – 
збільшення, диверсифікація – зни-
ження

5 економічні умови погіршення / поліпшення Збільшення/зменшення

6 однорідність у проведенні операцій фі-
нансовими інститутами Збільшення Збільшення (загроза симетричного 

шоку)

7 тіньовий банкінг розвиток Збільшення

8 Збільшення фінансової системи Збільшення Збільшення (у разі аномального 
збільшення)

9 рівень конкуренції Збільшення невизначено

10 проциклічність Зростання Зростання

11 курс національної валюти Збільшення / зменшення невизначено / збільшення

12 процентні ставки Збільшення / зменшення невизначено

13 ліквідність Збільшення / зменшення невизначено / збільшення

14 Фінансові інновації розвиток / консерватизм невизначено (значну роль відіграє 
характер інновацій)

15 обсяги кредитування Збільшення / зменшення Збільшення / збільшення 

16 Зміна ціни активів Збільшення надмірне зростання

Джерело: сформовано авторами на основі [1; 7–9]
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даних, відхилення динаміки яких від нормованих 
значень є індикатором підвищення рівня ризи-
ку. Більшість країн надали перевагу індикаторам 
зміни обсягів кредитування (зокрема споживчого 
й іпотечного) та зміни цін на активи;
оцінка характеристик фінансового ринку: вола- 
тильність, схильність до ризику та ліквідність;
індикатори рівня концентрації ризиків у фінансо- 
вій системі. Підвищення рівня ризику залежить 
від складності зв’язків між фінансовими інститу-
тами, фінансовими секторами, ринками та націо-
нальною економікою. Акцент робиться на аналізі 
ефекту зараження;
макроекономічні стрес-тести, які для кожної еко- 
номіки зосереджені на двох основних чинниках 
ризику для фінансової системи: 1) аналіз мере-
жевого ефекту; 2) взаємний негативний вплив 

низького рівня розвитку економіки та фінансових 
умов (ефект зворотної віддачі);
комплексна (інтегрована) система моніторин- 
гу (побудова карти ризиків, індикаторний під-
хід).

В Україні на сьогодні не існує методики комплек-
сної оцінки рівня системного ризику, зокрема як такої не 
бачимо оцінки у Звітах по фінансовій стабільності. Вва-
жаємо, що на базі Департаменту фінансової стабільності 
Національного банку України необхідно проводити оцінку 
системного ризику банківської системи України та моніто-
ринг рівня системного ризику світової фінансової систе-
ми за прикладом методики SRISK (рис. 1) (V-Lab) [12] та 
моніторинг стану системно важливих банків у реальному 
часі з використанням методики DebtRank, SinkRank або 
SIFIRank.

Таблиця 3

Негативні наслідки системного ризику

Наслідок Прояв

відтік банківських депозитів
неплатоспроможність деяких банків може привести до відтоку депозитів з інших банків,  
а реалізація «інерційних» банкрутств банків може привести до катастрофічного падіння дові-
ри населення до банківського сектора

неефективне використання  
фінансових ресурсів

гальмування кредитування великих позичальників. Зростання кількості позичок уряду на 
грошовому ринку з метою покриття дефіциту бюджету, що веде до так званого ефекту ви-
тіснення

підвищення процентних ставок нестабільність у банківській системі призведе до зростання процентних ставок, зменшення 
інвестицій та зростання інфляції, що негативно вплине на реальну економіку

Фіскальні та монетарні диспро-
порції

націоналізація та / або фінансова підтримка проблемних банків призведе до зростання  
фінансових витрат і відобразиться на дефіциті бюджету

неефективна макроекономічна 
політика

Заходи грошово-кредитної політики, прийняті центральним банком будуть неефективним 
або малоефективними у випадку ігнорування системного ризику

Джерело: сформовано авторами

рис. 1. Динаміка загальної міри SRISK для банківської системи України за 2005–2016 рр. (млрд дол.)

Джерело: сформовано авторами на основі [12]
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У комплексній програмі розвитку фінансового сек-
тора України до 2020 р. від 18.06.2015 року (затверджено 
Постановою НБУ № 391) [13] не передбачено вагомих кро-
ків з підвищення ефективності щодо подолання системно-
го ризику в Україні. Сконцентровано увагу лише на орга-

нізаційних моментах ы запропоновано надати до публіч-
ного обговорення стратегію макропруденційної політики 
(перше півріччя 2017 р.). Стратегія покликана протидіяти 
накопиченню системних ризиків фінансового сектора та 
доповнить стратегію монетарної політики НБУ.
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Протидія накопиченню системних ризиків повинна 
бути синхронізована із монетарною політикою та політи-
кою центрального банку з підтримки фінансової стабіль-
ності. Фінансова стабільність банківської системи насам-
перед залежить від стійкості банків і належного виконання 
ними своїх функцій фінансового посередника. Своєчас-
ність і повнота виконання функцій банками та банківською 
системою значною мірою залежить від рівня ліквідності. 
Варто зазначити, що негативний вплив на діяльність має як 
надлишкова, так і недостатня ліквідність. Низький рівень 
ліквідності знижує рівень платоспроможності, призводить 
до втрати довіри, як клієнтів, так і контрагентів, а отже, 
і до фінансових проблем. Надлишкова ліквідність сигна-
лізує про неефективне використання вільних фінансових 
ресурсів, призводить до збитків, «простоювання» коштів 
та проїдання капіталу. Порушення рівня ліквідності бан-
ківської системи впливає на дієвість монетарних інстру-
ментів, а отже, і їх ефективність щодо досягнення постав-
лених цілей [14]. У зв’язку з цим, враховуючи відсутність 
ґрунтовних досліджень практичної сторони оцінювання 
системного ризику в Україні, пропонуємо визначити міру 
системного ризику на основі оцінки характеристик фінан-
сового ринку, а саме схильності банків України до систем-
ного ризику ліквідності. 

Рівень системного ризику ліквідності наведений по-
казником, що вимірює вклад окремого банку / групи банків 
у сукупний системний ризик ліквідності. Останній озна-
чає здатність системи досягти стану, за якого її елементи 
можуть зіткнутися з проблемою знаходження додаткових 
джерел ліквідності.

Оцінка вкладу банку в системний ризик ґрунтуєть-
ся на визначенні надлишку ліквідних активів банку над 
зобов'язаннями [15]:

банківська система / група банків: 
AS(t) = Σi ci(t) −Σi oi(t),

банк   i:
asі(t) = ci(t) − oi(t),

де      AS(t) – абсолютний надлишок ліквідності банківської 
системи в момент t;

ci(t) – ліквідні активи банку i;
oi(t) – короткострокові зобов'язання банку i (до 1 мі-

сяця);
asі(t)  – абсолютний надлишок ліквідності банку i.
Враховуючи, що взаємопов’язаність між банками ві-

діграє важливу роль у поширенні системного ризику, про-
понуємо включати до ліквідних активів (ci(t) ) і коротко-
строкових зобов'язань банку (oi(t)) кошти в інших банках 
і кошти банків. Внесок банку в системний ризик визнача-
ється згідно з коваріаційним підходом, який заснований на 
принципі розподілу капіталу Ейлера. Тоді розподіл капіта-
лу за умови, що функція ризику позитивно однорідна та не-
перервно диференційована, оцінимо як:

cov( ; )
,

var( )
i

i
X X

rc
X

=

де        Xi – прибуток / збиток субпортфеля і;
Xi  – прибуток / збиток всього портфеля.

У рамках цієї моделі як загальний портфель розгля-
дається банківська система, в той час як окремі банки ви-

ступають як субпортфелі. Відповідно, отримаємо формулу 
обчислення рівня внеску банку / групи банків у загальний 
рівень системного ризику:
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,
( )

i
i
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SLRC
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=  (1)

де       SLRСi – внесок у системний ризик ліквідності;
asi  – абсолютний надлишок ліквідності банку / групи 

банків і;
AS – абсолютний надлишок ліквідності банківської 

системи.

Для оцінки рівня системного ризику ліквіднос-
ті були використані дані по всіх банках України за період 
з 01.01.2010 р. по 01.10.2016 р. Для аналізу виділено систем-
но важливі банки України (станом на 01.10.2016 р. – При-
ватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк), та банки згруповані 
на чотири групи за розміром активів (згідно з методикою 
НБУ 2015 р.). Встановлено, що оцінка рівня системного ри-
зику ліквідності для більшості банків є важким завданням, 
враховуючи мінливість складу банківського сектора Укра-
їни в останні роки. Динаміка показника asi та AS демон-
струє:

1) Спільні тенденції між показниками asi системно 
важливих банків і показником AS банківської 
системи (БС) (рис. 2). Показники asi по СВБ ко-
релюють із напрямом змін показника AS бан-
ківської системи. Це опосередковано доводить 
визначальний вклад СВБ у сукупний результат 
по всій банківській системі та дає підстави для 
твердження про значний їх вплив на системний 
ризик ліквідності. Односпрямовані зміни про-
стежуються, зокрема, по парі «Приватбанк / Бан-
ківська система», що свідчить про пряму залеж-
ність між запасом ліквідності Приватбанку та БС 
України. Проте без додаткових оцінок ми не мо-
жемо стверджувати про конкретний причинно-
наслідковий зв’язок. Спільні коливання спостері-
гаються між Ощадбанком, Укрексімбанком та БС 
України. Зауважимо, що у період з 01.01.2015 р. 
по 01.04.2015 р. в  Ощадбанку та Укрексімбанку 
не спостерігається таке стрімке зниження asi , як 
по Приватбанку чи БС України, що обумовлено 
підтримкою урядом рівня ліквідності державних 
банків.

2) Спільний тренд за показником asi простежується 
між І групою (без СВБ), ІІ групою банків і показ-
ником AS банківської системи України (рис. 3). 
Спостерігаються чіткі спільні підйоми та пікові 
падіння рівня, що свідчить про наявність кореля-
ційної залежності між запасом ліквідності банків-
ського сектора та І й ІІ груп банків. Банки І групи 
акумулюють найбільшу частку ліквідних активів 
БС, водночас частка ліквідних активів у структурі 
активів, особливо у ІІ групі, є значно меншою, ніж 
у банках ІІІ та IV груп.

3) Найбільш незалежними з погляду запасу ліквід-
ності виявилися ІІІ та ІV група банків. З позиції 
Базельських рекомендацій, саме малі та середні 
банки мають певний запас ліквідності, який, звіс-
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но, не означає їх фінансової стійкості без відпо-
відної підтримки з боку центрального банку. На 
жаль, у структурі рефінансування частка малих 
і  середніх банків є дуже малою. Крім того, на наш 
погляд, не можна виключати і кептивний харак-
тер, притаманний діяльності невеликих банків, 
що несе загрозу морального ризику.

4) Значні «прогинання» ліквідності БС України в ці-
лому пов’язані із сукупною нестачею ліквідності 
у СВБ та банків, що включені до І та ІІ групи. Це 
свідчить про необхідність вжиття заходів з підтри-
мання ліквідності саме цих банків, оскільки вони 
демонструють значний вплив на агрегований ре-
зультат нестачі ліквідності банківського сектора 

України. Але в цьому випадку потрібно змінити 
підхід до рефінансування банків з орієнтацією на 
забезпечення реальними активами під конкретні 
проекти в економіці.

Аналіз динаміки показників asi та AS дозволив про-
стежити загальні тенденції рівня ліквідності банківської 
системи України. Виділені тенденції були підтверджені на 
основі кореляційного аналізу, який показав (табл. 4):

1) Сильний стійкий лінійний зв’язок (> 0,7) про-
стежується між парами Приватбанк / БС, 
Ощадбанк / БС, Група І (без СВБ) / БС, Група ІI /  
БС, Ощадбанк / Група І (без СВБ), Група І (без 
СВБ) / Група ІІ та Група І (без СВБ) / Група ІІІ. 
Отриманий результат коефіцієнтів кореляції 

рис. 2. Динаміка показників asi та AS для СВб та банківської системи України,  
млрд грн (01.01.2010–01.10.2016 рр.)

Джерело: сформовано авторами

  

 

Приватбанк Ощадбанк Укрексімбанк Банківська система (права шкала)

рис. 3. Динаміка показників asi та AS для груп банків і банківської системи України,  
млрд грн (01.01.2010–01.10.2016 рр.)

Джерело: сформовано авторами

 

Група І Група ІІ Група ІІІ Група І V Банківська система (права шкала)



220 Проблеми економіки № 4, 2016

Фінанси та банківська справа

був очікуваним і підтверджує ймовірність сут-
тєвого внеску СВБ, банків групи І та ІІ у загаль-
ний системний ризик ліквідності банківської 
системи України.

2) Високі коефіцієнти кореляції, отримані між група-
ми І, ІІ, ІІІ та IV, обумовлені, перш за все, наявніс-
тю взаємопов’язаності між банками, включеними 
в групи, зокрема на рівні кореспондентських від-
носин. Саме такі міжгрупові кореляції свідчать 
про наявність каналів трансмісії системного ри-
зику по банківській системі.

3) Відсутність від’ємного показника кореляції (окрім 
пари Група ІV / Приватбанк) свідчить про синфаз-
ність динаміки ліквідності по всіх аналізованих 
банках і групах банків України. Тобто можемо 
припустити, що тенденцію рівня ліквідності бан-
ківської системи України формують саме СВБ, 
банки І та ІІ груп банківської системи України.

Ґрунтуючись на висновках, отриманих на основі ана-
лізу динаміки та кореляційного аналізу показників asi та 
AS, проведемо обчислення рівня системного ризику ліквід-
ності банківської системи України із застосуванням про-
понованої методики (формула 1). На основі застосування 
методики було отримано ренкінг системно важливих бан-
ків та інших банків згідно з їх внеском у системний ризик 
ліквідності (табл. 5). Враховуючи велику кількість банків 
і  необхідність значної кількості обчислень, банки, що не є 
системно важливими, були згруповані на 4 групи за роз-
міром активів.

Абсолютним лідером за ступенем впливу на систем-
ний ризик ліквідності є І група банків. Згідно з отриманими 
оцінками вклад у сукупний ризик ліквідності банківсько-
го сектора становить 41,7 %. Друге місце за рівнем впливу 
на системний ризик ліквідності має Приватбанк із 14,5  %. 
Таким чином, дефолт провідного системно важливого 
банку може привести до значних сукупних втрат для всієї 
банківської системи. Третє, четверте та п’яте місце займає 
ІІ  група (10,2 %), Ощадбанк (7,6 %) та Укрексімбанк (6,2  %) 
відповідно. Тобто значний вплив на системний ризик лік-

відності мають системно важливі державні банки (Приват-
банк (14,5 %) + Ощадбанк (7,6 %) + Укрексімбанк (6,2 %) =  
= 28,3 %), що сприяє зростанню морального ризику. Як ба-
чимо, сумарний вклад системно важливих банків у загаль-
ний системний ризик ліквідності складає 28,3 % що більше 
сумарного вкладу ІІ, ІІІ та ІV групи у розмірі 18 % (10,2 % +  
+5,0 + 2,8 %). Таким чином, в розглянутому періоді сис-
темно важливі державні банки та найбільші банки (І гру-
па) значною мірою впливали на стан ліквідності в систе-
мі, сумарний вклад у системний ризик ліквідності складає 
70 % (28,3 % + 41,7 %). У зв’язку з цим виникає необхідність 
підтримки рівня ліквідності СВБ та банків І групи в кри-
зові моменти за рахунок відповідних монетарних інстру-
ментів, зокрема рефінансування, операцій на відкритому 
ринку, додаткової кредитної підтримки ліквідності, тен-
дерних і стабілізаційних кредитів. Такі дії у періоди ви-
сокої фінансової нестабільності, коли порушена рівновага 
у банківському секторі країни, сприятимуть попереджен-
ню фінансово-економічної кризи, скороченню зайнятості, 
падінню темпів економічного зростання (рецесії) та ін-
фляції.

Таблиця 4

кореляційна матриця показників asi та AS (дані за 2010–2016 рр.)
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Гр
уп

а 
ІV

Ба
нк

ів
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а 

(Б
С)

приватбанк 1,00 0,40 0,23 0,54 0,43 0,27 -0,21 0,74

ощадбанк 0,40 1,00 0,65 0,76 0,37 0,39 0,29 0,76

Укрексімбанк 0,23 0,65 1,00 0,54 0,14 0,42 0,48 0,58

група і (без СвБ) 0,54 0,76 0,54 1,00 0,70 0,70 0,45 0,94

група іI 0,43 0,37 0,14 0,70 1,00 0,66 0,41 0,70

група іIі 0,27 0,39 0,42 0,70 0,66 1,00 0,50 0,66

група іV -0,21 0,29 0,48 0,45 0,41 0,50 1,00 0,33

Банківська система (БС) 0,74 0,76 0,58 0,94 0,70 0,66 0,33 1,00

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 5

Ранжовані за розміром вкладу у системний ризик 
ліквідності банки України (на 01.10.2016 р.)

№ з/п Банк/група SLRС (systemic liquidity risk 
contribution), %

1 група і (без СвБ) 41,7

2 приватбанк 14,5

3 група іі 10,2

4 ощадбанк 7,6

5 Укрексімбанк 6,2

6 група ііі 5,0

7 група іV 2,8

Джерело: сформовано авторами
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Висновок. 
Сутнісне розуміння системного ризику дозволило 

виділити ключові аспекти цього поняття: а) системний 
ризик не є сумою всіх індивідуальних ризиків банку чи 
банківській системі; б) поширюється за рахунок реаліза-
ції механізму трансмісії ризиків і взаємопов’язаності між 
фінансовими інститутами; в) виникає у результаті накопи-
чених структурних диспропорцій; г) впливає на реальний 
сектор економіки, порушує стабільність і функціонування 
фінансової / банківської системи у частині фінансового по-
середництва. 

Враховуючи особливості вітчизняного банківництва 
визначено, що важливу роль у забезпеченні стабільності 
банківської системи відіграє ліквідність. На основі розро-
бленого аналітичного інструментарію оцінки внеску бан-
ку в системний ризик ліквідності згідно з коваріаційним 
підходом, що базується на принципі розподілу капіталу 
Ейлера, встановлено: а) найбільший внесок у системний 
ризик ліквідності має І група банків, друге місце займає 
Приватбанк, третє, четверте, п’яте місце займає ІІ група, 
Ощадбанк, Укрексімбанк відповідно; б) дефолт провідно-
го системно важливого банку може привести до значних 
сукупних втрат для всієї банківської системи; в) значний 
внесок у системний ризик ліквідності роблять системно 
важливі державні банки. Зокрема, визначено, що систем-
но важливі державні банки та найбільші банки (І група) 
значною мірою впливали на стан ліквідності в системі, 
що зумовлює необхідність підтримки їх рівня ліквідності  
в кризові моменти.

Системний ризик є актуальною загрозою для ста-
більності банківської системи як України, так і світу. Вра-
ховуючи різнобічність системного ризику, подальших 
досліджень потребує практична сторона цієї проблеми, 
що стосується не лише ліквідності, а й інших аспектів мо-
нетарної та макропруденційної політики. Тому для забез-
печення фінансової стабільності необхідна синхронізація 
превентивних заходів монетарної та макропруденційної 
політики з діагностики та мінімізації негативного впливу 
системного  ризику на фінансовий та реальний сектори 
економіці.
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Belinska Ya. V., Safonik N. P. Features and Basic Directions  

of Social Protection of Disabled People: International Experience  
and Possibilities of its Application in Ukraine

The aim of the article is to study foreign experience in the functioning of 
social protection of disabled people and determine the possibilities of 
its use in Ukraine. As a result of the study there identified the features 
and main directions of social protection of disabled people in foreign 
countries, including assistance in daily life; provision of support of income, 
living standards, and employment. The basic model of social protection 
in countries of the European Union is considered and the distribution of 
expenditure on social protection in the EU is analyzed. It is found that social 
protection of disabled people should be directed at social support of this 
category of citizens because the degree of state social protection of the 
disabled is a clear indicator of the level of development and civilization of 
a particular society, the level of its responsibility. Based on the analysis of 
foreign experience in social protection of people with disabilities, there made 
conclusions about the need to direct today’s Ukraine policy at strengthening 
social, economic, and legal status of people with disabilities; improving the 
conditions of their life; providing for their self-realization, achievement of 
their financial independence and full social integration, taking into account 
the best international experience.
Keywords: social protection of the disabled, social assistance, social 
protection model, employment of people with disabilities, job quotas.
Fig.: 1. Tabl.: 4. Bibl.: 15. 
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Белинская Я. В., Сафоник Н. П. Особенности и основные направления 
социальной защиты инвалидов: зарубежный опыт и возможности 

его применения в Украине
Цель статьи – исследование зарубежного опыта функционирования 
социальной защиты инвалидов и определения возможностей его ис-
пользования в Украине. В результате исследования были выделены 
особенности и основные направления социальной защиты инвалидов 
в зарубежных странах, включающие помощь в повседневной жиз-
ни, поддержку дохода и уровня жизни, трудоустройство инвалидов. 
Рассмотрены основные модели социальной защиты в странах Евро-
пейского Союза и проанализировано распределение расходов на соци-
альную защиту в странах ЕС. Установлено, что социальная защита 
инвалидов должна быть направлена на социальную поддержку данной 
категории граждан, ведь степень государственной социальной защи-
щенности инвалидов является ярким показателем развития и цивили-
зованности определенного общества, уровня его ответственности. 
На основе анализа зарубежного опыта обеспечения социальной защи-
ты инвалидов сделаны выводы о необходимости направления совре-
менной политики Украины на укрепление социального, экономического  
и правового статуса инвалидов, улучшение условий их жизнедеятель-
ности, самореализации, достижение материальной независимости  
и всесторонней интеграции с учетом лучшего зарубежного опыта.
Ключевые слова: социальная защита инвалидов, социальная помощь, 
модели социальной защиты, трудоустройство инвалидов, квотиро-
вание рабочих мест.
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особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів:  
зарубіжний досвід і можливості його застосування в уКраїні
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Белінська я. В., Сафонік Н. П.
особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів:  

зарубіжний досвід і можливості його застосування в Україні

Мета статті – дослідження зарубіжного досвіду функціонування соціального захисту інвалідів і визначення можливостей його використання 
в Україні. У результаті дослідження було виділено особливості й основні напрями соціального захисту інвалідів у зарубіжних країнах, які включають 
допомогу у повсякденному житті, підтримку доходу та рівня життя, працевлаштування інвалідів. Розглянуто основні моделі соціального захисту 
у країнах Європейського Союзу та проаналізовано розподіл видатків на соціальний захист у країнах ЄС. Встановлено, що соціальний захист інвалідів 
повинен бути спрямований на соціальну підтримку цієї категорії громадян, адже ступінь державної соціальної захищеності інвалідів є яскравим показ-
ником розвитку та цивілізованості певного суспільства, рівня його відповідальності. На основі аналізу зарубіжного досвіду забезпечення соціального 
захисту інвалідів зроблено висновки щодо необхідності спрямування сучасної політики України на зміцнення соціального, економічного та правового 
статусу інвалідів, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції з ураху-
ванням кращого зарубіжного досвіду. 
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Постановка проблеми. На теперішньому етапі роз-
витку українського суспільства значної актуальності на-
бувають питання удосконалення системи соціального за-
хисту інвалідів як однієї з найбільш соціально вразливих 
верств суспільства. 

Соціальний захист інвалідів виступає складовою ді-
яльності держави щодо забезпечення можливостей інва-
лідів нарівні з іншими громадянами, зокрема за рахунок 
наявності дієвої системи соціальних стандартів і гарантій. 
Одним із важливих чинників створення дієвої та ефектив-
ної системи соціального захисту інвалідів в Україні є ви-
користання досвіду зарубіжних країн, що налічує більш як 
стовікову історію.

Оскільки сучасна політика України у сфері соціаль-
ного захисту повинна бути зорієнтована на зміцнення соці-
ального, економічного та правового статусу інвалідів, по-
ліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, до-
сягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції 
та спрямована на наближення до європейських стандартів, 
необхідно шукати нові підходи до вирішення проблем лю-
дей з інвалідністю. Враховуючи європейське спрямування 
України, значний інтерес являють собою особливості соці-
ального захисту інвалідів у країнах-членах Європейського 
Союзу.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню проблем 
соціального захисту інвалідів присвячені праці багатьох 
вітчизняних учених, зокрема, серед них можна виділити  
М. Авраменка, С. Богданова, Н. Борецьку, Е. Лібанову,  
В. Скуратівського, В. Сушкевича та ін. Окремі питання, 
присвячені зарубіжному досвіду соціального захисту на-
селення загалом та соціальному захисту людей з обмеже-
ними можливостями зокрема, розглянуті в роботах таких 
учених, як: С. Дідик [8], Л. Березовська [2], Н. Бондар [3], 
О. Заярнюк [10].

Мета статті – дослідження зарубіжного досвіду 
функціонування соціального захисту інвалідів і визначен-
ня можливостей його використання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прак-
тично кожна шоста особа у Європейському Союзі має ін-
валідність, рівень якої коливається від легкої до важкої, 
а це близько 80 мільйонів осіб, які часто не мають змоги 
брати повноцінну участь у житті суспільства. Особи з інва-
лідністю потребують вжиття спеціальних заходів захисту 
з боку держави. Кожна країна-член Європейського Союзу 
здійснює власну політику щодо захисту інтересів людей 

з  інвалідністю, спираючись на власне національне законо-
давство та норми міжнародного права.

Базовими міжнародними правовими документами, 
в яких закріплені міжнародні стандарти соціального за-
хисту інвалідів, є: Загальна декларація про права людини 
(1948 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.), Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
(1966 р.), Європейська конвенція про соціальне забезпе-
чення (1972 р.), Декларація про права інвалідів (1975 р.), 
Всесвітня програма дій щодо інвалідів (1982 р.), Стандарт-
ні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 
(1993 р.), Конвенція про професійну реабілітацію та зайня-
тість інвалідів № 159 (1983 р.), Європейський кодекс соці-
ального забезпечення (1990 р.) та ін.

Соціальні виплати, пільги й інші види допомог у різ-
них країнах дещо відрізняються від тих, які характерні для 
нашої країни. В свою чергу, для кожної країни характерна 
власна модель соціального захисту. 

Згідно зі звітом Європейської комісії, представле-
ним у 1995 році, в країнах ЄС домінують чотири основні 
моделі: континентальна, англосаксонська, скандинавська 
і південно-європейська. Під моделлю соціального захисту 
розуміються сформовані принципи організації та функціо-
нування програм соціального забезпечення [12, с. 175]. Ко-
ротку характеристику моделей соціального захисту у краї-
нах ЄС наведено у табл. 1.

Основу сучасних систем державного соціального 
захисту в країнах Євросоюзу складають два базових ін-
ститути: соціальне страхування і державне соціальне за-
безпечення. У цілому соціальні виплати досягають 30 і 
більш відсотків ВВП. При цьому на частку соціального 
страхування в більшості країн ЄС (у Німеччині, Франції, 
Бельгії, Італії) припадає близько 60–70 % усіх витрат соці-
ального захисту. У Скандинавських країнах і Великобри-
танії державне бюджетне фінансування систем соціальної 
підтримки населення і витрати на соціальне страхування 
приблизно рівні. Соціальні виплати з інвалідності у серед-
ньому у країнах Європейського Союзу становлять 8,1 % 
ВВП [1, с. 87].

Загалом видатки в розрізі окремих соціальних 
програм значно різняться по країнах (табл. 2). Розподіл 
видатків на соціальний захист, зокрема на соціальний за-
хист інвалідів, залежить як від кількості населення, що 
потребує соціального захисту, так і від кількості соціальних 
послуг, що надаються. 
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З табл. 2 видно, що видатки на програми, що пов’язані 
з хворобами та інвалідністю, складають незначну частку  
у структурі видатків на соціальний захист загалом, лише  
у незначній кількості країн перевищують 10 %.

