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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ:  
ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

У статті піднімається проблема необхідності компліментарного здійснення виробничих і соціальних інвестицій у процесі ор-
ганізації сучасного виробництва. Розкриваються специфічні вимоги інтелектуальних працівників до умов праці. На основі фор-
малізованих залежностей між використовуваними ресурсами та обсягами виробництва розроблені пропозиції щодо оптимізації 
структури інвестицій сільськогосподарської організації, яка стикається з дефіцитом кваліфікованої праці.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, компліментарність, соціальні інвестиції, виробничі інвестиції, аграрне ви-
робництво.

Сайкевич М.И. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАБОТНИК КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ: ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА 
СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье поднимается проблема необходимости комплиментарного осуществления производственных и социальных ин-
вестиций в процессе организации современного производства. Раскрываются специфические требования интеллектуальных 
работников к условиям труда. На основе формальных зависимостей разработаны предложения относительно оптимизации 
структуры инвестиций сельскохозяйственной организации, сталкивающейся с дефицитом квалифицированного труда.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, комплиментарность, социальные инвестиции, производственные 
инвестиции, аграрное производство.

Saykevich M.I. KNOWLEDGE-WORKER – THE DRIVING FORCE FOR DEVELOPMENT: BRANCH SPECIFICITY OF THE 
MODERN AGRICULTURAL PRODUCTION

The paper deals with the problem of necessity of complementary investments in industrial and social spheres as a part of modern 
agricultural production. The specific conditions of labor knowledge-workers required were considered. Recommendations for optimizing 
the investments structure of agricultural companies in the shortage of skilled labor were developed.

Keywords: social-economical development, complementation, social investment, productive investment, agricultural production.

Постановка проблеми. Світовий прогрес є 
об’єктивним та невідворотним. І який би зміст ми не 
вкладали у це поняття – глобалізацію, технологічні 
зрушення, створення нових типів родини чи стилів 
роботи, нових форм економіки чи політики, ключо-
вим актором цього процесу завжди виступає люди-
на – як індивід, як член спільноти чи як учасник ор-
ганізації. В епоху постіндустріалізма, в яку вступила 
найбільш розвинена частина світового господарства і 
на порозі якої стоїть Україна, рушійною силою еко-
номічного розвитку стають «знаннєві працівники» – 
носії людського капіталу. Особливою рисою сучас-
ного етапу еволюції суспільства є підвищення ролі 
знань та зростання питомої ваги людського капіталу 
у структурі суспільного продукту. Фактично, може-
мо говорити про функціонування особливого фактору 
виробництва, який поєднує в собі працю і капітал. 
Але при цьому залучення та використання такого 
фактору у виробництві вимагає особливих умов, зо-
крема, передбачає певну компліментарність ресурсів. 
Розкриття умов формування цього фактору та його 
ефективного використання на благо суспільства є 
важливою науковою проблемою.

Аналіз публікацій. Публікації, які в методоло-
гічному плані формують основу даного дослідження, 
можна умовно розділити на дві групи. До першої на-
лежать роботи, які розкривають закономірності еко-
номіки розвитку, зокрема розвитку, ініційованого 
певним поштовхом, який поступово розповсюджу-

ється на всю економічну систему. Коли розглядають-
ся питання економічного розвитку, в багатьох ви-
падках перед очима постає особа шумпетерівського 
підприємця-новатора, чия діяльність з комбінуван-
ня виробничих факторів запускає маховик змін, що 
зачіпають багатьох господарюючих суб’єктів і через 
механізм кредитних відносин торкаються всіх секто-
рів економіки. У результаті з’являються нові вироби, 
нові форми бізнесу, відкриваються нові ринки. За-
вдяки діяльності підприємця кожен наступний цикл 
відтворення не повторює попередній. Цей неонтоге-
нетичний процес являє собою соціально-економічний 
розвиток. Компетенції та схильності підприємця ви-
ступають двигуном змін, а його чесноти визначають 
критерії розвитку.