Що стосується України, то бачимо, що видатки на со-
ціальний захист і соціальне забезпечення коливаються на 
рівні 10 % (рис. 1). Якщо аналізувати їх динаміку, то спо-
стерігається їх зростання. Таке зростання можна пояснити 
збільшенням видатків на оплату праці, на надання допомог 

і різноманітних пільг, підвищенням розмірів мінімальних 
соціальних стандартів і гарантій.

На сучасному етапі Україна намагається створити 
ефективну систему соціального захисту усіх категорій на-
селення, у тому числі інвалідів. Враховуючи зацікавленість 
України щодо членства у ЄС, важливо розглянути основні 
напрямки соціального захисту інвалідів у країнах ЄС, які 
включають:

Таблиця 1

Моделі соціального захисту в країнах Європейського Союзу

категорія Скандинавська 
модель

Англосаксонська 
(модель Беверіджа)

континентальна 
(модель Бісмарка)

Південно- 
європейська модель 

(рудиментарна)

країна данія, Швеція, Фін-
ляндія

великобританія,  
ірландія

німеччина, австрія, 
Франція

італія, іспанія, греція, 
португалія

основна відповідаль-
ність держава держава ринок праці Сім’я та церква

рівень перерозподілу 
доходів високий Середній обмежений обмежений

рівень перерозподілу 
соціальних послуг Середній / високий Середній / високий диференційований низький

Ступінь охоплення соці-
альними послугами всі мешканці всі мешканці все зайняте населення переважно неза-

можні

Фінансування податки податки Страхові внески Страхові внески та 
інші джерела

Управління держава /профспілки держава Страхові організації Страхові організації

Джерело: [9, с. 291]

Таблиця 2

Розподіл видатків на соціальний захист у країнах ЄС у 2014 р.  
(у % від загальних витрат)

країна
Частка видатків 

на соціальний 
захист

У тому числі видатки на 
програми, що пов’язані  

з хворобами та 
інвалідністю

країна
Частка видатків 

на соціальний 
захист

У тому числі видатки 
на програми, що 

пов’язані з хворобами та 
інвалідністю

Бельгія 36,2 5,6 литва 33,0 8,1

Болгарія 31,9 0,6 люксембург 43,9 4,9

Чехія 31,1 5,2 Угорщина 31,2 6,5

данія 43,8 8,9 мальта 31,8 3,2

німеччина 42,4 6,7 нідерланди 36,5 10,2

естонія 31,0 5,2 австрія 41,2 3,8

ірландія 34,6 6,3 польща 38,2 6,1

греція 40,2 3,2 португалія 35,7 2,6

іспанія 39,6 5,3 румунія 32,7 2,3

Франція 43,1 5,0 Словенія 36,2 4,6

Хорватія 32,5 10,3 Словаччина 48,1 17,9

італія 41,8 3,5 Фінляндія 43,8 8,0

кіпр 25,0 1,1 Швеція 41,1 8,8

латвія 30,7 5,2 великобританія 37,5 6,3

Джерело: сформовано авторами на основі [13]
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допомогу у повсякденному житті та сприяння не- 
залежному життю; 
підтримку доходу та рівня життя;  
працевлаштування інвалідів [3, с. 120].  

Розглянемо більш детальніше кожен із цих напрям-
ків у розрізі окремих країн. Спочатку проаналізуємо, яким 
чином здійснюється надання допомоги та підтримка рівня 
життя інвалідів.

Для призначення грошових виплат у зв’язку з інва-
лідністю у країнах ЄС використовують три підходи:

процедурний підхід – виявлення причин, через  
які особа припинила працювати, та перешкод, які 
заважали особі продовжувати працювати за попе-
реднім місцем роботи;
профільний підхід – виявлення, чому особа не  
здатна отримати роботу відповідно її продуктив-
ності і попиту на ринку праці;
функціональний підхід – виявлення рівня функці- 
ональних недоліків особи [3, с. 121].

Зокрема, у Німеччині нараховується більше 4 мільйо-
нів інвалідів, які не в змозі подолати наслідки інвалідності 
без допомоги та особливої турботи з боку суспільства. Всі 
інваліди мають право на відповідні види соціальної, пси-
хологічної, медичної і професійної реабілітації. Заходи, що 
мають на меті їх трудове та побутове влаштування, почина-
ються вже у лікарнянського ліжка та подовжуються до часу 
певного включення інваліда у трудовий процес і життя су-
спільства. Кошти на життя інвалідам та їх сім’ям забезпе-
чуються протягом усього періоду реабілітації шляхом на-
дання допомоги, розмір якої визначається у відсотковому 
відношенні до попереднього заробітку. Вони сплачуються 
у розмірі 80 % від загальної суми заробітку та збільшують-
ся, як і пенсійне забезпечення, залежно від темпів розвитку 
економіки [7, с. 231].

Крім того, люди з особливими потребами у Німеччи-
ні мають право користуватися такими пільгами:

інвалідам, які мають серйозні ураження опорно- 
рухового апарату (переміщаються в інвалідному 
візку), списують податкові витрати на транспорт;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті; 
якщо інвалід потребує постійного супроводу при  
користуванні громадським транспортом, то су-
проводжуючий має право безкоштовного про-
їзду в автобусі, поїзді та літаку на всій території 
Німеччини. А також особа, яка супроводить інва-
ліда, має право на пільгову оплату при відвідуван-
ні громадських заходів, виставок, музеїв тощо. 
В  деяких випадках супроводжуюча особа взагалі 
звільняється від оплати [2, с. 192].

В Німеччині існує допомога у разі бідності тим гро-
мадянам, які не отримують жодної допомоги і самостійно 
не можуть себе забезпечити. Таку допомогу мають право 
отримувати як громадяни Німеччини, так і громадяни ін-
шої держави. Вона передбачає кошти на забезпечення жит-
ла, життя або за наявності особливих умов життя, напри-
клад, інвалідності, хвороби або старості. 8,5 % населення 
Німеччини отримують таку соціальну допомогу країни, 
з яких 56 % – жінки, а 44 % – чоловіки [11]. Таким чином, 
соціальний захист інвалідів у Німеччині спрямований на 
забезпечення надання економічної свободи одній із най-
більш соціально незахищеній верстві населення.

Видатки на соціальні цілі з бюджету Бельгії станов-
лять 73 % від загального бюджету країни. Найбільше ви-
плат здійснюється у сфері пенсійного забезпечення і на-
дання допомоги у зв’язку з інвалідністю [8, с. 127].

У Шотландії соціальні послуги для людей з фізич-
ними та розумовими вадами надаються департаментом 
соціальної роботи місцевої влади та волонтерськими орга-
нізаціями. Їх завдання полягає в допомозі цим людям вес-
ти повноцінне життя наближено до людей та суспільства. 
Основною формою підтримки людей з функціональними 
обмеженнями є робота з ними вдома: доставка харчів, 
функціонування системи сигналізації, прання. Соціальні 
служби надають довго- та короткотривалу опіку (на вихід-
ні, під час відпустки).

У Франції поняття «інвалід» сприймається як «особа 
зі злегка пониженою здатністю адаптації». Для осіб, що є 
інвалідами, яким не виповнилось ще 20 років і які навча-
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Джерело: сформовано авторами на основі [4–6]
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ються в школі, існує Спеціалізована комісія по освіті, яка 
надає висновки щодо можливості їх навчання разом зі здо-
ровими дітьми. Батькам, які виховують дитину-інваліда, 
виплачується допомога. Якщо за дитиною доглядає сто-
роння особа, то на це також передбачені кошти. Сума до-
помоги залежить від фінансового стану сім’ї [2, с. 193].

В Італії нараховується близько 2,6 мільйона людей 
з обмеженими можливостями. У 2015 році інваліди іта-
лійці віком від 18 до 65 років мають право на отримання  
€ 279,75 на місяць. Вони також отримують податкові пільги 
на покупку певних товарів, таких як спеціальні транспорт-
ні засоби та коригування в домашніх умовах. Багато серед 
дорослих інвалідів є таких, які схильні до ризику бідності 
порівняно з їх працездатними однолітками. Частка дорос-
лих інвалідів, які живуть під загрозою бідності, становить 
16,5 % (порівняно з 6,6 % людей, які не є інвалідами) [15].

Нині у деяких європейських країнах спостерігають-
ся тенденції, спрямовані на більш суворий розподіл пенсій 
по інвалідності та скорочення їх загального числа. Зокре-
ма, у Болгарії станом на 1 січня 2015 року уряд запровадив 
суворіші критерії і процедури розподілу пенсій по інвалід-
ності. Це призведе до скорочення витрат на нові пенсії по 
інвалідності, що виплачуються за рахунок державного бю-

джету з приблизно 3750000 євро (7,3 млн BGN) в 2015 році 
до приблизно 10630000 євро (20,7 млн BGN) в 2016 році 
і приблизно 17550000 євро (34,2 млн BGN) в 2017 році.

Хорватія вжила заходів зі скорочення числа пенсій 
по інвалідності (з 25 % у 2008 році до 6,7 % в 2014 році).

Данія здійснила реформу пенсії по інвалідності, яка 
обмежує доступ до пенсії по інвалідності для осіб, які не 
досягли 40-річного віку, і вводить нові заходи, щоб допо-
могти особам з обмеженими можливостями у сфері освіти 
і зайнятості, а не присудити постійну пенсії по інваліднос-
ті. Реформа включає в себе створення в муніципальних 
утвореннях міждисциплінарних реабілітаційних груп, які 
повинні гарантувати індивідуальні, міждисциплінарні про-
грами реабілітації громадянам, які мають ризик опинитися 
в ролі пенсіонерів по інвалідності. Поточні результати по-
казують стійкий рух від підтримки пасивного доходу до ак-
тивніших зусиль завдяки міждисциплінарним програмам 
реабілітації [14].

Тому відповідно до законодавства та створених ча-
сами традицій кожна з країн ЄС встановлює свої вимоги 
щодо надання статусу інваліда. Основним критерієм відно-
шення особи до інвалідів є зниження рівня працездатності 
або взагалі відсутність здатності до праці (табл. 3). 

Таблиця 3

Мінімальні відсотки втрати працездатності для надання права на допомогу в окремих країнах

країна % країна % країна %

Бельгія 66 ісландія 50 нідерланди 35

Болгарія 50 італія 66 норвегія 50

Швейцарія 40 кіпр
60 (60–63 роки)

76 (до 60 років)
австрія 50

естонія 40 латвія 25 португалія 66

греція 50 ліхтенштейн 40 румунія 50

іспанія 33 литва 45 Фінляндія 40

Франція 66,6 Швеція 25 Словаччина 41

Джерело: [3, с. 122]

Залежно від відсотка втрати працездатності у деяких 
країнах створюються групи інвалідності та встановлю-
ється розмір пенсійної виплати. Класифікація інвалідів за 
групами або категоріями інвалідності прийнята у Франції, 
Чехії, Словенії, Румунії, Угорщині, Латвії, Литві, Болгарії, 
Кіпрі, але вони відрізняються відсотками непрацездатності 
та здатністю інваліда до самообслуговування та виконання 
певної хатньої роботи [3, с. 121].

Аналіз зарубіжного досвіду показує, що в більшість 
високорозвинених країн постійно удосконалює систему 
надання соціальних послуг і соціальної допомоги людям 
з інвалідністю.

Взагалі у країнах ЄС право на виплати у разі на-
стання інвалідності у рамках соціального страхування має 
все населення, як особи, які працюють за контрактом, так 
і самозайняті особи, віком від 16 років до віку виходу на 
пенсію. До того ж у деяких країнах можливе добровільне 
страхування, наприклад, у Німеччині – для осіб, які про-
живають у країні тимчасово або працюють за кордоном; 

у Чехії, Словенії та Словаччині – для безробітних, студен-
тів і працюючих за кордоном; у Франції, Іспанії, Португалії 
– для певних груп населення. 

Поряд із загальним охопленням населення деякі 
країни встановлюють певні обмеження для осіб із тим-
часовою зайнятістю, низьким рівнем доходу та ін. На-
приклад, у Німеччині обов’язкове соціальне страхування 
не розповсюджується на осіб з доходами нижче € 400 на 
місяць або тривалістю зайнятості менше двох місяців 
чи 50 днів на рік, у Норвегії – з доходом нижче € 9722 на 
рік, в Австрії – € 374,02 на місяць, у Великій Британії – € 
113 на тиждень. До того ж обмежено права самозайнятих 
осіб, наприклад, у Великій Британії, якщо дохід є меншим 
за €  5892 на рік, у Словаччині – € 3948,83 на рік (42 % се-
редньої зарплати по країні), у Румунії – € 1893 на рік. Та 
навпаки: у Фінляндії більшим за певну межу, а саме для 
працюючих за контрактом – вище € 52,49 на тиждень, для 
самозайнятих – €  6896,69 на рік та для аграріїв – € 3448,34 
на рік. На противагу цим країнам у Бельгії, Чехії, Данії, 
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Естонії, Греції, Франції, Італії, Латвії, Литві, Угорщині, Ні-
дерландах, Польщі, Португалії та Швеції не встановлено 
ніяких обмежень.

Отримання допомоги чи пенсії у зв’язку з інвалід-
ністю паралельно з отриманням доходу від трудової діяль-
ності дозволено у більшості країн-учасниць. Однак зако-
нодавством також встановлено певні обмеження стосовно 
розміру нарахованої допомоги. Так, наприклад, у Данії, 
Німеччині, Греції, Франції, Ісландії, Люксембурзі, Польщі, 
Португалії розмір допомоги у зв’язку з інвалідністю буде 
зменшено або взагалі припинено виплату, якщо загальний 
сумарний дохід (заробіток плюс пенсія) досягне або пере-
вищить встановлений фіксований розмір. З іншого боку, 
у Португалії зайнятість неможлива для осіб з повною по-
стійною інвалідністю, у Швеції зайнятість можлива лише 
поряд із отриманням деяких видів допомоги, наприклад, 
допомоги на догляд та транспортування, а в Ірландії мож-
ливість отримати допомогу взагалі існує лише після при-
пинення трудової діяльності [3, с. 123].

Наступне із пріоритетних завдань сучасної соціаль-
ної політики є сприяння зайнятості осіб з обмеженими 
можливостями та інтеграція цих громадян до сфери трудо-
вої діяльності. Сприяння зайнятості інвалідів є економічно 
доцільним, адже це, в свою чергу, приведе до зменшення 
витрат на допомогу по інвалідності.

За статистикою, в Австралії рівень економічної ак-
тивності серед чоловіків з інвалідністю складає майже 60 %, 
жінок – 46 %, у Великій Британії – 50 %, у Німеччині рівень 
економічної активності серед людей з тяжкою формою ін-
валідності – 38%. У Швеції рівень економічної активності 
серед осіб з інвалідністю складає 68 %. В Італії 55 % інвалі-
дів працездатного віку працюють. 

У Франції право інвалідів на працю законодавчо за-
кріплено в 2005 р. Відтоді всі підприємства, на яких працю-
ють понад 20 службовців, повинні приймати на роботу не 
менше 6 % людей з обмеженими фізичними можливостя-
ми. Таких підприємств нині у Франції налічується 120 ти-
сяч. Законодавчі акти, які стосуються соціального захисту 
інвалідів у Франції, покликані забезпечити права інвалідів 
на працю шляхом інтеграції в суспільство і адаптацію до 

трудової діяльності за допомогою професійної реабіліта-
ції, включаючи професійну підготовку, а також створення 
спеціалізованих робочих місць, надання технічних засобів 
реабілітації, вільного доступу до житлових і громадських 
споруд [10, с. 82].

Працевлаштуванням інвалідів займається державна 
служба зайнятості, також є центри зайнятості для інвалі-
дів, які забезпечують їх спеціалізованими робочими міс-
цями. Загалом у Франції існує понад 1 400 спеціалізованих 
установ для інвалідів, де зайнято 120 тис. інвалідів. Про-
відним напрямком працевлаштування людей з фізичними 
вадами є надомна форма роботи та підприємницька діяль-
ність [2, с. 193].

Отримання допомоги чи пенсії у зв’язку з інвалід-
ністю паралельно з отриманням доходу від трудової діяль-
ності дозволено у більшості країн. Однак законодавством 
також встановлено певні обмеження стосовно розміру на-
рахованої допомоги. Так, наприклад, у Данії, Німеччині, 
Греції, Франції, Ісландії, Люксембурзі, Польщі, Португалії 
розмір допомоги у зв’язку з інвалідністю буде зменшено 
або взагалі припинено виплату, якщо загальний сумарний 
дохід (заробіток плюс пенсія) досягне або перевищить 
встановлений фіксований розмір. З іншого боку, у Порту-
галії зайнятість неможлива для осіб з повною постійною 
інвалідністю, у Швеції зайнятість можлива лише поряд із 
отриманням деяких видів допомоги, наприклад, допомоги 
на догляд і транспортування, а в Ірландії можливість отри-
мати допомогу взагалі існує лише після припинення трудо-
вої діяльності [3, с. 123].

Варто зазначити, що для країн Євросоюзу характер-
ним у сфері працевлаштування інвалідів є встановлення 
квоти на робочі місця. Існують певні відмінності у роз-
мірі квоти залежно від чисельності працівників суб’єктів 
підприємництва і загальної ситуації на ринку праці  
(табл. 4)

Загалом, бачимо, що у європейських країнах провід-
ну роль у залученні інвалідів до сфери зайнятості відіграє 
держава. Для стимулювання зайнятості у різних країнах 
використовують різні заходи, зокрема, надання податкових 
пільг роботодавцям, пільги при сплаті соціальних внесків, 

Таблиця 4

Порівняльний аналіз систем квотування робочих місць для осіб із інвалідністю

Принцип диференціації Зарубіжні країни Україна

Залежно від чисель-
ності працівників

німеччина, Франція, Угорщина – на підприємствах більше, як із 
20 працівниками; робочий час, який реалізується у формі скоро-
ченого робочого дня, робочого тижня, місяця або року. аналіз 
зарубіжного досвіду свідчить, що найчастіше скорочення робо-
чого часу – в австрії, польщі – із 25 працівниками; іспанії – 50 і 
більше; пакистані – 100 і більше

квотування робочих місць на під-
приємствах, де працює більше 8 
осіб

Залежно від ситуації на 
ринку праці

німеччина – від 5,0 % до 10,0 %. малі підприємства можуть бути 
зовсім звільнені від квотування, якщо кількість робочих місць у 
районі перевищує чисельність працездатних інвалідів

відсотковий розмір квоти є вели-
чиною незмінною

Залежно від форми 
власності підпри-
ємства

люксембург – від 2,0 % до 5,0 %, німеччина – від 5,0 % до 10,0 %, 
японія – від 1,6 % до 2,0 %. для державних підприємств встанов-
люється вищий норматив, ніж для приватних

відсотковий розмір квоти робо-
чих місць є величиною однаковою 
для підприємств всіх форм влас-
ності

Джерело: [10, с. 84]
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надання дотацій. В Україні ж питання працевлаштування 
інвалідів є досить критичним, адже дуже мало підприємців 
погоджуються їх працевлаштовувати, їм простіше сплати-
ти штраф, ніж обладнати та забезпечити їх робочими міс-
цями.

Висновки. Соціальний захист інвалідів має бути 
спрямований на соціальну підтримку цієї категорії грома-
дян, адже ступінь державної соціальної захищеності інва-
лідів є яскравим показником розвитку та цивілізованості 
певного суспільства, рівня його відповідальності. Сучасна 
політика України повинна бути зорієнтована на зміцнення 
соціального, економічного та правового статусу інвалідів, 
поліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, 
досягнення матеріальної незалежності та всебічної інте-
грації з урахуванням зарубіжного досвіду.

Тому, виходячи з досвіду здійснення соціального за-
хисту інвалідів у різних європейських країнах, основними 
заходами у сфері соціального захисту інвалідів в Україні 
мають стати:

сприяння працевлаштуванню інвалідів шляхом  
стимулювання підприємців у напрямку зменшен-
ня податкового навантаження та надання дотацій 
у разі працевлаштування інвалідів;
удосконалення системи квотування робочих  
місць для осіб із інвалідністю;
створення універсальних центрів соціальної до- 
помоги для інвалідів, які могли б забезпечувати 
як дозвілля, освіту, так і практичну діяльність, що 
могла б приносити додаткові кошти;
збільшення виплат особам, які офіційно догляда- 
ють за особами з особливими можливостями;
використання кращого досвіду європейських  
країн у практиці призначення грошових виплат 
у зв’язку з інвалідністю;
розробка механізмів залучення позабюджетних  
коштів для фінансування соціального захисту ін-
валідів;
перегляд системи соціальних стандартів і гарантій  
для інвалідів з метою створення умов для адапта-
ції їх в суспільстві, забезпечення вільного доступу 
інвалідів до матеріальних і духовних благ;
заохочення інвалідів до самостійної діяльності  
у сфері малого підприємництва шляхом підтрим-
ки, розвитку та пільгового кредитування.
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мАТЕмАТИчнІ мЕТОДИ ТА мОДЕлІ  
В ЕкОнОмІцІ
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Vitlinskyy V. V., Skitsko V. I. Conceptual Aspects in the Modeling  
of Logistical Risk of the Networked Information Economy with  

the Use of Tools of Natural Computing
Information and communication tools and technologies are rapidly 
changing daily lives of people and business processes in economic activity 
primarily in the field of logistics. In particular, the innovative nature of these 
transformations leads to the emergence of new logistical risks, changing 
the essence of the existing ones, which needs to be taken into account in 
the management of logistics systems at various levels. Besides, the problem 
of Big Data has become increasingly urgent, which, on the one hand, can 
improve the validity of making managerial decisions, on the other hand — 
they (Big Data) require modern tools for their production, processing and 
analysis. As such tools there can be used methods and models of natural 
computing. In the paper the basics of ant and bee algorithms, the particle 
swarm method, artificial immune systems are summarized; the possibilities 
of their application in the modeling of various types of logistical risk are 
demonstrated, the formalization of the problem of risk modeling with the 
use of an artificial immune system being given as a conditional example.
Keywords: logistical risk, networked information economy, natural 
computing, collective artificial intelligence, Industry 4.0, Big Data.
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Витлинский В. В., Скицко В. И. Концептуальные аспекты  

моделирования логистического риска информационно-сетевой  
экономики с использованием инструментария естественных  

вычислений
Информационно-коммуникационные средства и технологии все боль-
ше изменяют повседневную жизнь людей и бизнес-процессы в хозяй-
ственной деятельности, прежде всего в сфере логистики. В част-
ности, инновационный характер таких изменений обуславливает 
возникновение новых логистических рисков, изменение сущности су-
ществующих и т.п., что нужно учитывать при управлении логисти-
ческими системами различного уровня. Кроме того, все более акту-
альной становится проблема Больших Данных, которые, с одной сто-
роны, способны повысить обоснованность принятия управленческих 
решений, с другой – они (Большие Данные) требуют современного 
инструментария их получения, обработки и анализа. Таким инстру-
ментарием могут быть методы и модели естественных вычисле-
ний. В работе кратко рассмотрены основы муравьиных и пчелиных 
алгоритмов, метода роя частиц, искусственной иммунной системы, 
показаны возможности их использования в моделировании различных 
видов логистического риска, для условного примера приведена форма-
лизация задачи моделирования логистического риска с использовани-
ем искусственной иммунной системы.
Ключевые слова: логистический риск, информационно-сетевая эко-
номика, естественные вычисления, коллективный искусственный ин-
теллект, Индустрия 4.0, Большие Данные.
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з використанням інструментарію природних обчислень

Інформаційно-комунікаційні засоби та технології дедалі більше змінюють повсякденне життя людей і бізнес-процеси в господарській діяльності, 
насамперед у сфері логістики. Зокрема, інноваційний характер таких змін зумовлює виникнення нових логістичних ризиків, зміну сутності існуючих  
і т. п., що потрібно враховувати при управлінні логістичними системами різного рівня. Окрім того, для сьогодення дедалі актуальною стає про-
блема Великих Даних, які, з одного боку, здатні підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень, з іншого – вони (Великі Дані) вимага-
ють сучасного інструментарію їх здобуття, обробки й аналізу. Таким інструментарієм можуть бути методи та моделі природних обчислень. У 
роботі коротко розглянуті основи мурашиних і бджолиних алгоритмів, методу рою часток, штучної імунної системи, окреслені можливості їх ви-
користання у моделюванні різних видів логістичного ризику, для умовного прикладу наведено формалізацію задачі моделювання логістичного ризику  
з використанням штучної імунної системи.
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Постановка проблеми. Сьогодення характеризуєть-
ся широким використанням інформаційно-комунікаційних 
засобів і технологій, розвиток яких із кожним роком лише 
пришвидшується, дедалі більше змінюючи повсякденне 
життя людей і бізнес-процеси в господарській діяльності. 
Наприклад, раніше підключення до Інтернету було мож-
ливе лише з використанням мереж стаціонарного зв’язку 
через точки підключення, які мали чітко визначене фізичне 
місце. З розвитком технологій з’явилась можливість під-
ключатися до Інтернету за допомогою мобільних мереж 
зв’язку, збільшився обсяг інформації, який може бути пе-
реданий за одиницю часу, з’явились нові комунікаційні за-
соби з новими можливостями (смартфони, планшети, різні 
гаджети тощо). Окрім того, у звичних побутових пристро-
ях також з’явились можливості підключення до Інтернету 
(телевізор, холодильники, годинники, лампочки тощо), що 
дозволяє керувати ними через Інтернет, отримувати різну 
інформацію тощо. Інтернет є мережею, яка наразі об‘єднує 
не лише комп’ютери (як це було спочатку), а майже всі при-
строї, в яких інформація може бути представлена в елек-
тронному вигляді. Все це зумовило появу нового тренду 
економіки «Індустрія 4.0», що передбачає зміни і про-
мисловості, які будуть мати суттєвий вплив на всі проце-
си в економіці та суспільстві. Зокрема, завдяки Інтернету 
речей та промисловому Інтернету речей усі пристрої, які 
нас оточують у повсякденному житті та в промисловості, 
будуть взаємодіяти один із одним без участі людини, що 
суттєво змінить насамперед бізнес-процеси у логістиці. 
А інноваційний характер таких змін зумовить виникнення 
нових логістичних ризиків, зміну сутності існуючих, що 
потрібно буде враховувати в моделюванні управління ло-
гістичними системами різного рівня. 

Однією зі складових частин в управлінні логістичним 
ризиком є його моделювання. У сфері моделювання, завдя-
ки збільшенню обчислювальних потужностей комп’ютерів, 
також відбуваються зміни, зокрема, розвиток інструмента-
рію природних обчислень, який частково також відносять 
до колективного штучного інтелекту. Цей інструментарій, 
на нашу думку, може бути застосований для вирішення різ-
них складних, слабко структурованих або неструктурова-
них, багатокритеріальних і багатоцільових завдань щодо 
управління логістичним ризиком інформаційно-мережної 
економіки. Це потребує системних досліджень, зокрема, 
окреслення завдань в управлінні різними логістичними 
ризиками, для вирішення яких застосування того чи ін-
шого інструментарію буде ефективним. Важливим етапом 

є також формалізація таких задач з метою використання 
конкретного інструментарію моделювання тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альність проблеми управління та моделювання логістич-
ного ризику підтверджується, зокрема, тим фактом, що, 
починаючи з 2013 року за версією щорічника Allianz Risk 
Barometer [1–3], серед глобальних ділових ризиків перше 
місце незмінно посідають ризики, пов’язані з порушенням 
перебігу бізнес-процесів, зокрема, логістичних ланцюгів 
постачання. Це підтверджується й значною кількістю ро-
біт, які присвячені різним проблем управління та моделю-
вання логістичних ризиків, деякі із яких ми зазначали та 
досліджували у [4]. Проте проблемам функціонування ло-
гістики в умовах нової економіки (інформаційно-мережної 
економіки, електронної економіки, цифрової економіки, 
інтернет-економіки) в контексті Індустрії 4.0 присвячено 
обмаль робіт та ще менша кількість – проблемам управ-
ління та моделювання логістичного ризику за аналогічних 
умов. Значний обсяг робіт щодо дослідження функціону-
вання логістики за сучасних умов розвитку суспільства та 
економіки складають роботи зарубіжних науковців і фахів-
ців, зокрема: А.-В. Шеєра, К. Шваба, Т. Гульсмана та ін. [5–8]; 
серед вітчизняних привертає увагу робота М. Ю. Григорак 
[9]. Управлінню ризиком логістичного ланцюга постачання 
в умовах Індустрії 4.0 присвячено, зокрема, роботу [10].

Моделювання логістичного ризику з використанням 
інструментарію природних обчислень є сферою наукових 
і практичних досліджень, у якій значну частку складають 
роботи, які можна віднести до моделювання ризиків збу-
ту та транспортних логістичних ризиків із використанням 
мурашиних алгоритмів, зокрема [11; 12]. Проте моделю-
вання інших видів логістичного ризику з застосуванням 
природних обчислень залишається сферою, яка потребує 
ґрунтовних і системних досліджень. 

Мета роботи полягає у досліджені різних аспек-
тів моделювання логістичного ризику в умовах сучасних 
структурних зсувів в інформаційно-мережній економіці та 
посилення зовнішніх і внутрішніх збурень і загроз за допо-
могою інструментарію природних обчислень. 

Основні результати дослідження. Моделювання як 
універсальний метод наукового пізнання є процесом побу-
дови, вивчення та застосування моделей, тобто об’єктів, які 
заміняють об’єкт-оригінал та відображають найважливіші 
його риси та властивості для певних цілей дослідження 
[13]. Якщо йдеться про математичну модель, то мають на 
увазі деяку абстракцію реальності, в якій відношення (вза-
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ємодія) між елементами реального світу відображаються у 
вигляді рівнянь (нерівностей), а самі елементи реального 
світу відображаються у вигляді деяких показників (змінних 
і параметрів).

Логістичний ризик – це економічна категорія, яка 
відображає особливості сприйняття зацікавленими еко-
номічними суб’єктами (наприклад, в логістичному лан-
цюзі постачання це може бути менеджмент підприємств-
учасників досліджуваного ланцюга) об’єктивно існуючих 
невизначеності та конфліктності, відсутності повної (ви-
черпної) інформації на момент прийняття рішень, які при-
таманні процесам прогнозування, планування, управління, 
координації та контролю матеріальних, сервісних, інфор-
маційних, фінансових потоків та потоку інтелектуально-
трудових ресурсів [4].

Ґрунтуючись на [14, с. 80–83], можна стверджува-
ти, що логістичний ризик має діалектичну суб’єктивно-
об’єктивну структуру. Об’єктивність логістичного ризику 
виявляється в тому, що завжди існує деякий ступінь неви-
значеності та конфліктності (розбіжності цілей) серед учас-
ників логістичного ланцюга постачання між їх складовими 
елементами та цілями розглядуваної системи загалом, що 
може призвести до виникнення різного роду збитків. Зо-
крема, прояв об’єктивної складової логістичного ризику, 
пов'язаний з результатом завершення процесів постачання 
продукції через логістичний ланцюг постачання (напри-
клад, виробник не може бути впевненим, так само, як і по-
купець, що продукція від виробника дійде до споживача не 
ушкодженою); стабільністю роботи обладнання на вироб-
ництві, транспорту, інформаційно-комунікаційного облад-
нання тощо. Суб’єктивність логістичного ризику проявля-
ється через можливе відхилення від цілей логістики щодо 
доставляння деякому конкретному споживачеві необхідної 
продукції в необхідній йому кількості та відповідної якос-
ті в узгоджене місце за домовлений інтервал часу за міні-
мальних витрат на таку доставку [15]. Такі відхилення мо-
жуть бути як небажаними (наприклад, фактичний час до-
ставляння перевищив нормативний; продукція виявилась 
неналежної якості або поставлена в недостатній кількості 
тощо), так і перевищувати очікування (наприклад, фактич-
ний час доставки був менший за нормативний; фактичні ви-
трати на доставляння були меншими за нормативні тощо). 
Досягнення цілей логістики деякою мірою залежить від 
поводження персоналу підприємств-учасників логістично-
го ланцюга постачання, їхнього вміння обрати правильний 
варіант рішення серед альтернативних у процесі вирішення 
різних логістичних проблем. Це також можна віднести до 
суб’єктивності логістичного ризику.  

Логістичний ризик – це збірне поняття, яке містить 
ризики за видами логістичних потоків (матеріальний, 
сервісний, інформаційний, фінансовий, інтелектуально-
трудовий логістичний ризик), ризики логістичних підсис-
тем у цілому (закупівельний, виробничий, збуту, склад-
ський, транспортний логістичний ризик), ризики окремих 
елементів логістичних підсистем [4]. Моделювання ло-
гістичних ризиків різного рівня агрегації потребує також 
використання економічних показників відповідного рівня 
функціонування логістичної системи (логістичного ланцю-
га постачання). 

Логістичний ризик є економічною категорією, яку, 
з одного боку, відносно легко оцінити, тобто визначити 
його кількісну міру (наприклад, якщо під проявом логіс-
тичного ризику розуміють збитки від повернення неякісної 
продукції, непередбачені витрати на доставляння продукції 
тощо), з іншого – дещо утруднено, зокрема, якщо йдеться 
про проблему врахування у прийнятті рішень, що обтяжені 
ризиком, психологічних особливостей суб’єкта прийняття 
рішень (його сприйняття логістичного ризику), врахування 
непередбачуваних подій, які можуть вплинути на логістич-
ні процеси (наприклад, значне погіршання погодних умов 
може суттєво збільшити час доставляння продукції) тощо. 
Окрім того, дані, які використовуються для оцінювання ло-
гістичного ризику, можуть бути неструктурованими, мати 
різні шкали оцінювання, неповними тощо. 

Сучасні інформаційно-мережні засоби та техноло-
гії надають можливість, зокрема, зберігати значні обсяги 
даних в електронному (цифровому) виді, які можуть бути 
враховані у прийнятті рішень; використовувати складні 
економіко-математичні моделі з великою кількістю по-
казників і параметрів, що може значно підвищити точ-
ність оцінювання досліджуваних економічних показників, 
зокрема, логістичного ризику; підтримувати миттєвий 
зв'язок між усіма економічними суб’єктами та викорис-
тання ними необхідної доступної інформації, інструмен-
тарію для прийняття ефективних рішень тощо. З іншо-
го боку, «центри» прийняття рішень в логістиці за умов 
інформаційно-мережної економіки можуть бути не чітко 
визначеними, і на рівні управління логістичними ланцю-
гами постачання необхідно чітко розмежовувати відпові-
дальність за прийняті рішення між учасниками ланцюгів, 
попри вседоступність деякою мірою інформації в таких 
ланцюгах для їх учасників. Окрім того, широке викорис-
тання інформаційно-мережних засобів і технологій змінює 
структуру логістичного ризику (тобто з’являються нові 
види логістичних ризиків, які пов’язані з інноваційними 
технологіями), взаємозв’язок між різними видами логіс-
тичних ризиків стає більш тіснішим. 

Хоча традиційні (класичні) підходи щодо моделю-
вання логістичного ризику можуть бути використовувані й 
надалі з урахуванням відповідних змін, проте існує потреба 
в розробленні, апробації та впровадженні нових засобів із 
використанням сучасного інструментарію моделювання, 
до якого можна віднести й засоби природних обчислень, 
деякі із яких об’єднані в такий напрямок, як колективний 
(роєвий) штучний інтелект (анг. Swarm Intelligence): мура-
шиний алгоритм, бджолиний алгоритм, метод рою часток, 
штучна імунна система тощо. У природі живі істоти здатні 
колективно й ефективно вирішувати складні задачі, тому 
й математичні моделі, які побудовані з урахуванням спосо-
бів поводження таких істот, також мають бути ефективни-
ми й адекватними, зокрема, для розв’язання різних оптимі-
заційних задач [16].

Розглянемо сутність і можливості застосування ма-
тематичних моделей природних обчислень у моделюванні 
логістичного ризику.

Підґрунтям мурашиних алгоритмів є поводження 
мурах у процесі пошуку шляху від мурашника до джерела 
їжі, рухаючись до якого вони позначають свій шлях спеці-
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альною речовиною – феромоном, а в процесі вибору шля-
ху руху обирають той, на якому концентрація феромону є 
вищою [17]. Зі збільшенням кількості мурах, які рухаються 
деяким шляхом, підвищується й концентрація феромону 
на цьому шляху та ймовірність того, що його оберуть інші 
мурахи, перед якими постане проблема вибору [17]. Зго-
дом значна частина мурах буде рухатись лише одним шля-
хом, який, за деяких умов, може виявитися найкоротшим 
[17]. Наразі існує низка моделей мурашиних алгоритмів 
(модель мурашиної системи; мурашиний алгоритм упо-
рядкування об’єктів; модель системи мурашиних колоній; 
модель елітної або максимінної мурашиної системи), за до-
помогою яких вирішується, зокрема: задача комівояжера, 
транспортна задача, задача про призначення (задача про 
розфарбування графа), складання розкладів, задача про 
складання рюкзака, задача відбору інформативних ознак 
тощо [16; 17]. У загальному випадку мурашиний алгоритм 
доцільно використовувати для вирішення дискретних 
оптимізаційних задач у динамічних системах великої роз-
мірності, проте існують різні додаткові процедури, які, 
створюючи гібридні системи на підґрунті мурашиних алго-
ритмів, дозволяють розв’язувати також неперервні оптимі-
заційні задачі [16].    

Бджолиний алгоритм відображає природний процес 
пошуку бджолами нектару, який можна описати так [18]: 

1) задана кількість бджіл-розвідників випадковим 
чином знаходить області (місця, території) з мак-
симальною концентрацією нектару, інформуючи 
про це одна одну; 

2) бджоли-розвідники повертаються до вулика, ана-
лізують результати власних пошуків і визначають 
області з максимальними концентраціями некта-
ру, до яких будуть спрямовані бджоли-робітники 
(формується своєрідний рейтинг, де перше місце 
займає територія з максимальною концентрацією 
нектару, а останнє – з мінімальною); 

3) залежно від рейтингу знайдених територій кон-
центрації нектару вилітає деяка кількість бджіл-
робітників (в місця з вищою концентрацією не-
ктару вилітає більша кількість бджіл-робітників); 

4) бджоли-розвідники знову випадковим чином зна-
ходять області з максимальною концентрацією 
нектару; 

5) бджоли-робітники, збираючи нектар на заданій 
території, можуть бути перенаправлені на інші те-
риторії, де концентрація нектару буде вищою, ніж 
на цій території; 

6) усі бджоли постійно обмінюються інформацією 
між собою; 

7) у результаті пошуків усі бджоли опиняться на де-
якій території з найбільшою концентрацією не-
ктару. 

Існують різні модифікації бджолиних алгоритмів 
(метод системи бджіл, метаевристичний метод бджолиної 
колонії, метод нечіткої бджолиної системи), за допомогою 
яких, зокрема, були розв’язані задачі [16]: 1) задача кален-
дарного планування деякої множини робіт, які містять 
певні операції, що виконуються з використанням певного 
устаткування. Метою планування є мінімізація (макси-

мізація) ступеня виконання, що включає: завантаження 
устаткування, час виробничого циклу, продуктивність, рі-
вень запасів; 2) задача комівояжера; 3) задача про складан-
ня пари; 4) багатовимірна оптимізація; 5) задачі розподілу 
ресурсів (зокрема, транспортна задача); 6) задачі комбіна-
торної оптимізації тощо. У загальному випадку бджолині 
алгоритми можуть бути застосовані для  вирішення дис-
кретних ы неперервних оптимізаційних задач динамічних 
систем [16]. 

У моделюванні логістичного ризику мурашині та 
бджолині алгоритми мають подібні можливості викорис-
тання. Зокрема, вони можуть бути використані: у дослі-
дженнях логістичних ризиків, що пов'язані з переміщен-
ням продукції по всьому логістичному ланцюзі постачан-
ня, у межах складських приміщень; у дослідженнях ризиків 
електронної логістики; у вирішенні задач ранжування чин-
ників логістичного ризику за ступенем їх прояву; ранжу-
вання ризиків щодо їх впливу на результат логістичної ді-
яльності; у вирішенні задачі класифікації та кластеризації 
логістичних ризиків за різними ознаками тощо.

Метод рою часток відображає природне колективне 
поводження іншого виду живих істот. Основою цього ме-
тоду вважають імітаційну модель Рейнольдса, яка описує 
поводження зграї птахів, для якої характерна відсутність 
єдиного центру управління щодо загального поводження 
пташок, що дозволяє досягти деякої мети, дотримуючись 
таких принципів: 1) кожна пташка намагається не набли-
жуватися до іншої на відстань, меншу від деякої заданої 
величини (виконання цього принципу дозволяє пташкам 
не зіштовхнутися у польоті); 2) кожна пташка намагається 
обрати свій вектор швидкості, який є найбільш близьким 
до середнього вектора швидкості серед усіх птахів у своєму 
локальному околі (цей принцип координує швидкість і на-
прямок руху); 3) кожна пташка намагається розташуватися 
в геометричному центрі маси свого локального околу (цей 
принцип змушує кожну пташку не відриватися від зграї) 
[19; 20].   

Класичний алгоритм рою часток моделює багато-
агентну систему, де агенти-частки рухаються до оптималь-
ного рішення, обмінюючись між собою інформацією [20; 
21]. Роботу цього алгоритму можна описати такими крока-
ми: 1) створення (ініціалізація) рою часток; 2) знаходження 
найкращого рішення для кожної частки; 3) знаходження 
кращого рішення серед усіх часток; 4) корекція швидкості 
кожної частки; 5) переміщення кожної частки; 6) перевір-
ка виконання критерію зупинки алгоритму (якщо критерій 
виконується, то виконання алгоритму завершується, інак-
ше відбувається перехід до другого кроку, а отже, подальша 
покрокова робота алгоритму) [21]. Поточний стан частки 
характеризується координатами точки (деякого рішення) в 
області допустимих рішень і вектором швидкості її перемі-
щення, які обираються випадково на першому кроці робо-
ти алгоритму [20; 21]. Також кожна частка зберігає коорди-
нати найкращого знайденого нею та роєм рішення [20; 21].

Область визначення функції, яка підлягає оптимі-
зації з використанням методу рою часток, повинна бути 
неперервною, тобто цей метод не можна застосувати для 
задач дискретної оптимізації, проте існує низка варіантів 
вирішення цієї проблеми, що дозволяє, зокрема, виокре-
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мити простір рішень від простору швидкостей часток, що, 
зокрема, дозволяє розв’язати задачу оптимізації в дискрет-
ному просторі рішень [19].

Штучна імунна система здатна виконувати великий 
обсяг складних паралельних обчислень, має потужні та 
гнучкі можливості децентралізованої обробки інформа-
ції, в ній реалізовані механізми самоорганізації, навчання, 
пам’яті та асоціативного пошуку [22–24]. У штучних імун-
них системах можливе рішення задачі представляється 
антитілом, афінність якого визначає його близькість до 
оптимального значення [23]. До сфер застосування штуч-
них імунних систем відносять: когнітивні моделі; розпіз-
навання образів; виявлення аномалій і несправності; само-
організацію; штучний колективний інтелект; оптимізацію; 
кібербезпеку; добування даних та інформації; виявлення 
підробок; обробку сигналів і зображень тощо [22].  

Значна кількість задач у сфері логістики є багато-
критеріальними та багатоцільовими задачами, тому мають 
сенс дослідження щодо адекватного застосування методу 
рою часток і штучних імунних систем для їх вирішення. Зо-
крема, логістичний ризик може бути пов'язаний із виник-
ненням деякої загрози у сфері логістики, проблема кількіс-
ного оцінювання якої може бути сформульована як оптимі-
заційна задача, а для її вирішення може бути використаний 
зазначений вище інструментарій моделювання. 

У логістичних системах інформаційно-мережної еко-
номіки єдиний центр управління може бути відсутній або 
його значущість може бути знівельована через те, що місць 
прийняття рішень, які будуть впливати на роботу логістич-
ної системи загалом, буде кілька, тому також буде доціль-
ним у подальшому дослідити можливість використання 
ідеології методу рою часток і штучних імунних систем як 
адекватного інструментарію стосовно децентралізованого 
управління логістичними системами.

У загальному випадку прояв логістичного ризику 
пов'язаний з відхиленнями від цілей функціонування ло-
гістичної системи (логістичного ланцюга постачання), се-
ред яких можна виокремити: 1) цілі, які можуть бути або 
досягнуті, або не досягнуті взагалі (конкретний споживач, 
конкретний товар, узгоджене місце); 2) цілі, які можуть 
бути досягнуті повністю або частково (необхідна кількість 
та якість продукції, допустимий інтервал часу доставлян-
ня, допустимі витрати щодо доставляння продукції до спо-
живача). У випадку недосягнення цілей першої групи (усіх 
разом або поодинці) можна говорити про повний прояв 
відповідних ризиків щодо функціонування логістичної 
системи (логістичного ланцюга постачання). Щодо оці-
нювання логістичних ризиків цікавою є друга група цілей, 
для яких ступінь їх (цілей) досягнення (відхилення) можна 
визначити деяким діапазоном (інтервалом). Можна вважа-
ти, що чим більшими (суттєвішими) є такі відхилення, тим 
більшою мірою проявляється логістичний ризик. 

Розглянемо формалізацію задачі моделювання логіс-
тичного ризику з використанням штучної імунної системи 
на умовному прикладі.

Припустимо, деякий логістичний оператор має такий 
великий масив власних даних щодо виконання постачання 
продукції, що можна говорити про проблему Великих Да-
них (Big Data). Проведені попередні дослідження показали, 
що цілі першої групи виконуються абсолютно, проте цілі 

другої групи не завжди досягались повною мірою. Керів-
ництво логістичного оператора намагається оцінити в ці-
лому логістичний ризик, який проявляється у відхиленнях 
щодо досягнення цілей логістики другої групи від заданих 
нормативних значень і виявити раціональне постачання 
з урахуванням логістичного ризику, тобто таке існуюче 
з множини допустимого  постачання, для якого рівень ло-
гістичного ризику є мінімальним.

Будемо вважати, що структура антитіла (можливого 
рішення задачі) містить, зокрема, такі параметри: достав-
лена кількість продукції, якість доставленої продукції, ре-
альний інтервал часу доставляння, реальні витрати щодо 
доставляння продукції до споживача. Показник «якість до-
ставленої продукції» є якісним, тому, наприклад, скорис-
тавшись вербально-числовою шкалою Харрінгтона, можна 
цьому показнику надати числове значення від 0 (продукцію 
доставлено в неналежному вигляді, є істотний брак тощо) 
до 1 (доставлена продукція абсолютно задовольняє вимоги 
споживача). Структура антигену може повністю повторю-
вати структуру антитіла, а значення показників у цьому 
разі будуть відображати «ідеальні» (для керівництва логіс-
тичного оператора) значення показників. Наприклад, по-
казник «якість доставленої продукції» буде 1, інтервал часу 
та витрати доставляння будуть мінімальними можливими. 
Тобто антиген відповідає ідеальному досягненню цілей 
функціонування логістичної системи.

Афінність відображає ступінь близькості (подібнос-
ті) генетичних наборів антигену та антитіла, і якщо для ко-
дування антигенів та антитіл обрано бінарне кодування, то 
вона (афінність) може бути оцінена з використанням від-
стані Хеммінга, у випадку дійсного кодування – евклідової 
відстані [25]. Чим відстань Хеммінга менша, тим афінність 
вища. Множина можливих рішень називається популяцією 
антитіл, а один такт циклу клонувальної селекції (процесу 
клонування та мутації копії антитіла випадковим чином) 
та визначення афінності називається епохою еволюції [25]. 

Використовуючи [23; 25], для нашого випадку мож-
на сформулювати концептуальні положення та відповідні 
кроки алгоритму штучної імунної системи:

1) ініціалізація початкової популяції антитіл;
2) для заданого антигену визначається афінність ан-

титіл популяції;
3) антитіла упорядковуються за значенням афінності 

з метою відбору для клонування антитіл;
4) створення популяції змінених антитіл за допо-

могою механізму репродукції та мутації. Участь 
у створенні нової популяції беруть антитіла, які 
на третьому кроці мають найвищу афінність. 
Чим вища афінність деякого антитіла, тим більше 
створюється його клонів, а ймовірність мутації 
в  ньому є меншою;

5) повторення кроків 2, 3 та 4, доки не буде досягнуто 
відповідне задане значення критерію зупинки ал-
горитму штучної імунної системи;

6) якщо відповідне значення критерію зупинки до-
сягнуто, то робота алгоритму зупиняється, і ви-
значається рішення, яке буде відповідати антитілу 
з найвищою афінністю. Це рішення буде відпові-
дати раціональному постачанню щодо логістич-
ного ризику.



236 Проблеми економіки № 4, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

У разі кількох антигенів популяційний цикл (кроки 2, 
3, 4, 5) потрібно виконувати для кожного із них.

Зазначений вище алгоритм штучної імунної системи 
є клонувальним алгоритмом відбору, проте в роботі штуч-
ної імунної системи також може використовуватись так 
званий негативний алгоритм відбору, або імунний мереже-
вий алгоритм, чи дендритний алгоритм [25].

Висновки. Для сучасного етапу розвитку суспільства 
й економіки характерно накопичення великого обсягу да-
них в електронному виді, на підставі яких можна прийма-
ти глибоко обґрунтовані рішення, зокрема, у сфері управ-
ління логістичним ризиком. Проте вони (дані) вимагають 
розроблення та використання сучасного інструментарію їх 
здобуття, аналізу та моделювання. Таким інструментарієм 
можуть бути методи та моделі природних обчислень, за до-
помогою яких можна ефективно вирішувати складні, слаб-
коструктуровані або неструктуровані, багатокритеріальні 
та багатоцільові задачі. Однією з переваг засобів природ-
них обчислень у контексті проблеми Великих Даних є те, 
що час пошуку рішень може бути значно скорочений по-
рівняно з традиційними засобами моделювання, зокрема, 
через багатоточковість процедури пошуку оптимального 
рішення.

Необхідно зазначити, що серед досліджених робіт 
майже відсутні роботи практичного характеру щодо засто-
сування інструментарію природних обчислень у процесах 
моделювання логістичного ризику, окрім використання 
мурашиного алгоритму для оцінювання ризику в тран-
спортній логістиці. У подальших дослідженнях щодо вико-
ристання інструментарію природних обчислень у моделю-
ванні логістичного ризику вважаємо за доцільне спочатку 
дослідити проблему формалізації конкретних задач управ-
ління логістичного ризику для конкретного інструмента-
рію природних обчислень, а потім вирішувати проблему 
моделювання.
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Введение. Современный этап экономического 
развития характеризуется определяющей ролью инно-
вационных процессов. Поэтому актуальной проблемой 
является обязательное отражение указанных процессов 
в математических моделях как отдельных экономических 
объектов, так и их систем. 

На мезо- и макроэкономическом уровнях свои-
ми возможностями не только в теоретических, но 
и прикладных исследованиях выделяются экономико-
математические модели леонтьевского типа [1]. Для 
статических моделей В. Леонтьева уже имеются опреде-
ленные подходы для отражения и анализа в них иннова-
ционной деятельности [4, с. 178–281]. Что касается дина-
мических аналогов этих моделей, то представление в них 
научно-технического прогресса как интегральной фор-
мы влияния инновационных процессов на макроуровне 
в ряде научных работ указывается в качестве одного из 
важнейших направлений развития моделей данного вида 
[2, с. 337; 9], актуальность которого существенно возрас-
тает в настоящее время в связи с высокой значимостью 
инноваций в современной экономике. С другой стороны, 
динамическая модель «затраты-выпуск» В. Леонтьева 
по существу является декомпозицией известной модели 
экономического роста Харрода-Домара с учетом произ-
водственных затрат. Поэтому прежде чем рассматривать 
задачу учета НТП для динамических моделей «затраты-
выпуск», логично исследовать пути ее решения для одно-
мерного случая. 

Целью статьи является разработка способов пред-
ставления различного вида НТП в модели экономическо-
го роста Харрода-Домара и подходов к анализу его влия-
ния на особенности экономической динамики в данной 
модели.

Основные результаты исследования. Модель 
Харрода-Домара описывает экономическую систему, для 
которой динамика дохода y(t) представляется в виде сум-
мы инвестиций в развитие производства I(t) и непроиз-
водственного потребления C(t). В свою очередь, величи-
на инвестиций полагается пропорциональной скорости 
роста доходов, а потребление задается экзогенно, то есть 
получаем [5, с. 204–206]:

 ( ) ( ),
dy

y t B C t
dt

= +  (1)

где коэффициент B имеет смысл капиталоемкости при-
роста дохода.

Рассмотрим способы представления в модели (1) 
автономного и индуцированного НТП.

Для математического описания влияния автоном-
ного НТП будем исходить из того, что характерной осо-

бенностью современного этапа развития экономики яв-
ляется снижение его капиталоемкости [7]. Это явление 
можно рассматривать как обобщенный на макроуровне 
результат всего комплекса инновационных процессов, 
осуществляемых в экономической системе. Для его ма-
тематического отражения в модели Харрода-Домара, как  
и в [3], будем полагать, что под воздействием автономно-
го научно-технического прогресса величина коэффици-
ента капиталоемкости B снижается с течением времени 
по экспоненциальному закону:

 0( ) ,ktB t B e−=  (2)

где  B0  – значение коэффициента капиталоемкости в на-
чальный момент времени; 

k – параметр, определяющий темп снижения ука-
занной капиталоемкости. 

Данный параметр можно интерпретировать как по-
казатель интенсивности (темпа) реализации автономного 
НТП.

Заметим, что выбор экспоненциального закона изме-
нения значения капиталоемкости (2) связан с тем, что соот-
ношение 01 ktB e , в котором 01 B  понимается как исходная 
величина эффективности некоторого производственного 
фактора, имеет форму и отвечает экономическому содер-
жанию кинетических компонент, которые традиционно 
используются в экономико-математической теории про-
изводственных функций для учета влияния НТП [6, с. 91].

С целью отражения индуцированного научно-
технического прогресса в модели (1) будем дополнитель-
но выделять элемент доходов G(t), который специально 
используется на развитие инновационной деятельности  
и в рамках данной модели определяет динамику коэф-
фициента капиталоемкости B(t). Тогда модель Харрода-
Домара приобретает вид:

 
( ) ( ( )) ( ) ( ).

dy
y t B G t C t G t

dt
= + +

 
(3)

Для определения общего вида функции B(G(t)) бу-
дем использовать два момента:

во-первых, как и ранее, полагаем, что инновацион-
ные процессы приводят к снижению капиталоемкости 
развития экономики;

во-вторых, принято считать, что результат инве-
стиций в инновационные процессы определяется их ку-
мулятивной величиной [6, с. 80].

Тогда в предположении, что величина капиталоем-
кости обратно пропорциональна суммарным за опреде-
ленный период времени инвестициям в инновационную 
деятельность, функцию B(G(t)) можно представить сле-
дующим образом:
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 0

0

( ( )) ,

1 ( )
t
B

B G t

G dλ τ τ

=

+ ∫
 (4)

где λ – коэффициент пропорциональности. Очевидно, 
что в начальный момент времени при t = 0 B(G(t))  = B0.