Ідею розвитку, ініційованого поштовхом «піоне-
ра» ми можемо побачити також в роботах Ф. Перру у 
формі «домінуючих одиниць» [1] чи у вигляді «клас-
терів» М. Портера [2]. Механізми передачі збурень 
розкриваються в теорії нерівномірних поштовхів 
Р. Фріша [3], а також в моделях Х. Лейбенстайна [4],  
В. Льюїса [5] та інших, що розроблялися для слабо-
розвинених країн.

У будь-якому разі ступінь кількісних і якісних 
зрушень в соціально-економічній системі, які вини-
кають за наслідками початкового поштовху, зале-
жить не тільки від його сили та спрямованості. Стан 
середовища, чутливість його реакції на поштовх ви-
значають успіх чи невдачу бізнес-ініціативи, реаль-

СЕКЦІЯ 1
 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
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ний прогрес чи марні втрати. Негнучкість середови-
ща, його нечутливість до прогресивних поштовхів 
знайшли своє відображення в теоріях соціального ду-
алізму Г. Беке [6] та технологічного дуалізму Р. Ека-
уса [7] і Б. Хігінса [8].

Згідно з неокласичною традицією, ринки, без-
умовно, пропонують ресурси, необхідні ініціатору 
розвитку, реагуючи на ціни. Так, у Й. Шумпетера 
сплеск ділової активності передбачає інтенсивний 
попит на кредит. Зростання його вартості є інди-
катором отримання імпульсу розвитку. Домінуючі 
одиниці Ф. Перру втягують суміжні галузі у круго-
обіг розвитку через механізм цін на ресурси та гото-
ву продукцію. В теорії розвитку для країн третього 
світу, представленій В. Льюїсом, поштовх від розви-
неного сектора у формі вищої зарплати передається 
до традиційного (відсталого) та стимулює зростання 
пропозиції праці. У зазначених випадках еластична 
реакція середовища забезпечує поширення імпульсу 
та дійсний розвиток.

Припущення про високу мобільність однорід-
них виробничих факторів та еластичність фактор-
ної взаємозаміни гарантує відсутність перешкод 
для розвитку. Але в сучасних умовах у відтворен-
ні беруть участь не тільки капітал, що є достатньо 
мобільним ресурсом, але й некваліфікована праця, 
яка в багатьох випадках є у надлишку. Аргумента-
ція відтворення та економічного зростання наявними 
факторами праці та капіталу є недостатньою, що під-
тверджують такі відомі теоретичні конструкції, як 
залишок Р. Солоу, парадокс В. Леонтьєва чи техно-
логічний дуалізм Б. Хіггінса.

Важливою умовою економічного зростання є від-
повідність структури застосовуваних ресурсів, їх 
взаємодоповнюваність, компліментарність або, як 
модно говорити, синергетична взаємодія. Узагаль-
нення результатів емпіричних досліджень факторів 
економічного зростання стає можливим завдяки ма-
тематичному апарату виробничої функції. Більшість 
сучасних досліджень у цій галузі спирається на ви-
робничу функцію Кобба-Дугласа та її модифікації, 
які передбачають різний ступінь еластичності взає-
мозаміни факторів, а також врахування поряд з пра-
цею і капіталом інших виробничих факторів [9; 10]. 
Особливість даного дослідження полягає в тому, що 
при побудові виробничої функції наявність факторів 
виробництва в економічній системі розглядається як 
необхідна, але недостатня умова їх пропозиції в меж-
ах заданого економічного простору.

Друга група публікацій, без аналізу яких дане 
дослідження не отримало б достатньої аргумента-
ції, розкриває участь людини у процесі суспільного 
відтворення. Людина завжди перебуває в колі ува-
ги економічних досліджень. Варто відзначити, що 
найбільш яскраві та оригінальні ідеї, викладені в 
економічних творах, присвячені саме людині. Чого 
варта «економічна людина» А.Сміта чи вже згада-
ний вище підприємець-новатор Й. Шумпетера. Або 
візьмемо клас пролетарів як рушій суспільного про-
гресу у К. Маркса чи нехарактерний для класичної 
школи твір Т. Мальтуса про неможливість відтворен-
ня суспільного виробництва без участі марнотратних 
«третіх осіб».