Для выбора вида функции G(t) можно воспользо-
ваться классификацией типов экономического роста, 
предложенной в [2, с. 260–263]. В данной монографии 
выделяются типы роста некоторого абстрактного эконо-
мического показателя, и предлагается перечень матема-
тических функций, предназначенных для их формального 
описания. 

Следуя рекомендациям [2], в качестве G(t)  в случае 
постоянного роста мгновенной величины инвестиций 
в  инновационную деятельность может использоваться, 
например, функция:

 1( ) ,G t at b= +
 

(5)

для увеличивающегося роста указанных инвестиций:

 2( ) (1 ) ,tG t a b= +  (6)

при их уменьшающемся росте:

 3( ) ln ,G t a b t= +  (7)
где     a, b  – параметры.

Выбор конкретного вида функции G(t)  должен от-
вечать инвестиционной специфике анализируемой ма-
кроэкономической стратегии экономического роста на 
основе интенсификации инновационной деятельности. 

При анализе модели Харрода-Домара функция не-
производственного потребления обычно задается в виде 

( ) 0C t = , 0( )C t C=  или 0( ) rtC t C e= , где r – постоянный 
темп прироста непроизводственного потребления [5, 
с.  206–207].

Если непроизводственное потребление является 
постоянным в течение всего анализируемого периода, то 
есть 0( ) rtC t C e= , то для случая представления автоном-
ного НТП в форме (2) рассматриваемая модель экономи-
ческого роста будет иметь вид:

 0 0( ) .kt dy
y t B e C

dt
−= +  (8)

Решением данного дифференциального уравнения 
будет такая функция:

 0

1
( 1)

0 0( ) ( ) ,
kte

kB
oy t y C e C

−
= − +  (9)

где    y0 – величина дохода в начальный момент времени. 

Последнее соотношение может использоваться для 
решения простейших задач прикладного характера, свя-
занных с исследованием динамики величины y(t). Напри-
мер, анализ влияния значений непроизводственного по-
требления C0 и темпа НТП k на величину дохода ( )y y T=  
для заданного конечного момента времени T. Может рас-
сматриваться и в некотором смысле обратная задача – ис-
следование влияния параметров C0  и k на продолжитель-

ность периода времени 0[0, ]t , который необходим для 
достижения фиксированной величины дохода y :

 00
0

0 0

1
(ln(ln(( ) )) 1).kBy C

t
k y C

−
= +

−
  (10)

Для случая функции непроизводственного потре-

бления 0( ) rtC t C e=  при исследовании модели Харрода-
Домара с учетом автономного НТП

 0 0( ) kt rtdy
y t B e C e

dt
−= +   (11)

наибольший в прикладном плане интерес может пред-
ставлять анализ влияния непроизводственной нагрузки, 
характеризуемой параметрами процесса потребления C0 
и r, на особенности траектории y(t) развития рассматри-
ваемой экономической системы при заданных параметрах 
ее исходного состояния 0 0,B y  и автономного НТП k. 

На рис. 1 и 2 приведены результаты численного ре-
шения уравнения (11) для различных значений темпа ро-
ста непроизводственного потребления r и исходной его 
величины C0. При этом здесь и далее использовались не-
которые условные данные, однако в качестве ориентиров 
для коэффициента капиталоемкости и темпа НТП рас-
сматривались известные реальные значения 0 3,5B =   [2, 
с. 291] и 0,02 0,03k = −   [8, с. 46].
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рис. 1. Экономический рост с учетом автономного 
нТп при различных значениях темпа прироста 

непроизводственного потребления r

Графики рис. 1 показывают, что увеличение темпа 
r (при неизменных других параметрах) приводит к за-
медлению роста дохода y(t), а при относительно больших 
его значениях для некоторого момента времени t1 рост 
анализируемой экономической системы сменяется нега-
тивной тенденцией ее развития с перспективой снижения 
получаемого дохода до нуля.

Аналогичные графики, но для случая варьирования 
параметра непроизводственного потребления C0, пред-
ставлены на рис. 2. Из этих графиков следует, что при 
различных C0 экономика может демонстрировать каче-
ственно различное поведение, вплоть до ситуации, когда 
ее доходы начинают сокращаться начиная уже с начально-
го момента времени.
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y(t)
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рис. 2. Экономический рост с учетом автономного 
нТп при различных значениях исходной величины 

непроизводственного потребления C0 

Анализ траекторий экономического роста, подоб-
ных приведенным на рис. 1 и 2, соответствующих значе-
ний t1 может быть полезен при решении задачи оценки 
допустимой величины непроизводственной нагрузки на 
моделируемую экономическую систему при некоторых 
заданных значениях параметров ее развития B0  и k. 

Рассмотрим некоторые задачи анализа модели 
экономического роста Харрода-Домара с индуцированным 
НТП. Будем полагать, что 0( )C t C=  и функция G(t), опред-
еляющая величину доходов, направляемых на развитие 
инновационных процессов, имеет вид  1( )G t q= , где q – не-
которая постоянная величина (то есть в (5) для простоты 
полагаем a = 0). Тогда модель (3) приобретает вид:

 0
0( ) .

1
B dy

y t q C
qt dtλ

= + +
+

    (12)

Из (12) получаем:

 
2

0 0

1
2

0 0( ) ( ) .

q
t t

B B
oy t y q C e q C

λ +
= − − + +  (13) 

Данное соотношение позволяет исследовать раз-
личные аспекты влияния параметров индуцированного 
научно-технического прогресса и исходного состояния 
моделируемой экономики на характерные моменты фор-
мирования соответствующих траекторий ее динамики 
y(t). Например, можно заметить (рис. 3), что для рассма-
триваемой модели существует начальный период време-
ни, для которого экономический рост под воздействием 
индуцированного НТП является меньшим, чем аналогич-
ный рост без влияния инновационных процессов. 

На графиках данного рисунка представлены чис-
ленные решения дифференциального уравнения (13), учи-
тывающего влияние индуцированного НТП (при объемах 
затрат на инновационную деятельность q = 0.4  и q = 0.1), 
и без учета воздействия технического прогресса (q = 0) 
при одинаковых значениях параметров 0 0 0, , ,y B C λ . 

Приведенные графики показывают, что для началь-
ных периодов 1[0, ]t  и 2[0, ]t  соответствующий иннова-
ционный рост (при q > 0) отстает от неинновационного  
(q = 0). Кроме того, можно видеть, что с увеличением 

объема ресурсов, направляемых на реализацию иннова-
ционной деятельности (и соответственно изымаемых из 
процессов развития действующего производства), про-
должительность периода указанного отставания увели-
чивается с 1[0, ]t  до 2[0, ]t . Причем на участке 1[0, ]t  ин-
новационный экономический рост с меньшими объемами 
инвестиций в НТП не многим уступает росту без учета 
влияния инновационных процессов. Однако, начиная 
с момента времени t3, экономическое развитие системы 
с большими затратами на инновационную деятельность 
начинает значительно преобладать над экономическим 
ростом с аналогичными затратами, меньшими по вели-
чине. 
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рис. 3. Экономический рост без учета и с учетом 
индуцированного нТп при различных объемах 

инвестиций q

Приведенные графики показывают, что для началь-
ных периодов 1[0, ]t  и 2[0, ]t  соответствующий иннова-
ционный рост (при q > 0) отстает от неинновационного  
(q = 0). Кроме того, можно видеть, что с увеличением 
объема ресурсов, направляемых на реализацию иннова-
ционной деятельности (и соответственно изымаемых из 
процессов развития действующего производства), про-
должительность периода указанного отставания увели-
чивается с 1[0, ]t  до 2[0, ]t . Причем на участке 1[0, ]t  ин-
новационный экономический рост с меньшими объемами 
инвестиций в НТП не многим уступает росту без учета 
влияния инновационных процессов. Однако, начиная 
с момента времени t3, экономическое развитие системы 
с большими затратами на инновационную деятельность 
начинает значительно преобладать над экономическим 
ростом с аналогичными затратами, меньшими по вели-
чине. 

В прикладном аспекте последнее может интерпре-
тироваться в том смысле, что при анализе макроэконо-
мических стратегий развития могут рассматриваться 
альтернативы: умеренный инновационный рост с отно-
сительно небольшими экономическими потерями (по 
сравнению с неинновационным развитием) на коротком 
начальном интервале времени и интенсивный инноваци-
онный рост, при котором указанные потери на начальном 
этапе являются более значительными, и сам этап – более 
продолжительным.
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Можно также проанализировать влияние на вели-
чину начального периода, при котором неинновационный 
экономический рост опережает инновационный, значения 
коэффициента капиталоемкости B0. Соответствующие 
графики решений уравнения (13) представлены на рис. 4. 
Причем для графиков (а) 0 3.5B =  и 0 10,0B =  для (б) при 
одинаковых значениях остальных параметров модели.

Из графиков рис. 4 видно, что увеличение коэффи-
циента капиталоемкости приводит к росту продолжи-
тельности начального периода развития экономической 

системы (t2 > t1), для которого следствием инвестирования 
в индуцированный НТП является торможение ее динами-
ки. Можно также говорить, что поскольку B0 характеризу-
ет технологический уровень производства рассматривае-
мой системы ( 01 B – исходный технологический темп раз-
вития), то чем ниже указанный технологический уровень 
(чем более технологически отсталой является экономиче-
ская система), тем более продолжительным будет период, 
в течение которого результаты инновационных процессов 
будут проявляться только в негативной форме.

(а)                                                                                                                          (б)

рис. 4. Экономический рост с учетом и  без учета индуцированного нТп при различных значениях коэффициента 
капиталоемкости  B0
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Приведенные выше задачи исследования экономи-
ческого роста с учетом научно-технического прогресса 
имели в основном описательный характер. Однако боль-
ший интерес представляет постановка и исследование 
задачи определения оптимального способа реализации 
НТП. В качестве примера подобных задач рассмотрим 
задачу определения величины инвестиций в индуциро-
ванный научно-технического прогресс q*, которая макси-
мизирует (при заданных значениях планового периода T  
и других параметров экономического роста) доход y(T), то 
есть оптимизационную модель:

 
2

0 0

1
2

0 0max ( ) ,

q
T T

B B
o

q
y q C e q C

λ + 
 − − + + 
  

  (14)

   0 00 .q y C≤ ≤ −  (15)

Решением данной задачи является:

 * 0
0 0 2

2
.

B
q y C

Tλ
= − −  (16)

Можно видеть, что *
0 0q y C< −  при любых воз-

можных значениях параметров модели (13), отвечающих 
ее экономическому содержанию. С другой стороны, для 
того чтобы величина q*  была положительной, необходи-
мо выполнение определенных соотношений для значений 

параметров 0 0 0, , , ,y C T Bλ . При фиксированном значе-
нии непроизводственного потребления среди указанных 
параметров управляемым можно считать продолжитель-
ность планового периода T. Поэтому рассмотрим зависи-
мость q*(T). Из (16) следует, что q* будет положительной 
величиной, если для значений T выполняется неравен-
ство:

 *0

0 0

2
.

( )
B

T T
y Cλ

> =
−

 (17)

В содержательном плане это означает, что осущест-
вление инновационных процессов (индуцированного 
НТП) целесообразно только тогда, когда плановый пе-
риод их реализации превышает некоторую минимально 
возможную величину T*. Причем значение этой величины 
находится в прямой зависимости от коэффициента на-
чальной капиталоёмкости прироста дохода B0, определя-
ющего исходный технологический уровень рассматривае-
мой экономической системы, и в обратной от имеющихся 
в начальный момент времени инвестиционных возмож-
ностей данной системы для осуществления инновацион-
ной деятельности (величина 0 0y C− ) и степени карди-
нальности влияния индуцированного НТП на повышение 
эффективности процессов экономического роста (харак-
теризуется параметром λ). 

Иными словами, чем ниже исходный технологи-
ческий уровень системы, тем большим является период 
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времени *[0, ]T , для которого реальное инвестирование 
в инновации не будет оптимальным путем экономическо-
го развития (то есть проявление позитивных результатов 
такого инвестирования требует времени большего T*). И 
наоборот, чем более кардинальными являются инновации 
и имеется больший объем ресурсов для их реализации, 
тем меньшим будет указанный период *[0, ]T .

Выводы. В настоящей работе предложены спосо-
бы представления автономного и индуцированного НТП 
в модели экономического роста Харрода-Домара. Рас-
смотрены некоторые задачи экономико-математического 
исследовании влияния научно-технического прогресса  
(и других параметров модели) на особенности форми-
рования соответствующих траекторий экономической 
динамики и определения оптимального варианта реали-
зации индуцированного НТП. 

Возможные направления развития полученных ре-
зультатов могут быть связаны с построением и анализом 
на основе предложенной модификации модели Харрода-
Домара математических моделей оптимального экономи-
ческого роста с учетом индуцированного НТП, а также 
в перспективе с использованием данных результатов для 
совершенствования динамических моделей леонтьев-
ского типа в плане учета в этих моделях инновационных 
процессов (научно-технического прогресса различного 
вида).
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UDC 332.1:338.43
Dmytryshyn L. I., Brynzei B. S. Spatial and Structural  

Analysis of Efficiency of Agriculture Production 
 in Regions of Ukraine

The aim of the article is carrying out spatial and structural analysis of efficiency 
of agricultural production in regions of Ukraine. A technique for analyzing 
the use of resources on the basis of elasticity coefficients is proposed. To 
improve the efficiency of agricultural production it is important to know 
what kind of resources – material, labor, environmental or organizational 
and technical – is used less efficiently in order to ascertain the reasons for 
the further decrease in the production efficiency in general. To compare the 
performance of individual components of efficiency, it is proposed to use not 
usual parameters of the regression equation obtained for absolute values 
of the indicators, but the elasticity coefficients, which relate the change 
of factors-indicators and the performance indicator as a percentage of 
their average values. Thus the sensitivity of the performance indicator to 
indicators-factors is estimated. Taking into account the features of building 
the model of efficiency components, their made an assumption that the 
function of dependence of overall efficiency of agricultural production from 
its components is a linear one. The analysis of elasticity coefficients of the 
overall efficiency by its components showed a low level of their influence on 
the overall efficiency of agricultural production in regions. To understand this 
situation, the influence of the indicators on each component of efficiency is 
studied. With this purpose a complex of models of efficiency components is 
built for each region of Ukraine. The conducted through the use of elastic 
coefficients spatial and structural analysis of efficiency showed that each 
region has its own peculiarities in the development of agriculture, and, 
consequently, its determinants of influence on its efficiency.

УДК 332.1:338.43
Дмитришин Л. И., Бринзей Б. С. Пространственно-структурный 

анализ эффективности сельскохозяйственного производства  
в регионах Украины

Целью статьи является осуществление пространственно-струк-
турного анализа эффективности сельскохозяйственного производ-
ства в регионах Украины. Предложена методика анализа использо-
вания ресурсов на основе коэффициентов эластичности. Для повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства важно 
знать, какой из ресурсов – материальный, трудовой, экологический 
или организационно-технический – используется наименее эффек-
тивно, для того чтобы выяснить причины дальнейшего снижения 
эффективности производства в целом. Для сравнения эффектив-
ности использования отдельных составляющих эффективности 
между собой предложено использовать не обычные параметры урав-
нения регрессии, найденные для абсолютных значений показателей, 
а коэффициенты эластичности, которые связывают изменение 
факторов-показателей и результативного показателя в процентах 
к их средним значениям. Таким образом, оценена чувствительность 
результативного показателя к изменению показателей-факторов. 
Учитывая особенности построения моделей составляющих эффек-
тивности, сделано предположение, что функция зависимости общей 
эффективности сельскохозяйственного производства от ее состав-
ляющих является линейной. Анализ коэффициентов эластичности 
общей эффективности по ее составляющим показал низкий уровень 
их влияния на общую эффективность сельскохозяйственного произ-
водства регионов. Для понимания такой ситуации исследовано, как 
влияют показатели на каждую из составляющих эффективности.  
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Дмитришин Л. І., Бринзей Б. С.
Просторово-структурний аналіз ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України

Метою статті є здійснення просторово-структурного аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва в регіонах України. Запропонова-
но методику аналізу використання ресурсів на основі коефіцієнтів еластичності. Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 
важливо знати, який із ресурсів – матеріальний, трудовий, екологічний чи організаційно-технічний – використовується найменш ефективно, для 
того щоб з’ясувати причини подальшого зниження ефективності виробництва в цілому. Для порівняння ефективності використання окремих скла-
дових ефективності між собою запропоновано застосовувати не звичайні параметри рівняння регресії, знайдені для абсолютних значень показників, 
а коефіцієнти еластичності, які пов’язують зміну факторів-показників і результативного показника у відсотках до їх середніх значень. Таким чи-
ном, може бути оцінена чутливість результативного показника до зміни показників-факторів. Враховуючи особливості побудови моделей скла-
дових ефективності, зроблено припущення, що функція загальної залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від її складових 
є лінійною. Аналіз коефіцієнтів еластичності загальної ефективності за її складовими показав низький рівень їх впливу на загальну ефективність 
сільськогосподарського виробництва регіонів. Для розуміння такої ситуації досліджено, як впливають показники на кожну зі складових ефективності. 
З цією метою побудовано комплекс моделей складових ефективності для кожного регіону України. Проведений просторово-структурний аналіз 
ефективності на основі використання коефіцієнтів еластичності, кожен регіон має свої особливості розвитку сільського господарства, а отже, 
і  свої детермінанти впливу на його ефективність.
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С этой целью построен комплекс моделей составляющих эффектив-
ности для каждого региона Украины. Проведенный пространственно-
структурный анализ эффективности на основе использования коэф-
фициентов эластичности показал, что каждый регион имеет свои 
особенности развития сельского хозяйства, а следовательно, и свои 
детерминанты влияния на его эффективность.
Ключевые слова: регион, эффективность, сельское хозяйство, эла-
стичность.
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Вступ. З метою забезпечення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарської продукції у сфері як внутріш-
ньої, так і зовнішньої торгівлі необхідним є проведення 
глибокого всебічного аналізу ефективності складної та 
багатогранної структури сільськогосподарського вироб-
ництва. Останнє, в свою чергу, зумовлює використання 
сукупності різних показників ефективності виробництва, 
які необхідні для з’ясування причин зменшення або повіль-
ного зростання ефективності, пошуку резервів і шляхів її 
підвищення.

На цей час у вітчизняній і світовій науці значний 
внесок у вивчення зазначених питань зроблений таки-
ми ученими, як Андрійчук А. Г. [1], Пархоменко А. М. [2], 
Прокопенко К. О. [3], Скачек Н. Ю. [4], Сулима М. І. [5], 
Юрчишин В. В. [6] та ін. Проте, незважаючи на отримані 
результати, дослідження в цьому руслі не можна на сьо-
годні вважати вичерпаними. Існує ще безліч питань, які 
потребують ґрунтовних наукових розробок і досліджень. 
Зокрема, для українських реалій актуальним у цьому кон-
тексті є вивчення міжрегіональних відмінностей розвитку 
сільськогосподарського виробництва та створення з їх 
урахуванням моделі з оптимальною структурою сільсько-
господарського виробництва регіону.

Метою статті є здійснення просторово-структурного 
аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва 
в регіонах.

Результати. Виходячи з поняття ефективності ви-
робництва як такої ситуації, за якої при певних виробни-
чих ресурсах та існуючому рівні знань неможливо виро-
бити більшу кількість одного товару, не жертвуючи при 
цьому можливістю виробити деяку кількість іншого това-
ру (ефективність за В. Парето), визначення ефективності 
сільськогосподарського виробництва таке: ефективність 
сільськогосподарського виробництва – це симбіоз еконо-
мічної, соціальної, екологічної та організаційно-технічної 
складових ефективності, при наявності кожної з яких не-
можливо використати більшу кількість однієї з них, не 
жертвуючи при цьому можливістю використання деякої 
кількості іншої складової ефективності.

Запропоновано аналіз ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва провести в таких напрямках: за 
просторовою ознакою (зональної спеціалізації), за кри-
теріальною ознакою (відповідності критеріям ефектив-
ності груп показників) та за часовою ознакою. Оскільки 
сільське господарство України є неоднорідним за тери-
торіальним поділом праці та природно-економічними 
умовами, то доцільно проводити аналіз не між регіона-
ми, а за критерієм сформованої зональної спеціалізації 
з виробництва конкретних видів сільськогосподарської 
продукції. Тому для характеристики просторової озна-
ки використано поділ території України на макрорегіо-
ни, які характеризуються соціальною і господарською 
своєрідністю, відмінностями у внутрішньорегіональних 
і міжрегіональних зв’язках, що дає можливість дифе-
ренційовано управляти процесами планування і про-
гнозування розвитку, в тому числі сільського господар-
ства. При поділі за критеріальною ознакою використано 
принцип відповідності показників критеріям ефектив-
ності. На основі запропонованої моделі управління про-
цесом удосконалення галузевої структури сільськогос-
подарського виробництва регіонів визначено такі крите-
рії ефективності сільськогосподарського виробництва: 
економічний, соціальний, екологічний та організаційно-
технічний. Оскільки запропоновані критерії є комплек-
сними характеристиками, то для їх деталізації викорис-
тано групи показників.

Для підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва важливо знати, який із ресурсів – 
матеріальний, трудовий, екологічний чи організаційно-
технічний – використовується найменш ефективно, для 
того щоб з’ясувати причини зниження подальшої ефектив-
ності виробництва в цілому.

Для порівняння ефективності використання окремих 
складових ефективності між собою можна використовува-
ти не звичайні параметри рівняння регресії, знайдені для 
абсолютних значень показників, а коефіцієнти еластичнос-
ті, які пов’язують зміну факторів-показників і результатив-
ного показника у відсотках до їх середніх значень.
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Інакше кажучи, необхідно оцінити чутливість ре-
зультативного показника до зміни показників-факторів. 
Для вимірювання чутливості одного економічного показ-
ника – в нашому випадку однієї зі складових ефективності 

, 1, 4jE j =  до зміни іншого показника ijx  використову-
ють відносні зміни показників ijx  і jE .

Нехай величина jE  неперервно залежить від ijx ,  
і ця залежність описується функцією ( )j ijE f x= . Зміна не-
залежної змінної ijx  ( ijx∆ ) призводить до зміни змінної 

jE  ( jE∆ ). Границю відношення відносних змін змінних 

ijx  і jE  називають еластичністю функції ( )j ijE f x= . По-
значимо еластичність зміни змінної jE  при зміні змінної 

ijx  ( )
ijx jEξ . Тоді, використовуючи визначення похідної, 

одержимо [7]:
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де      Mf  – граничне значення функції f в точці ijx ;
Af  – середнє значення функції в точці ijx .

Поняття еластичності розкриває процес адаптації 
результативного показника до зміни основних показників-
факторів. Різні складові ефективності сільськогосподар-
ського виробництва розрізняються між собою за ступенем 
їх зміни під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реак-
ції критеріїв ефективності на ці показники піддається кіль-
кісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластич-
ності. Еластичність функції ( )j ijE f x=  показує наближено, 
на скільки відсотків зміниться функція ( )j ijE f x=  при зміні 
незалежної змінної ijx  на 1 %. Якщо результативний по-
казник jE  еластичний по ijx , то при зміні величини ijx  
величина jE  змінюється сильно, а якщо нееластичний, то 
слабо.

Для визначення еластичності складових ефективнос-
ті сільськогосподарського виробництва за ступенем їх змі-
ни під впливом того чи іншого показника-фактора необхід-
но формалізувати вигляд функції ( )j ijE f x= . Оскільки для 
обчислення інтегрованої оцінки складових ефективності 
сільськогосподарського виробництва використовувалась 
адитивна функція таксономічного показника, то логічно 
припустити, що вигляд функції ( )j ijE f x=  також повинен 
бути лінійним.

Отже, припустимо, що функція ( )j ijE f x=  має ви-
гляд:
 0 1 .j ij ij ijE a a x= +  (2)

Тоді коефіцієнт еластичності для лінійної функції 
буде рівним:
 1( ) .

ij

ij j ij
x j ij

ijj j

x E x
E a

xE E
ξ

∂
= ⋅ = ⋅

∂
 (3)

Для визначення параметрів 0 1,ij ija a  функції 

0 1
j ij ij ijE a a x= +  використано метод найменших квадратів. 

Адекватність і значущість моделей перевірено засобами 
кореляційного аналізу: визначенням коефіцієнтів кореля-
ції та детермінації, критеріїв Фішера, Стьюдента та ін.

Після аналізу еластичностей складових ефектив-
ності за аналогією доцільно провести аналіз еластичності 
загальної ефективності сільськогосподарського виробни-
цтва регіонів. З цією метою, враховуючи особливості по-
будови моделей складових ефективності, припустимо, що 
функція загальної ефективності сільськогосподарського 
виробництва від її складових теж є лінійною виду:

 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ,i i i i i i i i i iE a a E a E a E a E= + + + +  (4)

де        iE  – загальна ефективність; 

1 2 3 4, , ,i i i iE E E E  – складові ефективності;

0 1 2 3 4, , , ,i i i i ia a a a a  – параметри.

Оцінки загальної ефективності та її складових ви-
значаються за методикою, описаною в [9]. Для визначен-
ня параметрів 0 1 2 3 4, , , ,i i i i ia a a a a  регресійної функції, як 
і  в попередньому випадку, використано метод найменших 
квадратів. Адекватність і значущість моделей перевірено 
засобами кореляційного аналізу.

Реалізацію моделей аналізу еластичності сільсько-
господарського виробництва в регіонах проведено у ви-
східному порядку: спочатку побудовано функцію загаль-
ної ефективності сільськогосподарського виробництва,  
а потім функції складових ефективності. В тому ж поряд-
ку здійснено аналіз їх еластичностей. Статистичні значен-
ня показників за макрорегіонами України розраховано на 
основі опрацювання статистичної інформації за регіонами 
(областями) України, отриманої зі збірників та бюлетенів 
Державної служби статистики України за 2010–2015 рр. 
Варто зауважити, що за 2014–2015 рр. статистичні дані 
наведено без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 
зони проведення антитерористичної операції.

Розрахунок еластичності складових ефективності 
сільськогосподарського виробництва за регіонами наведе-
но в табл. 1.

На рис. 1 відображено значення коефіцієнтів елас-
тичності за кожною із складових окремо.

Економічна складова ефективності впливає на її за-
гальний показник тільки на сільськогосподарських під-
приємствах Харківського регіону – при зростанні еконо-
мічної ефективності на 1 % загальна ефективність зросте 
на 1,59 %. 

За соціальною складовою загальна ефективність змі-
нюється теж тільки для Харківського регіону, але має обер-
нену залежність. При зростанні соціальної ефективності на 
1 % загальна ефективність знизиться на 1,44 %. 

Коефіцієнти еластичності екологічної складової для 
всіх регіонів України мають значення, менші за абсолютною 
величиною за одиницю. Тобто оцінка загальної ефектив-
ності є нееластичною величиною за складовою екологічної 
ефективності, а отже, змінюється під її впливом слабо. Вар-
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Таблиця 1

Розрахунок еластичності складових ефективності сільськогосподарського виробництва

Період
Показник ефективності

е е1 е2 е3 е4

1 2 3 4 5 6

центральний*

2010 1,77 0,65 0,53 0,25 0,63

2011 1,76 0,56 0,65 0,42 0,62

2012 1,42 0,47 0,45 0,47 0,42

2013 1,45 0,51 0,40 0,58 0,39

2014 1,25 0,42 0,44 0,70 0,56

2015 1,01 0,65 0,75 0,73 0,62

середнє 1,44 0,54 0,54 0,52 0,54

значення параметра  -0,93 0,18 -1,64 0,21

еластичність  -0,35 0,07 -0,60 0,08

донецький

2010 1,39 0,54 0,53 0,43 0,50

2011 1,74 0,45 0,51 0,48 0,43

2012 1,13 0,39 0,41 0,71 0,40

2013 1,23 0,46 0,41 0,72 0,44

2014 1,22 0,51 0,49 0,49 0,70

2015 0,73 0,84 0,84 0,36 0,74

середнє 1,24 0,53 0,53 0,53 0,53

значення параметра  -1,04 -1,10 -2,26 -1,17

еластичність  -0,44 -0,47 -0,97 -0,50

Західний

2010 1,54 0,68 0,54 0,40 0,67

2011 1,46 0,59 0,55 0,40 0,63

2012 1,32 0,49 0,40 0,32 0,47

2013 1,24 0,45 0,39 0,45 0,36

2014 1,11 0,42 0,49 0,60 0,52

2015 0,95 0,61 0,81 0,61 0,58

середнє 1,27 0,54 0,53 0,46 0,54

значення параметра  1,52 -1,53 -0,11 0,76

еластичність  0,65 -0,64 -0,04 0,32

придніпровський

2010 1,65 0,60 0,60 0,44 0,53

2011 1,79 0,49 0,61 0,47 0,46

2012 1,05 0,57 0,50 0,63 0,59

2013 1,39 0,47 0,39 0,55 0,48

2014 1,14 0,45 0,46 0,60 0,56

2015 1,07 0,68 0,68 0,57 0,66

середнє 1,35 0,54 0,54 0,55 0,55

значення параметра  0,02 0,71 -2,06 -2,83

еластичність  0,01 0,28 -0,83 -1,14



248 Проблеми економіки № 4, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

1 2 3 4 5 6

причорноморський

2010 1,62 0,54 0,61 0,30 0,45

2011 1,61 0,50 0,57 0,38 0,52

2012 1,00 0,66 0,41 0,40 0,59

2013 1,37 0,50 0,44 0,55 0,54

2014 1,02 0,40 0,45 0,67 0,53

2015 0,99 0,65 0,74 0,82 0,65

середнє 1,27 0,54 0,54 0,52 0,55

значення параметра  -1,17 1,30 -1,17 -0,60

еластичність  -0,50 0,55 -0,48 -0,26

Харківський

2010 1,34 0,64 0,53 0,24 0,70

2011 1,63 0,56 0,56 0,44 0,68

2012 1,04 0,51 0,48 0,49 0,46

2013 1,26 0,47 0,42 0,63 0,36

2014 1,07 0,41 0,43 0,61 0,56

2015 0,93 0,66 0,78 0,74 0,46

середнє 1,21 0,54 0,54 0,53 0,54

значення параметра  3,56 -3,25 1,38 1,90

еластичність  1,59 -1,44 0,60 0,84

* макрорегіони включать такі області: Центральний – Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська; Доне-
цький  – Донецька, Луганська; Західний – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська. Тернопільська, Чернівецька; При-
дніпровський – Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська; Причорноморський – Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка 
Крим; Харківський – Полтавська, Сумська, Харківська [8]

Закінчення табл. 1

то також зауважити, що для Донецького регіону значення 
коефіцієнта еластичності є близьким до одиниці. Тобто в 
цьому регіоні загальну ефективність можна вважати ней-
тральною по екологічній складовій ефективності.

За організаційно-технічною складовою тільки для 
Придніпровського регіону маємо вплив на загальну ефек-
тивність показників цієї групи – при зростанні організа-
ційно-технічної ефективності на 1 % загальна ефективність 
знизиться на 1,14 %.

Отже, аналіз коефіцієнтів еластичності загальної 
ефективності за її складовими показав низький рівень їх 
впливу на загальну ефективність сільськогосподарського 
виробництва регіонів. Для розуміння такої ситуації необ-
хідно дослідити, як же впливають показники на кожну зі 
складових ефективності.

З цією метою побудовано комплекс моделей складо-

вих ефективності 0 1
j ij ij ijE a a x= +  для кожного регіону Укра-

їни. Як показала кореляційна статистика, усі побудовані мо-
делі є адекватними і достовірними. Тому наступним кроком 
стало здійснення аналізу впливу показників ефективності 
на їх складову за допомогою показників еластичності.

В табл. 2 наведено розрахунок коефіцієнта еластич-
ності економічної складової ефективності. Отже, зміна 
економічної складової ефективності визначається зміною 
детермінант конкурентоспроможності:

для Донецького регіону – обсягами реалізації мо- 
лока (на 2,39 %), середніми цінами реалізації  сіль-
ськогосподарських тварин (1,1 %) та середніми 
цінами реалізації молока (1,54 %);
для Придніпровського регіону – обсягами реалі- 
зації сільськогосподарських тварин (на 1,49 %);
для Причорноморського регіону – обсягами реа- 
лізації сільськогосподарських тварин (на 1,34 %).

Цікаво, що ані продуктивність праці, ані рентабель-
ність основних видів сільськогосподарської продукції, які 
є класичними критеріями ефективності, не виступають її 
детермінантами в досліджуваному періоді для жодного 
з  регіонів.

В табл. 3 наведено розрахунок коефіцієнта елас-
тичності соціальної складової ефективності. Як видно 
з  табл.  3, показники споживання всіх видів продуктів 
(м’яса та  м’ясних продуктів, молока та молочних про-
дуктів, хлібних продуктів) і калорійність середньодобо-
вого раціону населення впливають на значення соціаль-
ної складової ефективності. А це, як відомо, показники 
екзогенні, які на практиці в прогнозуванні діяльності 
сільськогосподарських підприємств відіграють опосеред-
ковану роль. В  той час як класичні критерії оцінки ефек-
тивності – витрати праці в  натуральному та грошовому 
еквіваленті – не мають впливу на соціальну складову. 
Тільки для Західного та Харківського регіонів показник 
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кількості найманих працівників має вплив на інтегровану 
оцінку соціальної складової ефективності (1,18 % та 2,24 % 
відповідно).

В табл. 4 наведено розрахунок коефіцієнта еластич-
ності екологічної складової ефективності. Найбільший 
вплив на екологічну складову ефективності має показник 
розораності земель. Незначним є вплив інтенсивності ви-
користання водних ресурсів – тільки для Центрального та 
Причорноморського регіонів коефіцієнт еластичності пе-
ревищує одиницю.

Для всіх регіонів важливою детермінантою еколо-
гічної складової ефективності виступає показник внесення 
мінеральних добрив. І тільки для Причорноморського та 
Харківського регіонів показник внесення органічних до-
брив також важливий. Така диференціація пов’язана на-
самперед з різними природно-кліматичними типами регі-
онів, а також різним екологічним станом. З іншого боку, не 
варто забувати, що економічна неефективність господар-

ського використання за призначенням може бути зумов-
лена не тільки незадовільним станом земель, а й неефек-
тивним веденням сільського господарства, застосуванням 
застарілих технологій чи вирощуванням видів флори, яка 
не є пристосованою для цього виду ґрунту чи природно-
кліматичної зони.

В табл. 5 наведено розрахунок коефіцієнта еластич-
ності організаційно-технічної складової ефективності. Як 
видно з табл. 5, незначним є вплив рівня технічного осна-
щення на цю складову. Показники придбання нової сіль-
ськогосподарської техніки та рівня її оновлення мають 
значення, менші за одиницю (окрім Харківського регіону). 
Аналогічні характеристики має показник забезпеченості 
енергетичними потужностями сільськогосподарських під-
приємств (окрім Донецького регіону).

Інші характеристики притаманні показникам про-
дуктивності тварин. Тут для більшості регіонів значення 
коефіцієнта еластичності за цими детермінантами є суттє-

Таблиця 2

Розрахунок коефіцієнта еластичності економічної складової ефективності

Показник Величина централь-
ний Донецький Західний Придні-

провський
Причорно-
морський

Харків-
ський

е1 Середнє 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54

реалізація зернових і зер- 
нобобових культур сіль-
ськогосподарськими під-
приємствами, тис. т

Середнє 1861,83 798,23 470,55 1709,05 1355,37 2513,70

еластичність -0,22 -0,56 -0,32 0,09 -0,26 -0,09

реалізація сільськогоспо-
дарських тварин сільсько-
господарськими підприєм-
ствами, у живій масі, тис. т 

Середнє 126,85 48,51 39,49 104,36 13,94 40,27

еластичність -0,13 -0,88 -0,67 -1,49 -1,34 -0,45

реалізація молока сільсько-
господарськими підприєм-
ствами, тис. т

Середнє 140,84 77,12 30,73 47,18 33,34 233,24

еластичність -0,56 -2,39 -0,98 0,03 -0,06 -0,45

Середні ціни  реалізації 
зернових і зернобобових 
культур сільськогосподар-
ськими підприємствами, 
грн за 1 т

Середнє 1673,61 1570,17 1652,11 1619,93 1707,48 1697,73

еластичність 0,12 0,76 0,01 0,24 0,19 0,16

Середні ціни реалізації сіль-
ськогосподарських тварин 
сільськогосподарськими 
підприємствами, грн за 1 т 
живої ваги

Середнє 14079,90 13757,91 15319,01 14594,83 14027,48 14452,46

еластичність 0,11 1,10 -0,03 0,30 0,27 0,12

Середні ціни реалізації 
молока сільськогосподар-
ськими підприємствами, 
грн за 1 т

Середнє 3347,81 3331,83 3309,17 3291,71 3247,29 3310,02

еластичність 0,25 1,54 -0,01 0,29 0,02 0,28

продуктивність праці,  
на 1 зайнятого в сільсько-
господарському виробни-
цтві, у постійних цінах  
2010 року, грн

Середнє 184651,73 159110,36 177022,39 173926,48 152906,76 206667,94

еластичність -0,45 0,26 -0,50 -0,19 -0,19 -0,30

рентабельність основних 
видів сільськогосподар-
ської продукції

Середнє 18,61 20,19 19,03 24,49 21,99 16,65

еластичність -0,10 -0,62 -0,08 -0,09 -0,51 -0,20
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Таблиця 3

Розрахунок коефіцієнта еластичності соціальної складової ефективності

Показник Величина централь-
ний Донецький Західний Придні-

провський
Причорно-
морський

Харків-
ський

е2 Середнє 0,54 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54

Споживання м'яса та м'яс- 
них продуктів (включаю-
чи субпродукти та жир-
сирець), на одну особу за 
рік, кг

Середнє 52,74 53,08 46,58 55,13 48,20 51,67

еластичність -4,74 -2,96 -8,03 -4,46 -3,65 -8,46

Споживання молока та мо-
лочних продуктів, на одну 
особу за рік, кг

Середнє 230,14 183,83 240,44 192,87 202,18 222,21

еластичність -11,31 -3,13 -14,96 -2,57 -3,71 -6,73

Споживання хлібних про-
дуктів (хліба та макаронних 
виробів у перерахунку на 
борошно; круп, борошна, 
бобових), на одну особу за 
рік, кг

Середнє 112,72 107,41 114,75 105,33 116,91 110,51

еластичність -11,86 -4,22 -6,38 0,81 -3,22 -3,57

калорійність середньодо-
бового раціону населення, 
у розрахунку на одну особу, 
ккал 

Середнє 3068,83 2826,75 2975,10 2843,61 2990,28 2917,11

еластичність -12,19 -4,49 -14,29 -17,68 -7,85 -9,52

кількість найманих пра-
цівників у сільськогоспо-
дарських підприємствах, 
тис. осіб

Середнє 30,83 22,65 8,05 30,69 25,47 33,18

еластичність -0,99 -0,62 -1,18 -0,87 -0,96 -2,24

Середньомісячна номіналь-
на заробітна плата штатних 
працівників підприємств 
сільського господарства та  
пов’язаних з ним послуг, грн

Середнє 2256,08 2271,67 1955,79 2115,50 1887,61 2239,94

еластичність 0,27 0,84 0,54 0,06 0,28 0,45

Таблиця 4

Розрахунок коефіцієнта еластичності екологічної складової ефективності

Показник Величина централь-
ний Донецький Західний Придні-

провський
Причорномор-

ський
Харків-
ський

1 2 3 4 5 6 7 8

е3 Середнє 0,52 0,53 0,46 0,55 0,52 0,53

рівень розораності 
земель

Середнє 0,84 0,80 0,72 0,93 0,92 0,86

еластичність 101,61 122,97 32,57 352,13 142,67 70,40

рівень інтенсивності 
використання водних 
ресурсів

Середнє 0,00 0,00 0,00 0,01 0,20 0,00

еластичність 1,34 0,21 0,00 0,43 2,25 0,85

внесення мінеральних 
добрив під посіви всіх 
сільськогосподарських 
культур, на 1 га посівної 
площі, кг

Середнє 92,89 47,58 111,79 52,67 48,39 75,11

еластичність 2,35 1,67 1,44 1,19 3,36 2,68

внесення органічних 
добрив під посіви всіх 
сільськогосподарських 
культур, на 1 га посівної 
площі, кг

Середнє 0,63 0,64 0,53 1,18 0,46 0,49

еластичність 0,51 0,25 0,35 -0,57 2,12 1,63
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вими, а сама організаційно-технічна складова ефективнос-
ті є еластичною величиною за цими показниками.

Отже, як показав проведений просторово-струк-
турний аналіз ефективності на основі використання кое-
фіцієнтів еластичності, кожен регіон має свої особливості 
розвитку сільського господарства, а отже, і свої детермі-
нанти впливу на його ефективність. Тому варто керуватись 
тими показниками, які справляють визначальний вплив на 
сільськогосподарське виробництво регіонів України. Саме 
вони можуть формувати оптимальну структуру сільсько-
господарського виробництва.

Висновки. Для визначення ефективності складної 
та багатогранної структури сільськогосподарського ви-
робництва регіонів здійснено аналіз у таких напрямках: за 
просторовою ознакою (зональної спеціалізації); за струк-
турною ознакою (відповідності критеріям ефективності 
груп показників). Такий підхід дозволив не тільки вико-
ристати сукупність різних показників ефективності вироб-
ництва, але й в подальшому забезпечити можливості для 
з’ясування причин зменшення або повільного зростання 
ефективності в міжрегіональному розрізі, пошуку резервів 
і шляхів її підвищення в динаміці.

Таблиця 5

Розрахунок коефіцієнта еластичності організаційно-технічної складової ефективності

Показник Величина централь-
ний Донецький Західний Придні-

провський
Причорно-
морський

Харків-
ський

е4 Середнє 0,54 0,53 0,54 0,55 0,55 0,54

купівля сільськогосподар-
ськими підприємствами но-
вої сільськогосподарської 
техніки (тракторів), од.

Середнє 113,25 99,50 31,21 180,67 156,22 148,17

еластичність -0,54 -0,52 -0,44 -0,35 -0,27 -0,95

рівень оновлення сільсько-
господарської техніки

Середнє 16,95 16,86 16,17 19,79 22,12 18,69

еластичність -0,68 -0,71 -0,42 -0,34 -0,22 -1,72

Забезпеченість енергетич-
ними потужностями сільсь- 
когосподарських підпри-
ємств, енергетичні потуж-
ності на 100 га посівної 
площі,квт 

Середнє 223,94 175,25 246,10 177,94 164,11 170,17

еластичність -0,83 -2,50 0,68 -0,92 -0,35 -0,98

Урожайність зернових і зер- 
нобобових культур, цент-
нерів з 1 гектара зібраної 
площі

Середнє 47,63 26,68 39,55 29,88 26,69 42,67

еластичність -0,43 1,06 -0,68 -0,09 0,03 -0,55

вирощування сільськогос-
подарських тварин, у живій 
масі; тис. т

Середнє 197,39 104,87 100,26 148,83 64,44 93,27

еластичність -0,20 -1,45 -2,10 1,34 -0,81 -1,92

виробництво молока на 
одну особу, кг

Середнє 410,76 91,43 351,93 191,80 253,11 359,61

еластичність -5,49 -1,42 -6,24 -1,49 -3,02 -4,03

витрати кормів у розрахун-
ку на одну умовну голову 
великої худоби, сільсько-
господарські підприємства, 
ц кормових од.

Середнє 29,42 22,33 25,81 24,53 24,81 34,14

еластичність 0,96 0,91 -8,09 -2,62 0,47 -2,37

ЛІТеРАТУРА 

1. андрійчук в. г. економіка аграрних підприємств: під-
ручник. київ: кнеУ, 2002. 624 с.

2. пархоменко л. м. теоретичні основи дослідження еко-
номічної ефективності сільськогосподарського виробництва 
в  умовах ринку. Економіка АПК. 2006. № 8. С. 82–87.

3. прокопенко к. о. економічна ефективність сільсько-
господарських підприємств: сучасний стан і вплив державної 
підтримки. Вісник аграрної науки Причорномор’я. економіч-
ні науки. Сільськогосподарські науки. технічні науки. 2009.  
вип. 2 (49). С. 74–83.

4. Скачек н. Ю. Статистичний аналіз результатів діяль-
ності сільськогосподарських товаровиробників: методологічні 
аспекти. Статистика України: наук.-інформ. журнал. 2009. № 4. 
С. 58–62.

5. Сулима м. і. економічна ефективність виробництва 
продукції в сільськогосподарських підприємствах. Економіка 
АПК. 2009. № 2. С. 88–94.

6. Юрчишин в.в. ефективність як вирішальний економіч-
ний критерій. Економіка АПК. 2008. № 12. С. 143–144.

7. лискина е. Ю. экономико-математические модели: 
учеб. пособие. рязань, 2009. 110 с.



253Проблеми економіки № 4, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

8. Чмирьова л. Ю. районування території України як один 
з факторів просторового соціально-економічного розвитку ре-
гіонів. Ефективна економіка. 2013. № 3. URl: http://www.econo-
my.nayka.com.ua/?op=1&z=1878

9. Бринзей Б. С. модель ефективності використання ре-
сурсів сільськогосподарських підприємств регіону. Моделю-
вання регіональної економіки. 2015. № 2 (26). С. 41–52.

REFERENCES

Andriichuk, V. H. Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Eco-
nomics of agricultural enterprises]. kyiv: kNEU, 2002.

Brynzei, B. S. «model efektyvnosti vykorystannia resursiv sils-
kohospodarskykh pidpryiemstv rehionu« [The model the resource 
use efficiency of agricultural enterprises in the region]. Modeliu-
vannia rehionalnoi ekonomiky, no. 2(26) (2015): 41-52.

Chmyryova, l. yu. «Raionuvannia terytorii Ukrainy yak odyn 
z faktoriv prostorovoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku re-
hioniv« [Zoning of the territory of Ukraine as one of the factors of 
spatial socio-economic development of regions]. Efektyvna ekono-
mika. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878

liskina, E. yu. Ekonomiko-matematicheskie modeli [Econom-
ic-mathematical models]. Riazan, 2009.

Prokopenko, k. O. «Ekonomichna efektyvnist silskohospo-
darskykh pidpryiemstv: suchasnyi stan i vplyv derzhavnoi pidtrym-
ky« [Economic efficiency of agricultural enterprises: current status 
and impact of state support]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomo-
ria. Ekonomichni nauky. Silskohospodarski nauky. Tekhnichni nauky, 
no. 2(49) (2009): 74-83.

Parkhomenko, l. m. «Teoretychni osnovy doslidzhennia eko-
nomichnoi efektyvnosti silskohospodarskoho vyrobnytstva v umo-
vakh rynku« [Theoretical basis of research of economic efficiency 
of agricultural production in market conditions]. Ekonomika APK, 
no. 8 (2006): 82-87.

Skachek, N. yu. «Statystychnyi analiz rezultativ diialnosti 
silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv: metodolohichni aspekty« 
[Statistical analysis of the results of activities of agricultural produc-
ers: methodological aspects]. , no. 4 (2009): 58-62.

Sulyma, m. I. «Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva 
produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh« [Economic ef-
ficiency of production in agricultural enterprises]. Ekonomika APK, 
no. 2 (2009): 88-94.

yurchyshyn, V.V. «Efektyvnist yak vyrishalnyi ekonomichnyi 
kryterii« [Efficiency as a decisive economic criterion]. Ekonomika 
APK, no. 12 (2008): 143-144.



254 Проблеми економіки № 4, 2016

Математичні методи та моделі в економіці

UDC 658:330.322:519.866
Kotsyuba O. S. Rational Choice of the Investment Project Using Interval 

Estimates of the Initial Parameters
The article is dedicated to the development of instruments to support 
decision-making on the problem of choosing the best investment project in a 
situation when initial quantitative parameters of the considered investment 
alternatives are described by interval estimates. In terms of managing the 
risk caused by interval uncertainty of the initial data, the study is limited 
to the component (aspect) of risk measure as a degree of possibility of 
discrepancy between the resulting economic indicator (criterion) and its 
normative level (the norm). An important hypothesis used as a basis for 
the proposed in the work formalization of the problem under consideration 
is the presence – for some or all of the projects from which the choice 
is made – of risk of poor rate of return in terms of net present (current) 
value. Based upon relevant developments within the framework of the 
fuzzy-set methodology and interval analysis, there formulated a model for 
choosing an optimal investment project from the set of alternative options 
for the interval formulation of the problem. In this case it is assumed that 
indicators of economic attractiveness (performance) of the compared 
directions of real investment are described either by interval estimates or 
possibility distribution functions. With the help of the estimated conditional 
example there implemented an approbation of the proposed model, which 
demonstrated its practical viability.
Keywords: investment project, interval uncertainty, interval analysis, risk of 
poor rate of return, function of possibility distribution.
Tabl.: 4. Formulae: 22. Bibl.: 12. 
Kotsyuba Oleksiy S. – Candidate of Sciences (Economics), Associate 
Professor, Candidate on Doctor Degree, Department of Enterprises Strategy, 
Kyiv National Economic University named after V. Hetman (54/1 Peremohy 
Ave., Kyiv, 03068, Ukraine)
E-mail: kotsyuba@voliacable.com

УДК 658:330.322:519.866
Коцюба А. С. Рациональный выбор инвестиционного  

проекта при интервальных оценках начальных параметров
Статья посвящена развитию инструментария для поддержки при-
нятия решения относительно проблемы выбора наилучшего инве-
стиционного проекта в ситуации, когда начальные количественные 
параметры рассматриваемых инвестиционных альтернатив опи-
сываются интервальными оценками. В части учета фактора риска, 
обусловленного интервальной неопределенностью исходных данных, 
исследование ограничено компонентом (аспектом) меры риска как 
степени возможности несоответствия результирующего эконо-
мического показателя (критерия) его нормативному уровню (нор-
мативу). Важная гипотеза, на которой основывается предлагаемая 
в работе формализация затронутой проблемы, состоит в нали-
чии  – для некоторых или всех проектов, из которых осуществляется 
выбор, – риска неокупаемости по показателю чистой приведенной 
(текущей) стоимости. С опорой на соответствующие наработки 
в рамках нечетко-множественной методологии и интервального 
анализа была сформулирована модель выбора оптимального инве-
стиционного проекта из множества альтернативных вариантов для 
интервальной постановки задачи. При этом предполагается, что по-
казатели экономической привлекательности (эффективности) срав-
ниваемых направлений реального инвестирования описываются либо 
интервальными оценками, либо функциями распределения степеней 
возможности. На условном расчетном примере была осуществлена 
апробация предложенной модели, которая продемонстрировала ее 
практическую состоятельность.
Ключевые слова: инвестиционный проект, интервальная неопреде-
ленность, интервальный анализ, риск неокупаемости, функция рас-
пределения степеней возможности.
Табл.: 4. Формул: 22. Библ.: 12. 
Коцюба Алексей Станиславович – кандидат экономических наук, до-
цент, докторант, кафедра стратегии предприятий, Киевский на-
циональный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 
54/1, Киев, 03068, Украина)
E-mail: kotsyuba@voliacable.com

Удк 658:330.322:519.866

раціональний вибір інвестиційного проеКту в разі інтервальних оціноК 
початКових параметрів

 2016 коцЮБа о. с.
УДК 658:330.322:519.866

коцюба о. С.
Раціональний вибір інвестиційного проекту в разі інтервальних оцінок початкових параметрів

Статтю присвячено розвитку інструментарію для підтримки прийняття рішення стосовно проблеми вибору найкращого інвестиційного проекту 
в  ситуації, коли початкові кількісні параметри розглядуваних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування 
фактора ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом (аспектом) міри ризику як ступеня 
можливості невідповідності результуючого економічного показника (критерію) його нормативному рівню (нормативу). Важлива гіпотеза, на якій 
ґрунтується пропонована в роботі формалізація порушеної проблеми, полягає у наявності – для деяких або всіх проектів, з яких здійснюється вибір,  – 
ризику неокупності за показником чистої теперішньої вартості. З опорою на відповідні напрацювання в межах нечітко-множинної методології 
та інтервального аналізу було сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів для 
інтервальної постановки задачі. При цьому припускається, що показники економічної привабливості (ефективності) порівнюваних напрямів реаль-
ного інвестування описуються або інтервальними оцінками, або ж функціями розподілу ступенів можливості. На умовному розрахунковому прикладі 
було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.
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Постановка проблеми. Відповідно до нинішніх уяв-
лень інвестиційного менеджменту та ризикології невизна-
ченість, яка супроводжує інвестиційну діяльність підпри-
ємства, поряд з іншими інформаційними ситуаціями може 
набувати інтервального характеру, коли суб’єкт управління 
або експерт у змозі оцінити лише діапазони або межі ва-
ріації значень початкових кількісних параметрів розгля-
дуваного інвестиційного проекту. В межах напрацьованих 
сучасною наукою підходів зазначений різновид невизна-
ченості моделюється за допомогою інтервального аналізу 
або математики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд 
наукових праць, присвячених економічним застосуванням 
інтервального аналізу, дозволяє бачити, що проблематика 
фінансів та інвестицій посідає в них одне з центральних 
місць. Хоча лише цим, зрозуміло, наявні здобутки й пер-
спективи інтервальної методології в економіці й бізнесі не 
обмежуються. Як дослідження, які репрезентативно відо-
бражають потенціал інтервального аналізу стосовно задач 
інвестиційного аналізу та інвестиційного менеджменту, 
можна назвати роботи Д. В. Давидова, В. В. Домбровсько-
го, С. М. Авдеєнка, О. П. Вощиніна, П. В. Бронз, Б. М Яцен-
ка, М. Ю. Стерніна, Г. І. Шепелєва, І. О. Ніконової, М. А. Ко-
леснікова та ін. [1–6].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Віддаючи належне одержаним у зазначеній 
сфері результатам, водночас можна стверджувати, що вони 
не вичерпують всіх її значущих складових. Зокрема, свою 
актуальність зберігає проблематика інтервального моде-
лювання ефективності й оптимізації реальних інвестицій.

Постановка завдання. В контексті вищевикладено-
го більш ґрунтовного теоретичного опрацювання потребує 
проблема вибору найкращого інвестиційного проекту в си-
туації, коли вихідні кількісні параметри розглядуваних ін-
вестиційних альтернатив описуються інтервальними оцін-
ками. Раніше [7] нами вже досліджувалися окремі аспекти 
цієї проблеми. Необхідність її повноцінного інструмен-
тального забезпечення зумовлює доцільність подальших 
досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
можливих значущих формалізацій порушеної проблеми, 
тобто її формулювання як економіко-математичної задачі, 
можна запропонувати постановку, яка ґрунтується на та-
ких припущеннях (гіпотезах):

1) початкові фінансово-економічні параметри ін-
вестиційних проектів, з яких здійснюється вибір, 
описуються як точковими, так й інтервальними 
оцінками. При цьому оскільки окреме число може 
розцінюватися як частковий (вироджений) випа-
док інтервалу, це дозволяє моделювати розгляду-
вану проблему як суто інтервальну;

2) серед порівнюваних інвестиційних проектів наяв-
ні проекти з ненульовим, але меншим 0,5, ризиком 
неокупності за показником чистої теперішньої 
вартості (NPV), тобто для них ступінь можливості 
від’ємного NPV більше нуля, але при цьому шанси 
на успіх більше, ніж ризик невдачі. Решта проектів 
(якщо такі є) гарантовано окупаються за зазначе-
ним критерієм у межах прогнозних оцінок вихід-
них фінансово-економічних параметрів;

3) для кожного інвестиційного проекту з ненульо-
вим ризиком неокупності за показником NPV після міні-
мального терміну, коли серед інших сценаріїв може мати 
місце окупність, послідовність інтервальних оцінок на-
копиченого дисконтованого ефекту або доходу (DAE) є не-
спадною:

+≤ 1k kDAE DAE , +≤ 1k kDAE DAE , = * ,k k T ,

 = ≥ =* min{ | 0, 1, }kk k DAE k T , 
(1–2)

де     kDAE , +1kDAE  – мінімальне значення в межах інтер-
вальної оцінки DAE відповідно для k-го і k+1-го періоду ре-
алізації інвестиційного проекту;

kDAE , +1kDAE  – максимальне значення в межах ін-
тервальної оцінки DAE відповідно для k-го і k+1-го періоду 
реалізації інвестиційного проекту;

T – термін реалізації інвестиційного проекту.

Важливий аспект пропонованої в цій роботі інтер-
вальної формалізації проблеми інвестиційного вибору 
полягає у наявності – для деяких або всіх проектів, з яких 
здійснюється вибір, – ризику від’ємної чистої теперішньої 
вартості, що породжений інтервальною невизначеністю 
початкових даних. З одного боку, є очевидною практична 
значущість саме такої постановки задачі, а з другого – це 
припущення зумовлює певну методологічну складність, 
яка потребує окремого аналізу.

Моделювання економічної привабливості або ефек-
тивності реальних інвестицій передбачає використання 
низки показників (критеріїв), які з урахуванням фактора 
часу, що ґрунтується на процедурі дисконтування, відо-
бражають їх ефект, доходність та термін окупності. В разі, 
коли початкові параметри характеризуються інтерваль-
ною невизначеністю, результуючі показники ефективності 
також виявляються недетермінованими величинами. Ме-
тодологія інтервальних обчислень на основі правил інтер-
вальної арифметики дозволяє знаходити зазначені неде-
терміновані величини у формі інтервальних оцінок. Проте 
цей підхід може бути реалізований не завжди. Якщо для 
деякого інвестиційного проекту з інтервальними оцінка-
ми вихідних параметрів має місце ненульовий (і при цьому 
відмінний від одиниці) ризик неокупності за показником 
NPV, то для нього інтервальне оцінювання показника тер-
міну окупності з дисконтуванням (DPP) становить методо-
логічну проблему. Згідно з результатами, наведеними в [8], 
без додаткової гіпотези, коректність якої видається нео-
днозначною, про припустимість екстраполяції грошових 
потоків інвестиційного проекту поза терміном його реалі-
зації, ця проблема не може бути подолана в принципі. Як 
альтернативний виступає підхід відмовитися в цьому разі 
від знаходження показника DPP в інтервальній формі й мо-
делювати його за допомогою функції окупності [9, с. 10–11; 
10, с. 1030–1031], яка за своєю структурою певною мірою 
подібна функції розподілу випадкової величини з теорії 
ймовірностей і відображає розподіл ступенів можливості 
окупності проекту на часовому горизонті його здійснення, 
виходячи з гіпотези:

 ≤ = ≥( ) ( 0)tPoss DPP t Poss DAE , ∈ + ∞[0, )t , (3)
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де       (...)Poss  – ступінь можливості відповідної події;

tDAE  – значення накопиченого дисконтованого 
ефекту на кінець t-го моменту часу (періоду).

З гіпотези (3) випливає, що ≤ = ≥ =**( ) ( 0)Poss DPP t Poss NPV const 
≤ = ≥ =**( ) ( 0)Poss DPP t Poss NPV const , ∈ + ∞** [ , )t T .

Згідно із зазначеним, а також якщо виходити з дис-
кретного за розрахунковими періодами характеру зна-
ходження оцінок накопиченого дисконтованого ефекту 
інвестиційного проекту, функція окупності може бути ви-
значена в такий спосіб [9, с. 10–11; 10, с. 1030–1031]:

 

−
−

<
 ≥ + − − ×≤ = ×∆ − ≤ ≤

≥ >

1

1

0, 0
( 0) ( ( 1))
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( 0),
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Poss DPP t Poss DAE DAE k t k
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, (4)

 

− −∆ = ≥ − ≥1 1( , ) ( 0) ( 0)k k k kPoss DAE DAE Poss DAE Poss DAE ,
 

(5)∈ −∞ + ∞( , )t , = 1,k T ,
де       −1kDAE , kDAE  – значення показника DAE на кінець 
відповідно k–1-го і k-го періоду.

Третє з прийнятих вище припущень, яке стосується 
послідовностей інтервальних оцінок накопиченого дис-
контованого ефекту інвестиційних альтернатив з ненульо-
вим ризиком неокупності за показником NPV, забезпечує 
вимогу стосовно неспадного характеру функції окупності.

Зауважимо, що окрім показників терміну окупності 
представлення у формі функції розподілу ступенів можли-
вості в ситуації інтервальних оцінок початкових параме-
трів припускає також показник внутрішньої норми доход-
ності [11]. Для викладення пояснень щодо цього введемо 
низку необхідних додаткових позначень. 

Нехай kCF  – значення грошового потоку інвестицій-
ного проекту в k-му розрахунковому періоді; kCF  – інтер-
вальна оцінка грошового потоку інвестиційного проекту 
в k-му розрахунковому періоді; kCF , kCF  – відповідно 
мінімальне і максимальне значення в межах інтервальної 
оцінки грошового потоку інвестиційного проекту в k-му 
розрахунковому періоді. 

Необхідною умовою як для інтервального оціню-
вання, так і для побудови функції розподілу ступенів 
можливості стосовно показника внутрішньої норми до-
ходності є наявність в межах інтервальних оцінок грошо-
вих потоків аналізованого інвестиційного проекту сце-
нарію – 0( , ..., )z z

TCF CF , ∈ = [ , ]z
k kk kCF CF CF CF , = 0,k T ,  

для якого існує ставка дисконтування – ∈ + ∞[0, )zr , за 
якої показник чистої теперішньої вартості дорівнює нулю: 

=0( , ..., , ) 0z z z
TNPV CF CF r . Окрім цього, як передумова для 

знаходження зазначених характеристик або формалізмів 
може виступати вимога, згідно з якою функція чистої те-
перішньої вартості інвестиційного проекту з інтерваль-

ними оцінками грошових потоків – 0( , ..., , )TNPV CF CF r , 
= [ , ]k kkCF CF CF , = 0,k T , ∈ + ∞[0, )r  – строго спа-

дає за дисконтною ставкою r на множині визначення за 

цим аргументом, тобто * **{ , } [0, )r r∀ ∈ + ∞ : <* **r r  ⇒  

<** *
0 0( , ..., , ) ( , ..., , )T TNPV CF CF r NPV CF CF r , де останнє 

співвідношення слід розуміти як одночасну істинність двох 
нерівностей: <** *

0 0( , ..., , ) ( , ..., , )T TNPV CF CF r NPV CF CF r   

і <** *
0 0( , ..., , ) ( , ..., , )T TNPV CF CF r NPV CF CF r . Неваж-

ко впевнитися, що для справедливості другої пере-
думови достатньо строго спадної поведінки функції 

0( , ..., , )TNPV CF CF r , ∈ + ∞[0, )r . В разі виконання обох 
з наведених передумов функція розподілу ступенів можли-
вості для показника внутрішньої норми доходності може 
бути знайдена на основі співвідношення [11, с. 235–239]:

 
 (6)

Беручи до уваги особливості досліджуваної пробле-
ми, передумови для оцінювання внутрішньої норми до-
ходності у формі інтервалу або функції розподілу ступенів 
можливості для інвестиційного проекту з нечіткими оцін-
ками грошових потоків доцільно сформулювати в дещо ін-
шому варіанті:

1) функція чистої теперішньої вартості інвестиційного 
проекту – 0( , ..., , )TNPV CF CF r , = [ , ]k kkCF CF CF ,  

= 0,k T , ∈ + ∞[0, )r  – строго спадає за дисконт-
ною ставкою r на множині визначення за цим ар-
гументом в сенсі, який було наведено вище;

2) для кожного з граничних сценаріїв реалізації ін-
вестиційного проекту – знизу і зверху – існує дис-
контна ставка, за якої показник чистої теперіш-
ньої вартості дорівнює нулю:

  ∃ = ∈ + ∞[0, )r IRR : =0( , ..., , ) 0TNPV CF CF IRR ; 

∃ ∈ + ∞[0, )IRR : =0( , ..., , ) 0TNPV CF CF IRR .
В разі виконання наведених передумов при дисконт-

ній ставці IRR  функція розподілу ступенів можливості для 
показника внутрішньої норми доходності досягає свого мак-
симально припустимого рівня – 1 і стабілізується на ньому, 
тобто ∀ ∈ + ∞[ , )r IRR : ≤ = ≤ =( ) ( ( ) 0) 1Poss IRR r Poss NPV r .

Отже, в подальших побудовах виходитимемо з того, 
що результуючі показники економічної привабливості 
(ефективності) порівнюваних напрямів реального інвес-
тування описуються або інтервальними оцінками, або ж 
функціями розподілу ступенів можливості.

Позначимо через Ω  множину часткових критеріїв 
ефективності реальних інвестицій, які використовуються 
суб’єктом прийняття рішення для співставлення інвести-
ційних альтернатив. Тоді в межах пропонованої інтерваль-
ної постановки задачі інвестиційного вибору цю множину 
можна розбити на дві підмножини: ΩI  та ΩF , перша з яких 
складається з критеріїв, оцінки яких задані в інтервальній 
формі, а друга – критеріїв, які задаються за допомогою 
функції розподілу ступенів можливості ( Ω ∪ Ω = ΩI F , 
Ω ∩ Ω = ∅I F ).

Відповідно до зроблених вище припущень і викла-
дених стосовно них пояснень і міркувань модель вибору 
найкращого інвестиційного проекту з множини альтер-
нативних проектів в ситуації інтервальної невизначеності 
початкових даних, яка зумовлює ризик неокупності або 
неефективності інвестицій, якщо обмежитися адитивним 
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варіантом згортки критеріїв, може бути сформульована 
в такий спосіб:

 

1 2
1

1 2
1

( ( ) ( , ))

( ( ) ( , )),

L
H H

lj ljj l l l l
l
V

H F H F F
v v vj v vj v

v

SI a b Av K b Risk K G

c q Me K q Risk K G

=

=

= + +

+ +

∑

∑
 (7)

= 1,j m ,

, 

 = −( , ) 1 ( , )H
lj ljl lRisk K G Risk K G , 

(8–9)

 

+
=( )

2

ljlj
lj

K K
Av K , (10)

= 1,l L , = 1,j m ,

min min{ | 1, }l ljK K j m= = , = 1,l L , 

 max max{ | 1, }ljlK K j m= = , = 1,l L , 
(11–12)

 

, (13)

+

 ≤
 −= < <

−
 ≤

0,

( , ) ,

1,

l lj

l lj
lj ljl llj

lj lj

lj l

G K
G K

Risk K G K G K
K K

K G

, 

 −

 ≤
−= < <
−

 ≤

0,

( , ) ,

1,

lj l

lj l
lj ljl llj

lj lj

l lj

K G
K G

Risk K G K G K
K K

G K

, (14–15)

= 1,l L , = 1,j m ,
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(18–19)

argmin
∈ℜ

= ≤min max ( )F F
vj vj

G
K Poss K G ,

 argmax
∈ℜ

= ≤max min ( )F F
vj vj

G
K Poss K G , 

(20–21)

 
, (22)

= 1,v V , = 1,j m ,

де     jSI  – узагальнений (інтегрований) критерій еконо-
мічної привабливості (ефективності, результативності) j-го 
інвестиційного проекту;

m  – число інвестиційних проектів у сукупності,  
з якої здійснюється вибір найкращого проекту;

L  – число часткових критеріїв ефективності реаль-
них інвестицій у складі множини IΩ , тобто заданих у фор-
мі інтервальних оцінок;

V  – число часткових критеріїв ефективності реаль-
них інвестицій у складі множини FΩ , тобто заданих у фор-
мі функції розподілу ступенів можливості;

ljK  – l-й частковий критерій ефективності з множи-

ни IΩ  для j-го інвестиційного проекту;

ljK  – інтервальна оцінка l-го часткового критерію 
ефективності з множини IΩ  для j-го інвестиційного про-
екту;

ljK , ljK  – відповідно мінімальне та максимальне зна-
чення в межах інтервальної оцінки l-го часткового крите-
рію привабливості з множини IΩ  для j-го інвестиційного 
проекту;

( )ljAv K , ( )H
ljAv K  – відповідно вихідне та нормалі-

зоване середнє значення в межах інтервальної оцінки l-го 
часткового критерію ефективності з множини IΩ  для j-го 
інвестиційного проекту;

lG  – нормативне значення l-го часткового критерію 
з множини IΩ ;

( , )lj lRisk K G , ( , )H
lj lRisk K G  – відповідно вихідне та 

нормалізоване значення ступеня ризику невідповідності 
значення критерію ljK  нормативу lG ;

F
vjK  – v -й частковий критерій ефективності з мно-

жини FΩ  для j-го інвестиційного проекту;

( )F
vjMe K , ( )H F

vjMe K  – відповідно вихідне та нор-
малізоване медіанне значення v-го часткового критерію 
ефективності з множини FΩ  для j-го інвестиційного про-

екту ( ( ( )) 0,5F F
vj vjPoss K Me K≤ = );

F
vG  – нормативне значення v -го часткового крите-

рію з множини FΩ ;

( , )F F
vj vRisk K G , ( , )H F F

vj vRisk K G  – відповідно ви-
хідне та нормалізоване значення ступеня ризику невідпо-
відності значення критерію vjK  нормативу vG ;

minlK , max lK  – відповідно мінімальне та максималь-
не значення в межах множини можливих значень l-го част-
кового критерію привабливості з множини IΩ ;

min
F

vK , max
F

vK  – відповідно мінімальне та мак-
симальне значення в межах множини можливих значень  
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v -го часткового критерію привабливості з множини  
FΩ ;

la  – ваговий коефіцієнт для l-го часткового крите-

рію ефективності з множини IΩ  ( 0 1la≤ ≤ , 
1

1
L

l
l

a
=

=∑ );

vc  – ваговий коефіцієнт для v -го часткового крите-

рію ефективності з множини FΩ  ( 0 1vc≤ ≤ , 
1

1
V

v
v

c
=

=∑ );

1lb , 2lb  – ваговий коефіцієнт для відповідно серед-
нього значення і ступеня ризику невідповідності нормати-
ву в межах l-го часткового критерію ефективності з множи-
ни IΩ  ( 10 1lb≤ ≤ , 20 1lb≤ ≤ , 1 2 1l lb b+ = );

1vq , 2vq  – ваговий коефіцієнт для відповідно ме-
діанного значення і ступеня ризику невідповідності нор-
мативу в межах v -го часткового критерію ефективності  
з множини FΩ  ( 10 1vq≤ ≤ , 20 1vq≤ ≤ , 1 2 1v vq q+ = ).

Рівності lj ljK K +=  та lj ljK K −=  визначають відповідно 
позитивний (додатний) і негативний (від’ємний) знак ін-
гредієнта для часткових критеріїв ефективності з множи-

ни IΩ . Таке саме значення мають рівності F F
vj vjK K +=  та 

F F
vj vjK K −=  щодо часткових критеріїв з множини FΩ .

Нагадаємо, що економічний показник має позитив-
ний (додатний) інгредієнт, якщо в межах розглядуваної 

проблемної ситуації він оптимізується в напрямі максиму-
му. Якщо ж бажаним є мінімальне значення показника, то 
це означає, що він має негативний (від’ємний) інгредієнт.

Найкращим серед альтернативних варіантів реаль-
ного інвестування слід вважати проект, для якого інтегро-
ваний показник економічної привабливості набуває най-
більшого значення, при цьому [0,1]jSI ∈ , 1,j m= .

Показники центра групування значень і ступеня 
ризику, які характеризують або деталізують обумовлені 
інтервальними оцінками вихідних параметрів недетермі-
новані величини часткових критеріїв ефективності, зручно 
або доцільно називати деталізованими критеріями.

Продемонструємо застосування запропонованої мо-
делі на умовному прикладі.

Нехай розглядаються 3 інвестиційні проекти. Тер-
мін реалізації кожного проекту становить 3 роки. Грошо-
ві потоки проектів і дисконтна ставка описуються інтер-
вальними оцінками, які відображені в табл. 1. В силу цього 
показники ефективності проектів (чиста теперішня вар-
тість – NPV , внутрішня норма доходності – IRR , термін 
окупності з дисконтуванням – DPP ) моделюються також 
як недетерміновані величини (за допомогою інтервальної 
оцінки, або функції розподілу ступенів можливості). Ре-
зультати оцінювання критеріїв ефективності аналізованих 
проектів наведені в табл. 2 і 3.

Необхідно знайти інтегрований показник економіч-
ної привабливості для кожного з розглядуваних інвести-
ційних проектів і визначити найкращий з них.

Таблиця 1

Інтервальні оцінки грошових потоків альтернативних інвестиційних проектів і ставки дисконтування

Рік

оцінки грошових потоків для 

проекту 1 –  1kCF , млн гр. од.

оцінки грошових потоків для 

проекту 2 – 2kCF , млн гр. од.

оцінки грошових потоків для 

проекту 3 – 3kCF , млн гр. од.

оцінка дисконтної 
ставки

1kCF 1kCF 2kCF 2kCF 3kCF 3kCF r r

0 -9,0 -7,0 -11,0 -8,0 -10,0 -7,0

0,15 0,25
1 4,0 10,0 5,0 8,0 5,0 5,5

2 4,0 5,0 4,0 8,0 4,5 5,5

3 3,5 4,5 4,0 8,0 4,5 5,0

Таблиця 2

Інтервальні оцінки показників NPV  та IRR  для альтернативних інвестиційних проектів

№ 
проекту

jNPV ,

1, 3j = , млн гр. од.

jIRR ,

1, 3j = , %

jNPV jNPV jIRR jIRR

1 -1,448 8,435 0,137 0,960

2 -2,392 10,266 0,092 0,839

3 -0,816 5,229 0,193 0,574
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У табл. 4 наведені результати розрахунку показників 
центра групування значень і ступеня ризику для критеріїв 
ефективності інвестицій в межах порівнюваних інвестицій-
них альтернатив. При цьому було прийнято такі нормативи 
для зазначених критеріїв: 0NPVG =  млн гр. од, 0,2IRRG = , 

2DPPG =  роки.
Вагові коефіцієнти для часткових і деталізованих 

критеріїв встановимо за допомогою правила П. С. Фішбер-

Таблиця 3

Функція розподілу ступенів можливості для показника DPP  в межах альтернативних інвестиційних проектів

Рік 1( )Poss DPP t≤ 2( )Poss DPP t≤ 3( )Poss DPP t≤

0 0,000 0,000 0,000

1 0,226 0,000 0,000

2 0,628 0,530 0,384

3 0,853 0,811 0,865

на [12, с. 156–157]. При цьому виходитимемо з такої систе-
ми переваг між критеріями:

NPV IRR DPP  , ( )~ ( )j jAv NPV Risk NPV ,

 ( )~ ( )j jAv IRR Risk IRR , ( )~ ( )F F
j jMe DPP Risk DPP ,

 1, 3j = .

Таблиця 4

Показники центра групування значень і ступеня ризику для критеріїв ефективності інвестицій  
у межах альтернативних інвестиційних проектів

№ 
проекту

( )jAv NPV ,

1, 3j = ,
млн гр. од.

( )jAv IRR ,

1, 3j = ,
%

( )F
jMe DPP ,

1, 3j = ,
років

( )jRisk NPV ,

1, 3j =

( )jRisk IRR ,

1, 3j =

( )F
jRisk DPP ,

1, 3j =

1 3,494 0,549 1,681 0,147 0,077 0,372

2 3,937 0,466 1,943 0,189 0,145 0,470

3 2,206 0,384 2,242 0,135 0,018 0,616

Тоді зазначені вагові коефіцієнти набувають зна-
чень: для часткових критеріїв відповідно 0,500, 0,333, 0,167,  
і 0,500 для всіх деталізованих критеріїв.

Згідно з даними табл. 2–4, а також знайденими ва-
говими коефіцієнтами отримуємо такий набір значень ін-
тегрованого показника економічної привабливості: 0,660, 
0,616, 0,580 для проектів 1, 2 і 3 відповідно. Отже, найкра-
щим серед аналізованих варіантів інвестування слід вважа-
ти проект 1.

Висновки. Результати проведеного дослідження 
переконують, що ситуація інвестиційного проектування, 
коли фінансово-економічні параметри розглядуваних ін-
вестицій описуються інтервальними оцінками, потребує 
власного теоретичного аналізу й формування спеціального 
методичного апарату. На основі напрацювань сучасного ін-
вестиційного менеджменту та ризикології в публікації було 
запропоновано модель вибору оптимального інвестицій-
ного проекту з множини альтернативних варіантів у разі 
невизначеності та ризику в межах інтервальної постановки 
задачі. Апробація запропонованої моделі на умовних даних 
засвідчила її спроможність.

Важливим напрямом подальших зусиль за пору-
шеною в цій роботі проблематикою є створення цілісної 
методології оцінки ефективності реальних інвестицій, яка 
передбачає врахування різних за своєю природою видів не-
визначеності і пов’язаного з нею ризику.
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Матюшенко И. Ю. Сценарии развития научно-инновационного  

потенциала Украины в условиях новой промышленной  
революции и ассоциации с ЕС

В статье приведены результаты сценарного моделирования научно-
инновационного развития Украины для определения целесообразных 
методов его управления в условиях новой промышленной революции 
и ассоциации с ЕС. Показано, что наилучшим сценарием, который 
в  долгосрочном периоде обеспечивает значительный рост резуль-
татов научно-технического развития, является сценарий увеличения 
уровня расходов на НИОКР до целевого уровня ЕС в 4 % ВВП. Но этот 
сценарий является маловероятным. Установлено, что оптималь-
ным можно считать уровень расходов в 2,5 % ВВП, который может 
быть реализован в среднесрочной перспективе; при этом повышение 
уровня расходов до 1,7–2 % ВВП дает определенные результаты, но 
не создает достаточных ресурсов для долгосрочного развития. До-
казано, что для того, чтобы достичь значительных результатов 
научно-технического развития, увеличение расходов на исследования 
и разработки должно сопровождаться развитием кластеров, повы-
шением уровня защиты инвесторов, обеспечением развития высоко-
технологических производств и занятости на таких производствах, 
а также облегчением доступа к ИКТ. Установлено, что необходимым 
условием эффективного научно-технического развития является сти-
мулирование заинтересованности населения в получении качествен-
ного профессионального образования, в том числе через поощрение со 
стороны работодателей. 
Ключевые слова: сценарное моделирование, научно-инновационное 
развитие, показатели научно-технической деятельности, уровень 
ВВП на душу населения, имитационные эксперименты по управлению.
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Сьогодні в умовах розгортання нової промислової 
революції науково-інноваційний розвиток будь-якої краї-
ни стає головним чинником її конкурентоспроможності на 
світовій арені [1–12]. Проблема сценарного моделювання 
науково-технічного розвитку і визначення доцільних мето-
дів його управління є особливо актуальною для країн, які 
трансформують свою економіку до ринкових умов і нама-
гаються вибороти своє місце з урахуванням сучасних інте-
граційних процесів. 

Вказаною проблемою займається багато сучасних 
іноземних учених, таких як V. Smil, Дж. Хулл, Дж. Рифкін, 
С. Джобс, Т. Курфус, С. Глаз’єв, В. Іноземцев, А. Акаєв,  
Ю. Полтерович, В. Княгинін, И. Дежина, А. Пономарьов, 
а серед українських учених слід виділити роботи В. Гейця, 
В. Семіноженка, Б. Кваснюка, М. Кизима, В. Хаустової та 
багатьох інших. В той же час побудова можливих сцена-
ріїв науково-інноваційного розвитку економіки України  
з урахуванням нової промислової революції і введення  
в дію з 2016 р. Угоди про асоціацію з ЄС є актуальною за-
дачею.

Метою дослідження є сценарне моделювання нау-
ково-інноваційного розвитку України для визначення до-
цільних методів його управління в умовах нової промисло-
вої революції та асоціації з ЄС.

У цьому дослідженні сценарне моделювання здій-
снювалося на основі плану імітаційних експериментів 
зі зміною параметрів по одному, що дозволяє виявити 
чутливість системи до кожного з параметрів та визначи-
ти ті параметри, збільшення (зменшення) яких дозволяє 
досягти найбільшого бажаного ефекту [13]. При цьому 

дослідження взаємозв’язку між окремими показниками 
науково-технічної діяльності, а також між ними і рівнем 
ВВП на душу населення (або національного доходу) є пред-
метом аналізу і відповідає підходам, які використовують 
світові організації при визначенні рівнів розвитку країн 
[14–16].

Автором було запропоновано імітаційну модель, що 
дозволяє дослідити вплив окремих напрямків розвитку 
освітнього, наукового, інституційного потенціалів і окре-
мих заходів щодо активізації науково-технічної та інно-
ваційної діяльності на результати для економіки у цілому 
та визначити найбільш доцільні та ефективні з цих захо-
дів [17].

На рис. 1 показано діаграму причинно-наслідкових 
зв’язків імітаційної моделі. 

Імітаційні експерименти (сценарії) охоплювали пері-
од 2013–2025 рр.

При побудові сценаріїв передбачалося, що зміни не 
можуть відбуватися миттєво, тому досягнення параметра-
ми цільових значень було запрограмоване протягом 4 ро-
ків – з 2017 по 2020 р. однаковими приростами.

Цільові значення параметрів обиралися на рівні се-
реднього значення по країнах ЄС, якщо рівень України за 
цим параметром був нижчий або на рівні найбільш пере-
дових країн. Параметрами, які не змінювалися у сценаріях,  
є кількість населення з повною середньою освітою, оскіль-
ки за цим показником Україна випереджає усі країни ЄС, 
та випускники у галузі науки і техніки, оскільки за цим по-
казником Україна є одним з лідерів. Параметри сценаріїв 
показано у табл. 1.
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рис. 1. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків імітаційної моделі рівня  
науково-технічного розвитку України [17]
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Базовий сценарій передбачає збереження усіх тен-
денцій та фіксацію усіх параметрів на рівні 2013 р. Виня-
ток становить лише зменшення у 2014–2015 рр. рівня ВВП 
відносно прогнозованого моделлю до значення, що відпо-
відає звітним даним щодо індексу реального ВВП України. 
На рис. 2 показано динаміку ВВП на 1 особу за паритетом 
купівельної спроможності у базовому сценарії.

Таблиця 1

Параметри сценаріїв науково-технічного розвитку України

№ Сценарії Параметр цільове 
значення Примітка

1 Базовий

підвищення освітнього потенціалу

2 освіта 1 витрати на освіту, % ввп 7,0 Швеція

3 освіта 2 тривалість навчання, років 16,9-17 данія, Фінляндія

4 освіта 3 населення віком 30–35 років із повною вищою 
освітою, % населення відповідного віку 48,3 Швеція

підвищення рівня інформаційно-комунікаційних технологій

5 ікт 1 доступ до ікт, балів 7,2 середнє по ЄС

6 ікт 2 використання ікт, балів 5,5 середнє по ЄС

підвищення інституційного потенціалу

7 Бізнес 1 розвиток кластерів, бали 4,1 середнє по ЄС

8 Бізнес 2 Захист інвесторів, бали 80 великобританія

9 Бізнес 3 легкість одержання кредитів, бали 93,8 польща 

активізація науково-технічної діяльності

10 ндр 1

витрати на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, % ввп

1,7 законодавство України

11 ндр 2 2,0 середнє по ЄС (за винятком 
кіпру, румунії та Болгарії)

12 ндр 3 4,0 цільове значення ЄС (гори-
зонт 2020)

розвиток наукоємних виробництв

13 Зайнятість 1
Зайнятість у наукоємних галузях, % загальної кіль-
кості робочої сили 

38,2 середнє по ЄС

14 Зайнятість 2 61,4 краще по Україні у попередні 
роки (2011 р)
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рис. 2. Динаміка ВВп у базовому сценарії науково-технічного розвитку України

Аналіз динаміки основних показників науково-
технічного розвитку України, зокрема, освітнього та ін-
ституційного потенціалів, результатів науково-дослідних 
робіт та комерціалізації інновацій, а також результатів для 
економіки у цілому дозволяє зробити висновок про подо-
вження негативних тенденцій за умов збереження незмін-
ними основних керуючих параметрів. Так, як виходить 
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з рис. 3, величина ВВП зменшується протягом усього 
розглядуваного періоду, після стрімкого падіння у 2014–
2016 рр. зниження продовжується, хоча і з меншими тем-

пами. Ситуація стабілізується починаючи з 2022 р., але 
ресурсів для розвитку у економіки немає, а отже, існуючі 
рішення дозволяють отримати лише просте відтворення. 

Через зниження ВВП решта показників науково-
технічного розвитку також знижуються або зростають 
вкрай повільно. Зростання в основному пояснюється тим, 
що динаміка показників визначається рівнем ВВП попере-
днього року, тому у перший прогнозний період, який від-
повідає 2014 р., значення майже усіх складових потенціа-
лу та результатів зростає, оскільки базується на відносно 
більшому рівні ВВП 2013 р. Далі усі значення спадають, але 
залишаються трохи більше від початкового рівня. Так, ін-
тегральна оцінка рівня освітнього потенціалу зростає у ба-
зовому сценарії на 4 %, так само, як і інтегральна оцінка 
створення освітнього потенціалу. Оцінка інституційного 
потенціалу зростає у базовому сценарії на 6 %, причому ін-
декс створення інституційного потенціалу зростає лише на 
2 %. Головним чинником зростання потенціалів є зростання 
оцінки розвитку кластерів (на 8 %) та кількості дослідників 
(до 2,04 % зайнятого населення) завдяки більшому рівню 
ВВП у перший період. Це дозволило у базовому сценарії 
досягти підвищення оцінки якості науково-дослідних уста-
нов на 6 %. За той самий період оцінка спроможності до 
інновацій збільшується на 8 %, що дозволило отримати до-
ходи від ліцензій з-за кордону на 15 % більше. Але у цілому 
наявні позитивні зміни в окремих показниках не призвели 
до покращення ситуації.   

Значення глобального інноваційного індексу, як по-
казано на рис. 3, також знижується, через зниження рей-
тингу університетів на 1,8 %, загальних витрат на НДДКР 
на 1,6 %, рівня патентування на 2,1 % та суттєвого зниження 
питомої ваги малого та середнього бізнесу в інноваційних 
товарах до 0,94 %. 

У цілому базовий сценарій науково-технічного розви-
тку України можна вважати песимістичним, оскільки клю-
чові показники розвитку знижуються. Вичерпання освітніх 
резервів зростання та дуже низький рівень фінансування 
розробок призводить до стагнацій розвитку. Більш того, 
на початкових часових проміжках відбувається стрімке па-
діння, що може призвести до втрати освітнього і наукового 
потенціалів. Зважаючи на довгий період моделювання, слід 

зазначити, що збереження існуючих тенденцій на усьому 
проміжку є сильним обмеженням, тому цей сценарій має 
велику ймовірність здійснення у короткостроковій пер-
спективі та нижче середньої – у довгостроковій.

Для оцінки змін, які відбуваються при реалізації 
окремих сценаріїв, використовувалися дані останнього 
року моделювання (2025 р.), на основі яких розраховували-
ся відношення результатів обраного сценарію до результа-
тів базового сценарію, а також відношення значень остан-
нього року до значень на початку періоду  (у 2013 р.). 

Головні результати імітаційних експериментів, які 
реалізують виділені сценарії науково-технічного розвитку 
України, показані у табл. 2. 

Порівняння результатів сценаріїв за рівнем ВВП на 
1 особу та значення глобального інноваційного індексу 
у базовому сценарії та інших сценаріях розвитку дозво-
ляє зробити висновок, що будь-які зрушення у керуючих 
параметрах, які відповідають удосконаленню освітньої, 
науково-технічної, інноваційної політики або інституцій-
ним змінам, приводять до позитивних наслідків. Як видно 
з даних табл. 2, в усіх сценаріях відбувається поліпшення 
показників порівняно з базовим сценарієм. Проте у біль-
шості сценаріїв також спостерігається стабілізація рівня 
ВВП та глобального інноваційного індексу, хоча й на наба-
гато вищому рівні, ніж у базовому сценарії. 

Для виявлення найбільш доцільного й ефективного 
сценарію реалізації науково-технічного розвитку України 
було проведене дослідження за окремими групами сцена-
ріїв за усіма показниками розвитку.

Група сценаріїв підвищення освітнього потенціалу 
включає три сценарії, з яких один пов’язаний із фінансу-
ванням освіти, а два передбачають підвищення зацікав-
леності населення в отриманні якісної освіти. Сценарій 
збільшення витрат на освіту до 7,0 % ВВП відповідає пере-
ходу до одного з найвищих серед країн ЄС рівня витрат на 
освіту, який здійснюється у Швеції. Цей сценарій єдиний, 
у якому передбачається не поступове, а разове збільшен-
ня витрат. Можливість цього сценарію визначається за-

рис. 3. Динаміка глобального інноваційного індексу у базовому сценарії  
науково-технічного розвитку України
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гальною тенденцією до збільшення витрат на освіту. Так, 
у 2009 р. за даними Всесвітньої організації інтелектуальної 
власності витрати на освіту в Україні складали 5,86 % ВВП,  
а у 2013 р. – 6,15 %. У цілому у світі панує тенденція до під-
вищення рівня витрат на освіту, не тільки у країнах з еконо-
мікою, що розвивається, але й у розвинутих країнах. Тому 
цей сценарій було включено у дослідження.

Аналіз діаграми причинно-наслідкових зв’язків 
(рис. 2) показав, що збільшення витрат на освіту має по-
зитивний вплив на кількість населення з повною вищою 
освітою, рівень освітнього потенціалу, рівень патентної ак-
тивності та, як наслідок, результати НДДКР і обсяг ВВП. 

Кількість населення з повню вищою освітою у сценарії під-
вищення фінансування освіти збільшується на 13,2 % по-
рівняно з базовим сценарієм і з початком періоду. Відпо-
відне зростання індексу створення освітнього потенціалу 
на 4,3 % та самого освітнього потенціалу на 3,5 % дозволяє 
у сценарії збільшення витрат на освіту отримати невелике 
підвищення оцінки результатів НДДКР на 0,4 % та резуль-
татів комерціалізації інновацій – на 0,7 %. 

Вихідні показники у такому сценарії збільшуються 
сильніше. Динаміка ВВП на 1 особу стає позитивною почи-
наючи з 2017 р. і дозволяє досягти на 10,3 % більшого зна-
чення наприкінці періоду моделювання порівняно з базо-

Таблиця 2

Результати імітації сценаріїв науково-технічного розвитку України

Показники, сценарії
Роки Відношення до 

базового сценарію
Відношення 

2025 р. до 2013 р.2013 2016 2020 2025

ввп на 1 особу за пкС, дол. 

оптимум ндр 3900 3353 13699 27071 8,23 6,94

Зайнятість 2 3900 3353 8389 9440 2,87 2,42

Зайнятість 1 3900 3353 6741 7506 2,28 1,92

ндр 3 3900 3353 18650 48211 14,66 12,36

ндр 2 3900 3353 17436 20067 6,10 5,14

ндр 1 3900 3353 14392 16319 4,96 4,18

Бізнес 3 3900 3353 3769 3889 1,18 1,00

Бізнес 2 3900 3353 6410 7112 2,16 1,82

Бізнес 1 3900 3353 11208 12881 3,92 3,30

ікт 2 3900 3353 3403 3429 1,04 0,88

ікт 1 3900 3353 4642 4971 1,51 1,27

освіта 3 3900 3353 3839 3983 1,21 1,02

освіта 2 3900 3353 3923 4092 1,24 1,05

освіта 1 3900 3353 3614 3627 1,10 0,93

базовий 3900 3353 3292 3289 0,84

глобальний інноваційний індекс, бали

оптимум ндр 36,26 36,11 38,78 43,20 1,20 1,19

Зайнятість 2 36,26 36,11 37,36 38,14 1,06 1,05

Зайнятість 1 36,26 36,11 36,94 37,48 1,04 1,03

ндр 3 36,26 36,11 40,06 48,51 1,35 1,34

ндр 2 36,26 36,11 39,76 41,71 1,16 1,15

ндр 1 36,26 36,11 38,97 40,45 1,12 1,12

Бізнес 3 36,26 36,11 36,19 36,27 1,01 1,00

Бізнес 2 36,26 36,11 36,85 37,35 1,04 1,03

Бізнес 1 36,26 36,11 40,68 41,90 1,16 1,16

ікт 2 36,26 36,11 40,63 40,64 1,13 1,12

ікт 1 36,26 36,11 36,78 37,01 1,03 1,02

освіта 3 36,26 36,11 36,47 36,56 1,01 1,01

освіта 2 36,26 36,11 36,81 36,92 1,02 1,02

освіта 1 36,26 36,11 36,30 36,31 1,01 1,00

базовий 36,26 36,11 36,07 36,07 0,99
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вим сценарієм (3627 дол. за ПКС). Проте швидке зростання 
на початку потім змінюється значно більш уповільненим, 
через що показник ВВП не досягає рівня докризового 
2013 р. на 7 %.

Значення глобального інноваційного індексу збільшу-
ється незначно за весь період – на 0,7 % відносно базового 
сценарію та на 0,1 % відносно початку періоду. У цілому ре-
зультати першого сценарію, хоча і є позитивними, є слабки-
ми. Але слід зазначити, що у сценарії не розрізняються (як 
і у статистичних даних усіх країн) витрати окремо на серед-
ню, вищу та професійну освіту. Тому ефект від збільшення 
витрат на освіту є апріорі віддаленим у часі і неоднорідним. 
Отже, цей сценарій не може розглядатися як єдиний засіб 
активізації науково-технічного розвитку України.

Другий сценарій підвищення освітнього потенціалу 
передбачає збільшення протягом 2017–2020 рр. очікува-
ної тривалості навчання. При цьому мається на увазі весь 
цикл згідно з Національною рамкою кваліфікації до 8 рівня 
включно (початкова, середня, бакалаврат, магістратура, ас-
пірантура / докторантура, перекваліфікація). Запроваджен-
ня цього сценарію відповідає намаганням провідних країн 
світу зменшити питому вагу (переважно) молоді, яка поки-
дає освітній заклад до закінчення повного курсу навчання 
та розвитку у світі тенденції до безперервної освіти, зокре-
ма, у процесі практичної роботи. Крім того, позитивним 
вважається опанування споріднених або інших професій, 

що розширює коло компетенцій робітника та підвищує його 
конкурентоздатність на ринку праці. Україна за очікуваною 
тривалістю навчання посідала у 2014 р. 40 місце (15,31 року). 
Зважаючи на 11-річний цикл повної середньої освіти, 3–4-
річний цикл підготовки бакалавра та 2-річний цикл підго-
товки магістрів, слід зазначити, що передчасне припинення 
освіти є поширеним явищем серед молоді України, не го-
ворячи вже про вищій освітньо-науковий рівень підготовки 
кандидатів наук (докторів філософії), перепідготовку та ін. 
У той же час у розвинутих країнах ЄС очікувана тривалість 
навчання подекуди значно більша: 19,6 року у Бельгії, 18,12 
року у Нідерландах. Такий значно триваліший час на осві-
ту пов’язаний також і з 12-річним циклом повної середньої 
освіти у цих країнах, але свідчить і про більшу зацікавле-
ність в отриманні вищої освіти населенням. 

Отже, у другому сценарії передбачалося поступове 
збільшення очікуваної тривалості навчання до рівня Данії 
згідно з даними Глобального інноваційного індексу 2013 р. 
(16,9–17 років). Згідно з діаграмою причинно-наслідкових 
зв’язків таке підвищення сприятиме збільшенню освітньо-
го потенціалу та, через підвищення рейтингу університетів 
і спроможності до інновацій, збільшенню інституційного 
потенціалу. Останній безпосередньо впливає на динамі-
ку глобального інноваційного індексу. Динаміку ВВП на 
1 особу як головний результат реалізації сценарію показа-
но на рис. 4.

рис. 4. порівняння динаміки ВВп у (1) базовому сценарії та (2) сценарії  
подовження тривалості навчання 
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Як видно на рис. 4, загальна динаміка ВВП на 1 особу 
повторює динаміку попереднього сценарію, але на вищо-
му рівні. Уповільнення зростання відбувається починаючи 
з 2022 р. При цьому збільшення рівня ВВП порівняно з ба-
зовим сценарієм складає 24,4 %, а порівняно з початком пе-
ріоду моделювання – 4,9 % у 2015 р. (до 4092 дол. за ПКС).

Головним чином це підвищення забезпечується 
підвищенням результатів комерціалізації інновацій на 
12,2 % відносно 2013 р та 1,5 % відносно базового сцена-
рію, а також результатів НДДКР на 2 %. Освітній потенці-
ал збільшується при цьому на 8,1 % відносно 2013 р., але 

це збільшення має мультиплікативний ефект і розповсю-
джується на інституційний потенціал, який підвищується 
на 4,3 % відносно базового сценарію та на 10,9 % відносно 
2013 р.

Можливість реалізації цього сценарію обмежена тим, 
що він може призвести до необхідності збільшення загаль-
них витрат на освіту через подовження терміну навчання 
у середній школі та у вишах. Але й без додаткових витрат 
подовження навчання можливе, якщо вища освіта розгля-
датиметься населенням не як «необхідне зло» у вигляді 
диплому, а як засіб набуття професійних компетенцій, по-
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трібних у економіці знань. Тому реалізація цього сценарію 
тісно пов’язана із підвищення якості освіти, у тому числі 
і завдяки підвищенню вимогливості вишів до студентів 
і викладачів.

Третій сценарій спирається на ті самі причини, що 
й попередній, і передбачає заохочення населення до отри-
мання повної вищої освіти. Збільшення питомої ваги насе-
лення молодого віку (30–35 років), яке закінчило повний 
курс навчання у ВНЗ, сприяє підвищенню освітнього по-
тенціалу, а отже, і результатів науково-технічної діяльності 
та ВВП. Реалізація цього сценарію дозволяє досягти зрос-
тання ВВП на 1 особу на 21,1 % відносно базового сценарію 
та на 2,1 % відносно 2013 р. Вплив на глобальний іннова-
ційний індекс значно слабший. Цей сценарій забезпечує 
зростання на 1,4 % відносно базового сценарію та лише на 
0,8 % – відносно початку періоду. 

У цілому з трьох сценаріїв першої групи найкращі 
результати дозволяє отримати сценарій збільшення трива-
лості навчання. Найменші результати приносить сценарій 
збільшення витрат на освіту. Це пов’язане з тим, що збіль-
шення витрат має більш віддалений ефект, який поступово 
нівелюється із розповсюдженням по усій системі освітньо-
науково-технічного розвитку. Таким чином, як найбільш 
доцільний з цієї групи сценаріїв можна вважати сценарій 
заохочення молоді до отримання повної якісної освіти, 
у тому числі з боку роботодавців. У той же час збільшен-
ня витрат на освіту має більш віддалені наслідки, оскільки 
охоплює весь цикл навчання. Тому ці два сценарії варто ви-
користовувати одночасно.

Друга група сценаріїв спрямована на розвиток 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що забез-
печує кращі умови для освіти, здійснення досліджень, під-
вищує рівень доступності інформації для розробників та 
бізнесу, сприяє дифузії знань та інновацій. створює нові 
можливості для стартап-проектів. У цій групі розглядалися 
два сценарії: підвищення рівня доступу до інформаційної-
комунікаційних технологій (ІКТ) та підвищення рівня ви-
користання цих технологій у бізнесі. Таким чином, сценарії 

охоплюють і процес створення потенціалу, і процес його 
реалізації (використання). 

Перший сценарій передбачає підвищення рівня до-
ступу до ІКТ на 12,8 % до середнього рівня у країнах ЄС – 
7,2 бали. Цей показник визначається світовими організаці-
ями на основі експертних опитувань, у ході яких береться 
до уваги щільність покриття, питома вага користувачів 
Інтернет, швидкість широкосмугового Інтернету та вар-
тість послуг. Отже, цей показник є частково суб’єктивним, 
але має базуватися на певній об’єктивній інформації. Тому 
його можна розглядати як керований. Можливості України 
на шляху підвищення цього показника достатньо широкі, 
оскільки останнім часом доступ до ІКТ поліпшується. Од-
нією з переваг країни є низька порівняно з іншими країнами 
Європи ціна на послуги Інтернет. Проте низькими залиша-
ються показники якості наданих послуг, як відзначається 
у дослідженні Всесвітнього економічного форуму індексу 
мережевої готовності [16]. Таким чином, для реалізації 
цього сценарію необхідно зосередитися на удосконален-
ні технологічної складової ІКТ. Водночас цей сценарій не 
вимагає від держави безпосередніх капітальних вкладень, 
але удосконалення регулювання діяльності провайдерів та 
спонукання їх до надання кращих послуг.

Згідно з деревом наслідків, що відповідає діаграмі 
причинно-наслідкових зв’язків імітаційної моделі, підви-
щення рівня доступу до ІКТ має позитивний вплив на фор-
мування освітнього й інституційного потенціалів та безпо-
середній вплив на діяльність малих і середніх інноваційних 
підприємств. Динаміку обсягу ВВП на 1 особу у цьому сце-
нарії показано на рис. 5.

Як видно з рис. 5, динаміка ВВП повторює динамі-
ку у попередній групі сценаріїв, але ефект від поступового 
підвищення рівня доступу до ІКТ зберігається до 2023 р., 
після чого значення стабілізується. Це дозволяє досягти 
значного приросту порівняно з базовим сценарієм – 51,1 % 
та порівняно з початком періоду моделювання – 27,4 %. 
Отже, має місце мультиплікативний ефект на усіх кроках 
розповсюдження впливу. 

рис. 5. порівняння динаміки ВВп у (1) базовому сценарії та (2) сценарії  
підвищення рівня доступу до ікТ
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Левова частка цього збільшення забезпечується за 
рахунок підвищення рейтингу університетів (на 45 %) та 
кількості дослідників (на 22,5 % порівняно з базовим сцена-
рієм). Підвищення освітнього й інституційного потенціалів 
на 3,2 % та 3,6 % відповідно у сукупності має суттєвий вплив 
на збільшення кількості заявок на отримання патентів (на 
28,4 % порівняно з базовим сценарієм та 23,5 % від рівня по-
чатку періоду). Найбільш суттєвий вплив зміна доступу до 
ІКТ має для малого та середнього бізнесу з інноваційними 
товарами, обсяг якого збільшується у 5,2 разу до 4,95 %.

Через збільшення результатів НДДКР на 1,2 % та ре-
зультатів комерціалізації на 5,6 % відбувається збільшення 
обсягу ВВП, що призводить до збільшення витрат на дослі-
дження та розробки і також має позитивний ефект. 

Вплив на оцінку глобального інноваційного індексу 
значно слабше, вона збільшується протягом періоду моде-
лювання лише на 2,6 % порівняно з базовим сценарієм та на 
2,1 % порівняно з початком періоду. Це відбувається через 
більш довгий ланцюг розповсюдження впливу параметра 
сценарію на вихідний інноваційний показник.

Другий сценарій передбачає підвищення рівня ви-
користання ІКТ до 5,5 балів, середнього значення по ЄС. 
Дії державних органів у цьому сценарії мають бути спря-
мовані, перш за все, на підвищення ролі ІКТ у державному 
управлінні та запровадженні електронного уряду: зокрема, 
підвищення рівня інформативності офіційних веб-сайтів, 
розширення кількості та якості електронних послуг та за-
лучення громадян до прийняття державних рішень. 

Сценарій підвищення рівня використання ІКТ має 
значно менший вплив на обсяг ВВП, оскільки не має сут-
тєвого впливу на формування освітнього й інституційного 
потенціалів науково-технічного розвитку, але значно біль-
ший вплив на глобальний інноваційний індекс. Рівень ГІІ 
зростає у сценарії № 6 на 12,7 % відносно базового сцена-
рію та на 12,1 % відносно початку періоду. Це є наслідком 
підвищення кількості створених бізнес- та ІКТ-моделей 
у рамках комерціалізації інновацій та кількості дослідників 
на 31,8 % відносно базового сценарію. Проте це зростання 

має окремі негативні наслідки, а саме на 9,7 % знижується 
питома вага високо- і середньотехнологічних підприємств 
через перерозподіл використання освітнього й інституцій-
ного потенціалів. Таким чином, не варто зосереджуватися 
лише на підвищенні рівня використання ІКТ, оскільки під-
вищення освітнього й інституційного потенціалів завдяки 
забезпеченню кращого доступу до ІКТ забезпечує кращі 
результати реалізації потенціалів і не призводить до змен-
шення жодного з вихідних критеріїв.

Третя група сценаріїв (№ 7–8 у табл. 1) спрямована 
на підвищення інституційного потенціалу, а отже, потре-
бує змін нормативно-правової бази ведення бізнесу, у тому 
числі інноваційного та у сфері досліджень і розробок.

Перший сценарій цієї групи (№ 7) передбачає сприян-
ня розвитку кластерів, які мають стати одним із головних 
інструментів поєднання наукових розробок із їх комерці-
алізацією. Суттєве підвищення рівня розвитку кластерів 
протягом найближчих 4 років у 1,5 разу порівняно з базо-
вим сценарієм має на меті значне підвищення інституцій-
ного потенціалу. Результати моделювання цього сценарію 
дозволяють говорити про нього як про один із найбільш 
ефективних сценаріїв. 

Результати моделювання сценаріїв розвитку інститу-
ційного потенціалу показані на рис. 6.

Зростання ВВП на 1 особу відбувається порівняно 
з базовим сценарієм у 3,9 разу, а глобального інноваційного 
індексу – на 16,2 %. Таке суттєве збільшення пояснюється 
тим, що розвиток кластерів має безпосередній вплив на 
формування результатів комерціалізації інновацій, а саме: 
підвищення питомої ваги високо- та середньотехнологіч-
них виробництв до 27,9 % (на 35,8 % більше ніж у базовому 
сценарії), підвищення обсягів високотехнологічного екс-
порту до 3,19 % (на 19,1 % відносно базового сценарію та на 
15,8 % відносно початку моделювання).

З третьої групи сценаріїв найменший ефект має по-
ліпшення умов кредитування, що дозволяє отримати збіль-
шення ВВП на 1 особу на 18,3 % відносно базового сце- 
нарію. 

рис. 6. порівняння динаміки ВВп у базовому сценарії та сценаріях підвищення інституційного потенціалу:  
1 – базовий сценарій; 2 – сценарій розвитку кластерів; 3 – покращення захисту інвесторів
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Таким чином, найбільш доцільним є забезпечення 
науково-технічного й інноваційного розвитку за рахунок 
розвитку інфраструктури цієї діяльності, а саме розвитку 
кластерів.

Четверта група сценаріїв передбачає здійснення 
прямого впливу на результативність науково-технічної 
та інноваційної діяльності шляхом підвищення витрат на 
дослідження та розробки (витрат на НДДКР). Саме цей 
управляючий параметр вважається найбільш впливовим. 
У цій групі сценаріїв розглядаються три варіанти збільшен-
ня витрат на розробки протягом 2017–2020 рр. – до 1,7 %,  
2 % та 4 % ВВП, які відповідають цільовим орієнтирам 
Стратегії 2020 та Європа-2020.

Сценарії підвищення витрат на НДДКР на 1,7 % та 
2 % забезпечують стрімке зростання обсягу ВВП протя-

гом періоду нарощування витрат та уповільнене зростання 
у наступні роки (рис. 7). Порівняно з базовим сценарієм 
зростання ВВП на 1 особу відбувається у 4,9 та 6,1 разу про-
тягом періоду моделювання. Водночас стрімке зростання 
результатів комерціалізації інновацій на 28,7 % та 37,3 % за-
безпечує і підвищення глобального інноваційного індексу 
на 12,2 % та 15,7 % відповідно відносно базового сценарію 
та на 11,6 % і 15,0 % відносно рівня 2013 р. 

Водночас таке стрімке зростання ВВП забезпечує 
через зворотній зв’язок зростання освітнього й інсти-
туційного потенціалів на 2,7–3,5 % та 9,3–12,0 % відпо-
відно. 

Таким чином, обидва сценарії забезпечують високі 
результати науково-технічної та інноваційної діяльності 
для економіки у цілому. 

рис. 7. порівняння динаміки ВВп у (1) базовому сценарії та (2) сценарії нДр 2 активізації науково-технічної  
діяльності (збільшення витрат на нДДкр до 2 % ВВп)
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Єдиним із розглянутих сценаріїв, який забезпечує 
економічне зростання без обмежень, є той, у якому рі-
вень витрат на дослідження та розробки збільшується до 
цільового значення ЄС у 4 % ВВП. За цих умов зростання 
ВВП має відбуватися у 14,7 разу відносно базового сцена-
рію, а підвищення глобального інноваційного індексу – на 
34,5 %. 

Сценарій підвищення рівня витрат на науково-тех-
нічні розробки до 4 % ВВП наразі можна вважати надзви-
чайно малоймовірним. Але, як показав аналіз результатів 
моделювання, збільшення витрат до законодавчо встанов-
леного рівня має значний позитивний ефект.

Два інші сценарії цієї групи також забезпечують 
значне зростання ВВП у перших періодах. Але наприкінці 
періоду моделювання значення ВВП також стабілізується. 
Тому було досліджено критичне значення рівня витрат на 
дослідження та розробки, який забезпечить постійне зрос-
тання усіх складових науково-технічного розвитку та рівня 
ВВП. Експериментальним шляхом встановлено, що опти-
мальним рівнем витрат на НДДКР є 2,5 % ВВП щорічно. 
Це забезпечує постійний лінійний приріст обсягу ВВП на  

1 особу (рис. 8) і також лінійний приріст індексу глобальної 
конкурентоспроможності. 

У сценарії оптимального зростання витрат на інно-
вації рівень ВВП збільшується у 2025 р. у 8,2 разу відносно 
базового сценарію, а глобальний інноваційний індекс під-
вищується до 43,2 балів (на 19,8 %).

Остання група сценаріїв передбачала розвиток висо-
котехнологічних виробництв, який пов’язаний із збільшен-
ням рівня зайнятості у цих виробництвах. Перший сцена-
рій цієї групи передбачає підвищення рівня зайнятості до 
38,2 % від усього зайнятого населення, що є середнім рів-
нем по країнах ЄС. Другий сценарій є оптимістичний у цій 
групі і передбачає підвищення питомої ваги зайнятості  
у високотехнологічних виробництвах до 61,4 %, такий рі-
вень спостерігався в Україні у 2011 р. згідно з оцінкою Все-
світнього економічного форуму.

Як видно з рис. 9, загальна динаміка рівня ВВП по-
вторює динаміку у попередніх сценаріях. Досить стрімке 
зростання при поступовому розширенні високотехноло-
гічних виробництв у 2017–2020 рр. змінюється уповільне-
ним зростанням. Наприкінці періоду моделювання загаль-
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не зростання рівня ВВП на 1 особу складає 1,35 і 2,8 рази 
відносно базового сценарію. Приріст відносно 2013 р. скла-
дає 13,9 % та 142 %. Глобальний інноваційний індекс збіль-
шується у першому сценарії на 1,1 % відносно базового 
сценарію, а у другому сценарії – на 5,7 %. Головний вплив, 
природно, збільшення зайнятості здійснює на результати 
комерціалізації інновацій, а саме на розвиток інноваційної 
діяльності  малого та середнього бізнесу, питома вага якого 
зростає у цьому випадку до 3,66 % та 4,89 % усього малого 
та середнього бізнесу. Опосередковано зростає також рі-
вень використання ІКТ (на 17,6 % та 26,1 % відносно ба-
зового сценарію). Також значно зростає обсяг високотех-
нологічного експорту – до 7,34–9,8 % усього експорту, що 
відповідає рівням Австрії, Швеції, Бельгії.

Таким чином, заохочення бізнесу до розвитку висо-
котехнологічних виробництв та спонукання до підвищення 

зайнятості саме у цьому напрямку має суттєві позитивні 
результати, переважно для інноваційного розвитку країни.

Результати аналізу сценаріїв узагальнені у табл. 3 
за допомогою ранжування. Як виходить за результатами 
ранжування, сценарії, спрямовані на розвиток освітнього 
потенціалу, не є найбільш ефективними. Але час, витра-
чений на освіту, здійснює позитивний вплив на економіч-
ний розвиток суспільства та забезпечує більший приріст 
валового продукту, ніж за рахунок простого збільшення 
факторів.

Таким чином, можна зробити висновки, що:
1. Найкращим сценарієм, який у довгостроковому 

періоді забезпечує значне зростання результатів 
науково-технічного розвитку, є сценарій збіль-
шення рівня витрат на НДДКР до цільового рівня 
ЄС у 4 % ВВП. Але цей сценарій є малоймовір-
ним. 

рис. 8. порівняння динаміки ВВп у (1) базовому сценарії та (2) оптимальному  
сценарії витрат на нДДкр
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рис. 9. порівняння динаміки ВВп у базовому сценарії та сценаріях розвитку наукоємних виробництв:  
1 – базовий сценарій, 2 – підвищення рівня зайнятості у високотехнологічних виробництвах до 38,2 %;  

3 – підвищення рівня зайнятості у високотехнологічних виробництвах до 61,4 %
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2. Оптимальним можна вважати рівень витрат  
у 2,5 % ВВП, який може бути реалізований у се-
редньостроковій перспективі. Підвищення рівня 
витрат до 1,7–2 % ВВП дає певні результати, але 
не створює достатніх ресурсів для довгостроко-
вого розвитку. Проте ці варіанти сценаріїв є більш 
ймовірними. 

3. Аби досягти значних результатів науково-тех-
нічного розвитку збільшення витрат на дослі-
дження та розробки має супроводжуватися роз-
витком кластерів, підвищенням рівня захисту 
інвесторів, розвитком високотехнологічних ви-
робництв та зайнятості на таких виробництвах, 
а  також, полегшенням доступу до ІКТ. 

4. Крім того, необхідною умовою ефективного 
науково-технічного розвитку є стимулювання за-
цікавленості населення в отриманні якісної про-
фесійної освіти, у тому числі через заохочення 
з  боку роботодавців.
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The aim of the article is to analyze the existing practices of corruption in 
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for corruption. It is shown that under current conditions there is saddle point 
when both the student and the teacher use illegal strategies. The transition 
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probability of detecting acts of corruption on the part of the teacher or the 
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are possible in the case when the population will change views on the 
effectiveness of knowledge as a source of human capital.
Keywords: Corruption Perceptions Index (CPI), higher education, human 
and administrative capital, systemic and non-systemic corruption, bimatrix 
game, payoff matrix, saddle point.
Fig.: 1. Formulae: 4. Bibl.: 22. 
Skrypnyk Andrii V. – Doctor of Science (Economics), Professor, Head of 
the Departmentof Economic Cybernetics, National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine (15 Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03041, 
Ukraine)
E-mail: avskripnik@ukr.net
Oborska Inna S. – Assistant of the Department of Economic Cybernetics, 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (15 Heroiv 
Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine)
E-mail: ineska-92@mail.ru

УДК 330.46:378
Скрипник А. В., Оборская И. С. Системная и несистемная  

коррупция в образовании: игровая модель
Целью статьи является анализ действующих коррупционных меха-
низмов в высшем образовании, их влияние на показатель качества 
и рекомендации по их преодолению. Предложены игровые методы для 
анализа коррумпированного взаимодействия в процессе получения об-
разования. Определены две категории преподавателей взяточников: 
взяточники-профессионалы и взяточники-аматоры. Подчеркнуто, 
что существование профессионалов возможно только в условиях 
системной коррупции, когда часть рисков перекладывается на ад-
министрацию вуза. Деятельность аматоров проанализирована с по-
мощью игровых методов. Построена платежная матрица студента 
и преподавателя, причем последняя включает вероятность возмож-
ного обнаружения и покарания коррупционных действий. Показано, 
что в современных условиях существует седловая точка, когда как 
студент, так и преподаватель используют противоправные стра-
тегии. Переход к смешанным стратегиям возможен только в случае 
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Вступ. Високий рівень корупції залишається од-
нією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. 
За всі роки незалежності завдання боротьби з корупцією 
в Україні вважалось одним із головних, пріоритетних для 
кожного уряду незалежно від політичної сили, з якої він 
формувався. Однак кожний уряд програвав свою влас-
ну сутичку, і країна все більше занурювалася в безодню 
корупційних взаємовідносин. Вперше Україна з’явилась 
в рейтингу Transparency International у 1998 році та займа-
ла 69 позицію з 85 країн, причому сусідні позиції займали 
такі європейські країни, як Болгарія (66) та Латвія (71). 
У 2015 році в результаті 17-річної неперервної боротьби 
з корупцією Україна опинилась на 130 місці серед 167 кра-
їн (тільки 27 балів зі 100 можливих) та розділяє позицію 
з такими країнами, як Іран, Камерун, Непал і Парагвай, 
причому найближчими європейськими країнами є Косово 
(103 позиція) та Албанія (88 позиція). Суттєве покращення 
спостерігалось лише у 2005–2006 роках, після Помаранче-
вої революції, коли відбулося переміщення на 23 позиції 
у напрямку зменшення корупції (зростання індексу), од-
нак вже через два роки країна зайняла звичайне місце в 
останньому квантилі серед найбільш корумпованих країн 
світу [22].

Слід підкреслити, що спадкоємиця Радянського Со-
юзу Російська Федерація завжди залишається на відстані 
«простягнутої руки» за показником індексу сприйняття 
корупції: то на декілька пунктів вище, то нижче, однак на 
рівні оцінки математичного очікування різниця між показ-
никами корупції України та Росії навряд чи існує. Тому ре-
альне покращення ситуації в оцінці індексу було б наявним 
індикатором реалізації європейського вибору.

З наведених даних стає зрозумілим, що Україна є най-
більш корумпованою країною Європи, а сусіди за позицією 
в таблиці – це здебільшого африканські та азіатські краї-
ни. Якщо за рівнем економічного розвитку (ВВП на душу 
населення) Україна не суттєво відрізняється від цих країн, 
то цього не можна стверджувати щодо освітнього рівня на-
селення. 

Тому доцільним буде розглянути питання, які еконо-
мічні механізми сприяють встановленню корупційних вза-
ємовідносин в освіті та за яких умов.

Аналіз останніх досліджень. Законодавчо питання 
корупції в незалежній Україні регулювались Законом «Про 
боротьбу із корупцією» від 05.10.1995 р. Цей Закон визна-
чав сутність корупції, її об’єктів та органи, що ведуть із нею 
боротьбу, а також інші положення [1]. 

Ряд законів (про запобігання, протидію, відпові-
дальність) було прийнято на часовому інтервалі до кінця 
2014 року [2–5]. Можна припустити, що неефективність 
цієї законотворчості пояснюється тим, що органи право-
порядку продовжують залишатись всі ці роки найбільш 
корумпованими інституціями українського суспільства [7]. 
Найсуттєвіших змін зазнало антикорупційне законодав-

ство з підписання Угоди про асоціацію [12], яке передба-
чало створення нових органів, які не наслідують традиції 
української юриспруденції.

Існує значна кількість гіпотез і досліджень про вияв-
лення причин значного рівня корумпованості суспільства 
тієї або іншої країни [7; 15; 19–21]. На наш погляд, заслуго-
вує на увагу гіпотеза про те, що на рівень корумпованості 
в Україні впливає відсутність ефективної люстрації пред-
ставників колишнього партійного апарату та влади. 

Є також достатньо велика кількість робіт, які до-
сліджують вплив рівня сприйняття корупції країни (далі – 
ІСК) на інноваційну привабливість, темпи економічного 
розвитку, ВВП на душу населення [16; 18].

Дослідження взаємозв’язку освітнього рівня та рів-
ня корумпованості суспільства (ІСК) проведене у роботах  
А. Скрипника [6]. За даними більш ніж 150 країн показано, 
що існує щільний прямий взаємозв’язок між ІСК і рівнем 
освіти в суспільстві. Однак для ряду країн колишнього 
СРСР (Російська Федерація, Україна, Білорусь) це не ви-
конується, і рівень корупції в цих країнах відповідає кра-
їнам з надзвичайно низькою часткою громадян із вищою 
освітою, тоді як фактичний рівень освіченості в цих краї-
нах перевищує 60 %. У роботі висловлено припущення, що 
в Україні вища освіта є своєрідним інкубатором корупції, 
де відпрацьовуються навички, які використовуються про-
тягом життя [6]. 

При отриманні освіти враховуються два види капі-
талу: по-перше, це людський капітал, що перетворює зна-
ння в реальні блага; по-друге, це політичний (адміністра-
тивний) капітал, що дозволяє отримувати блага за рахунок 
зайнятої посади [13; 16]. В умовах корумпованого суспіль-
ства, коли для більшості суспільства є незаперечним факт 
існування рівня доходів, що в сотні разів перевищує дані 
офіційної статистики оплати праці, звичайно приклади 
адміністративної кар’єри спонукають до отримання вищої 
освіти [11]. 

В одному з наших досліджень вводиться показник 
ефективності освіти як відношення дисконтного грошово-
го потоку, генерованого внаслідок отримання вищої освіти 
до її вартості [9]. Показано, що існуючий попит на освіту 
в Україні не може бути поясненим на підставі вартості на-
вчання та грошового потоку, генерованого освітою.

Якщо механізм виникнення попиту на вищу освіту 
в умовах корумпованого суспільства достатньо проаналі-
зований, то процесу отримання освіти в умовах корумпо-
ваного середовища не приділено достатньої уваги. 

Для аналізу корумпованої взаємодії у процесі отри-
мання освіти доцільно використати ігрові методи, які 
успішно вже використано, наприклад, для аналізу взаємо-
дії податкового інспектора та платника податків [8; 17].

Мета наведеної роботи: за допомогою ігрових ме-
тодів проаналізувати діючі корупційні механізми у вищій 
освіті та надати рекомендації щодо їх подолання.
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Викладення основного матеріалу. Оскільки у по-
дальшому йдеться про корупційні методи отримання ви-
щої освіти, то необхідним є введення визначення корупцій-
ної угоди в освіті.

Корупційна угода в освіті – це дискретний крок на 
шляху отримання свідоцтва (диплому), що здійснюється 
студентом, групою студентів або їх представником за до-
помогою грошової або інших форм домовленостей, що ви-
ключає об’єктивну оцінку знань, з викладачем або групою 
викладачів, що призначені контролювати цей крок освіт-
нього процесу. 

Зупинимося спочатку на грошовій формі домовле-
ностей, яка, на наш погляд, тривалий проміжок часу була го-
ловною формою здійснення корупційних операцій в освіті. 
Слід підкреслити, що існує декілька категорій викладачів-
хабарників. Умовно поділимо їх на дві категорії: професійні 
хабарники та хабарники-аматори. Головна відмінність по-
лягає у тому, що професіонали заздалегідь планують обсяг 
доходів від майбутньої перевірки знань будь-якого рівня 
(залік, екзамен, курсова, дипломна робота). 

Аматори не планують рівня доходів, однак готові ви-
користати сприятливу ситуацію для власного збагачення. 
Під сприятливою ситуацією мається на увазі тривала від-
сутність деяких студентів, невиконання значної частки 
практичних, лабораторних, самостійних робіт, труднощі 
у виконанні окремих завдань, недостатній рівень знань 
і невміння викладати свої думки в письмовому вигляді, як 
за їх наявності, так і за їх відсутності. Останнє вміння по-
трібне при виконанні магістерських і випускних бакалавр-
ських робіт. 

Професіонали прагнуть як до максимального охо-
пленням клієнтури, так і до максимально можливої величи-
ни хабарів. Крім того, професіонали заздалегідь планують 
у програмі навчання деякі вузькі міста, які не викладають-
ся належним чином, що значно полегшує досягнення по-
ставленої мети (очікуваній рівень надходження від кожної 
групи). Зазвичай вільним агентом для професіонала може 
виступати староста академічної групи, який інформує гру-
пу про умови угоди. 

Оскільки практично в будь-якій групі студентів при-
сутні особи, які в змозі самостійно виучити або розібра-
тися в пройденому матеріалі, отримавши зовні кваліфіко-
вану консультацію та здати будь-яку дисципліну, виникає 
конфлікт інтересів, який вирішується різними шляхами. 
Незадоволені студенти, як правило, – це найкраща частка 
колективу, що прагне до зростання власного людського 
капіталу, і тому діяльність хабарників-професіоналів стає 
відомою адміністрації. 

Найбільш популярними на цей час є неофіційні ме-
тоди інформування про вимагання хабарів, серед яких най-
частіше студенти використовують соціальні мережі. Однак 
ефективність таких звернень достатньо низка. 

Декілька років тому були також популярними веб-
сайти для цільової аудиторії – студентства, де можна було 
надати оцінку за різними критеріями викладачам різних 
вишів. Проте на сьогодні більшість аналогічних веб-сайтів 
вже не обслуговуються. Натомість у деяких вишах розпо-
чинають свій розвиток веб-сайти з можливістю оцінити рі-
вень якості освіти у вишах (в розрізі дисциплін, викладачів, 

загальної необхідності у вивченні тощо, з різними часови-
ми рамками). 

Продовжує використовуватися як метод інформу-
вання – анкетування студентів, де теж можна зазначити 
про всі недоліки у навчанні.

Можна припустити, що за таких умов досить три-
вале існування професіоналів-хабарників можливе тільки 
з мовчазної згоди адміністрації вишу, яка згідно з еконо-
мічними законами повинна отримувати ренту (частину 
корупційних доходів) за часткову передачу ризиків коруп-
ційної діяльності викладача. Що стосується порівняння 
впливу системної та несистемної корупції на рівень знань, 
то слід підкреслити, що системна корупція практично ви-
ключає випадок об’єктивної оцінки знань, тому її вплив 
більш руйнівний на показники якості освіти. Діяльність 
хабарників-професіоналів (системна корупція) залежить 
виключно від кадрової політики міністерства освіти та на-
уки України, проте в подальшому не буде розглядатись вна-
слідок відсутності об’єктивної інформації.

В теперішній час за активної антикорупційної ком-
панії в країні [3; 5] переважна кількість хабарників є скорі-
ше аматорами (не виключна ситуація, коли професіонали 
з метою зменшення ризику тимчасово виступають в ролі 
аматорів). Розглянемо економічні механізми укладення ко-
рупційних угод між викладачем – хабарником-аматором 
і студентом. Для аналізу корупційних взаємовідносин 
у виші нами використовуються ігрові моделі. Використає-
мо варіант біматричної гри (коли виграш одного гравця не 
є обов’язково програшем іншого [14]). 

Для побудови моделі введемо таку аксіоматику:
1) Кожний учасник угоди має оцінку власної альтер-

нативної вартості часу, яка дорівнює усереднено-
му рівню оплати праці за наявного кваліфікацій-
ного рівня;

2) Альтернативна вартість часу викладача суттєво 
перевищує вартість часу студента;

3) Існує ненульова ймовірність розкриття корупцій-
ної угоди;

4) У випадку розкриття корупційної угоди викладач 
втрачає право заробляти кваліфікованою працею.

Якщо дві перших аксіоми відповідають здоровому 
глузду, то остання навряд чи відповідає існуючій практиці: 
викладач-хабарник завжди може знайти місце для кваліфі-
кованої праці (посади за спеціальністю, обраною профе-
сією) в іншому вищому навчальному закладі або науковій,  
а, можливо, комерційній установі. Однак без двох останніх 
аксіом ігрова модель перестає бути ефективною, і україн-
ській освіті залишається тільки тупиковий корупційний 
шлях подальшої втрати позицій на національному ринку 
освітніх послуг.

Для здійснення корупційної угоди необхідна певна 
інформаційна підтримка: інформація про реальні випадки 
покарання дій, пов’язаних із корупцією, про час, необхідний 
для вивчення дисципліни, про користь від вивченої дисци-
пліни, про можливий альтернативний дохід (рис. 1). При 
цьому враховується, що майже не відомо випадків, коли б  
з вишів було виключено за спробу надання хабара студен-
тів, які відповідно до чинного законодавства також несуть 
відповідальність за укладення корупційних угод [4].
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Припустимо, що студент фактично не здійснює ана-
ліз корупційних ризиків, оскільки вони є в реальних умовах 
надзвичайно низькими. Для викладача основним є процес 
аналізу ризиків із метою оцінки можливих наслідків від 
укладання корупційної угоди. 

Введемо такі стратегії двох потенційних гравців – 
студента та викладача.

Стратегії студента:
х1 – укласти корупційну угоду, не втрачаючи часу на 

навчання;
х2 – зробити спробу виучити дисципліну.
Стратегії викладача:
у1 – укласти корупційну угоду, не втрачаючи часу на 

додаткове навчання студента;
у2 – витратити час на повторну здачу та консультації 

та об’єктивно оцінити знання.
Для побудови платіжних матриць студента та ви-

кладача необхідно провести кількісну оцінку таких пара-
метрів:  

wc – альтернативна вартість часу студента;
wв – альтернативна вартість часу викладача;
tij – час, необхідний для підготовки i-го студента по 

j-й дисципліні;
τij – час, необхідний для прийняття j-ї дисципліни 

у і-го студента;
pj – ймовірність виявлення корупційних дій j-го ви-

кладача;
qij – ймовірність, що студент подолає освітній бар’єр 

за рахунок знань;
wвв – альтернативна вартість часу викладача після 

покарання внаслідок виявлення корупційних дій.
Розглянемо принципи побудови платіжних матриць. 

Платіжна матриця студента складається з витрат, які не-
обхідно здійснити, щоб зробити дискретний крок в отри-
манні диплому. Платіжна матриця викладача складається 
з можливих доходів і втрат викладача від перевірки знань 
і виявлення корупційних дій. 

У випадку корупціонера-аматора, який не перекладає 
частку відповідальності на адміністрацію, ініціативу про-
являє студент, для якого потрібен час tij на вивчення дисци-
пліни, альтернативна вартість якого складає s

ij c ijC w t= × . 
Альтернативні витрати викладача на повторну здачу та 
консультації t

ji t ijC w t= × . Максимальна величина хаба-

рис. 1. потоки даних при укладанні корупційної угоди

Джерело: сформовано авторами
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ра і-го студента за здачу j-ї дисципліни – Sij не повинна 
перевищувати величину альтернативних витрат (Sij ≤ Cij).  
У випадку неподолання бар’єра j-ї дисципліни наступає від-
рахування, і-й студент несе втрати – Δi, які можна оціни-
ти на підставі альтернативної вартості часу, що вже втра-
чено на навчання. Ці втрати у більшості випадків суттєво 
перевищують альтернативні витрати на здачу дисципліни  
(Δi >> Cij). 

Оцінімо втрати викладача у випадку покарання за 
корупційні дії. Вони дорівнюють дисконтному грошовому 
потоку (r – ставка дисконтування) різниці річної оплати 
кваліфікованої – wty та некваліфікованої праці wвву  на річ-
ному інтервалі:

  (1)

Перейдемо до побудови платіжних матриць студента 
та викладача. 

Платіжна матриця студента:
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Платіжна матриця викладача:
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Слід підкреслити, що платіжна матриця студента 
складається з витрат, тоді як платіжна матриця викладача 
складається з доходів. Це означає, що для пошуку можли-
вої сідлової точки для платіжної матриці студента буде ви-
користовуватися принцип min-max, тоді як для платіжної 
матриці викладача використовується принцип max-min. 
Що стосується студента, то максимальні втрати при рі-
шенні x1 дорівнюють Δi, при рішенні x2 вони дорівнюють  
Δi + Cij, а це означає, що студент для мінімізації ризиків буде 
використовувати рішення x1(використати хабар). Що сто-
сується викладача, то при незначній ймовірності виявлен-
ня корупційних дій (Sij – pj ·Δj > 0)  викладач буде використо-
вувати стратегію y1. Це означає, що у біматричній грі існує 
сідлова точка, коли обидва гравця будуть використовувати 
перші стратегії: студент – пропонувати хабар, а викладач – 
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брати хабар та дозволяти студенту зробити крок у напрям-
ку отримання вищої освіти. Ситуація для мотивації гравців 
суттєво змінюється, якщо у міру зростання ймовірності 
виявлення корупційної дії виконується співвідношення:

 
.

t
ij ijt

ij j j ij j
j

S C
S p C p

+
− ∆ < − → >

∆
 (4)

В цьому випадку викладачем реалізується друга стра-
тегія (об’єктивна оцінка знань) і система не має сідлової 
точки, а це означає, що існує рішення у вигляді змішаних 
стратегій [14], тобто кожний з гравців з деякою ймовірніс-
тю, що залежить від значень елементів платіжних матриці, 
буде використовувати обидві стратегії. На наш погляд, це 
перший крок на шляху відмови від корупційних взаємо-
відносин у сфері освіти. Зазвичай цей процес залежить від 
величини покарання у випадку виявлення корупційних дій. 
Якщо міра покарання велика відносно суми величини ха-
бара та витрат на об’єктивну оцінку знань, то ймовірність 
покарання може бути незначною, однак вона повинна іс-
нувати. Як емпіричну оцінку ймовірності покарання за ко-
рупційні дії наведемо дані Генеральної прокуратури Украї-
ни, у звіті якої зазначено 1 кримінальне правопорушення  
у сфері вищої освіти із загальної кількості розглянутих 
90081 [10]. Таким чином, ймовірність покарання набли-
жається до 10–4, однак це стосується тільки розглянутих 
виявлених правопорушень, тоді як кількість невиявлених 
правопорушень, що задовольняли обидві сторони, була, 
можливо, на порядок більше. Тому, на наш погляд, наведе-
не значення ймовірності покарання є суттєво завищеним. 

Якщо розглянути фактичне значення правої частини 
(4): оцінити величину хабара й альтернативні витрати ви-
кладача на перевірку знань по мінімуму відповідно в $20 
та $10, а потенційні втрати викладача по максимуму ($200  
у місяць як різниця між кваліфікованою та некваліфікова-
ною працею), то отримаємо різницю у $2400 на рік, що при 
10 % ставці дисконтування дає оцінку величину втрат ви-
кладача (1) на рівні 24 тис. USD. Тоді оцінка ймовірності, 
що може позитивно вплинути на зменшення кількості ко-
рупційних порушень в освіті за цих умов наближується до 
10–3, що суттєво менше вищенаведеної емпіричної оцінки. 
Слід підкреслити, що працівники, яких покарано за коруп-
ційні дії, повинні понести реальні втрати, як в плані іміджу, 
так і в плані доходів. В цьому випадку тільки суттєве під-
вищення величини хабара може спонукати викладача до 
протиправних дій, однак, як нами було показано, величину 
хабара, що в змозі пропонувати студент, обмежено альтер-
нативною вартістю часу на підготовку, тобто у студента 
з’являється економічне підґрунтя як для вивчення дисци-
пліни, так і для інформування контролюючих органів про 
неправомірні дії викладача. 

В наведеному дослідженні використовується гіпоте-
за, що студент прагне до отримання диплому вищої освіти 
з метою здійснення адміністративної кар’єри, при цьому 
він вважає, що нарощування людського капіталу (реаліза-
ція накопичених знань) не принесе успіху. Звичайно, з огля-
ду на українські реалії така точка зору має право на існу-
вання. Зміна відношення до освіти залежить від факторів, 
які виходять за її межі. Це, в першу чергу, успішні кар’єри 
в бізнесі, що зроблені на підставі інноваційних ідей і знань. 

По-друге, це реальні успіхи антикорупційних дій (і не тіль-
ки в вищих ешелонах влади). Що стосується ефективності 
антикорупційних дій на рівні окремого вищого навчально-
го закладу, то від адміністрації цілком залежить як повне 
знищення системної корупції, яка базується на взаємодії 
професіональних хабарників та адміністрації, так і суттє-
вого зменшення аматорської корупції. Оскільки системна 
корупція приносить реальні доходи, то виявлення випадків 
аматорської корупції може використовуватись для імітації 
антикорупційної діяльності. В цьому випадку основни-
ми факторами впливу є величина ймовірності виявлення 
антикорупційних дій і величина іміджевих і матеріальних 
втрат педагога після їх виявлення (стаття звільнення). 
Зростання ймовірності виявлення може бути досягнуто за 
рахунок взаємодії зі студентами, які вважають знання ка-
піталом (що реалізується тільки у випадку використання  
у практичної діяльності).

Висновки. Пропонується класифікація корупційної 
діяльності викладачів – системна та позасистемна. Систем-
на здійснюється професійними хабарниками, що перекла-
дають частку ризиків на адміністрацію, в обмін на частку  
в корупційних доходах. Позасистемна корупція здійсню-
ється хабарниками-аматорами без перекладання частки 
ризиків на адміністрацію. Системна корупція має найбіль-
ший вплив на низький рівень якості української освіти.

В сьогоднішніх соціально-економічних умовах існує 
економічне підґрунтя використання корупційних механіз-
мів у процесі отримання освіти, коли обидві сторони ко-
рупційної угоди (студент і викладач) отримують переваги 
від її реалізації.

Аматорська корупційна діяльність здійснюється 
без підтримки адміністрації, тому існує ймовірність її ви-
явлення. Гранична ймовірність виявлення, за якої виникає 
мотивація до зміни стратегії, залежить від співвідношення 
величини хабара, що пропонується студентом, і сумою, що 
задовольняє викладача. Остання визначається на підставі 
очікуваних втрат, що пов’язані з виявленням корупційної 
діяльності. Хабар, що пропонується студентом, визнача-
ється як величина альтернативної вартості часу, що потріб-
на на вивчення дисципліни.

Аналіз спостережень за ймовірністю покарання ви-
кладачів, рівнем доходів від кваліфікованої та некваліфіко-
ваної праці свідчить, що існуюча ситуація сприяє існуван-
ню сідлової точки, коли викладач і студент використовують 
протиправні стратегії. Перехід до змішаних стратегій мож-
ливий тільки у випадку суттєвого зростання ймовірності 
виявлення корупційних дій з боку викладача або зростання 
розміру покарання.

Суттєве покращення ситуації можливе у випадку, 
коли у населення країни зміняться погляди на ефективність 
знань як джерела людського капіталу. В цьому випадку по-
винен зрости відсоток студентів, які не використовують 
корупційний шлях отримання вищої освіти.
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