Дослідження індивідуальних характеристик лю-
дини, таких як ощадливість, підприємливість, нова-
торство, схильність до ризику, раціональність тощо 
доповнюються творами, в яких автори розглядають 
індивідів, об’єднаних у спільноти за характером їх 
діяльності та роллю у суспільному відтворенні. Озна-
кою постіндустріального суспільства є виокремлен-

ня у його структурі особливої верстви, представники 
якої відрізняються як індивідуальними чеснотами, 
так і характером діяльності й виконуваною роллю 
у суспільному відтворенні. Особи, зайняті інтелек-
туальною працею, характеризуються високим рівнем 
людського капіталу (у формі знань), у своїй роботі 
оперують інформацією, яка виступає предметом і за-
собом праці, що не має речового змісту, орієнтова-
ні на самореалізацію та самовираження. Під назвою 
«техноструктура» ця особлива соціальна верства 
описується Дж. Гелбрейтом як сукупність осіб, що 
привносять в процес прийняття рішень свої знання 
і досвід [11]. Акцент на вмінні цих осіб контролю-
вати та спрямовувати процеси відповідно до вектору 
НПТ, робить З. Бжезинський [12]. У найбільш за-
гальному трактуванні, до категорії зайнятих інте-
лектуальною працею треба віднести тих фахівців, в 
діяльності яких «інтелектуальні зусилля більш важ-
ливі, ніж фізичні зусилля». Саме так, посилаючись 
на П. Дракера, їх визначає сучасна російська дослід-
ниця Т. Андрєєва [13].

Залишимо за межами даного дослідження супер-
ечності, що виникають між носіями знань та іншими 
членами постіндустріального суспільства, відмічені 
М. Янгом [14], а також на процес перетворення цієї 
частини суспільства не тільки у домінуючий клас, 
але й у такий, що пригнічує інших, описаний А. Ту-
реном [15]. Натомість зосередимося на ефективному 
використанні у процесі виробництва інтелектуально-
го потенціалу цих осіб.

Американський соціолог Ф. Махлуп, який дослі-
джував зайнятих інтелектуальною працею з соціоло-
гічної точки зору, акцентуючи увагу на їх внутрішніх 
якостях та здібностях, відмітив, що зайняті інтелек-
туальною працею, віддаючи перевагу самореалізації 
та самовираженню, можуть пожертвувати поточною 
матеріальною вигодою [16]. Це дозволяє припустити, 
що піраміда мотивації висококваліфікованих праців-
ників, в діяльності яких інтелектуальна праця пере-
важає фізичну, відрізняється від класичної піраміди 
А. Маслоу. Ґрунтовний аналіз літератури та результа-
ти емпіричних перевірок даної гіпотези представлені 
у статті Т. Андрєєвої. В цілому висновок дослідниці 
позитивний, тобто зайняті інтелектуальною працею 
мають особливу систему мотивації, в якій на першому 
місці перебуває саморозвиток, що забезпечує зростан-
ня капіталізованої вартості самого працівника. Водно-
час такі чинники, як конкурентна зарплата і соціаль-
но-побутові умови робочого та позаробочого простору 
перестають бути мотивуючими факторами, а перетво-
рюються на гігієнічні чинники [13].

Постановка завдання. Отже, залучення у вироб-
ництві такого фактора, як носії людського капіталу 
у знаннєвій формі вимагає створення організацією 
особливих умов, які гарантують належний рівень гі-
гієнічних чинників та можливість для саморозвитку 
працівника. Вирішення даної проблеми передбачає 
певну компліментарність ресурсів, зокрема виробни-
чих та соціальних інвестицій. Виробничі капітало-
вкладення, які здійснюються відповідно до вектору 
НТП, зумовлюють необхідність залучення високок-
валіфікованих кадрів, носіїв людського капіталу, 
здатних ефективно використовувати наявні активи. 
Соціальні інвестиції роблять процес залучення таких 
кадрів можливим.

Для сучасної організації інтелектуальний потенці-
ал осіб, що є носіями людського капіталу, перетворю-
ється в найцінніший актив, у джерело конкурентних 
переваг. Виходячи з того, що ефективне використан-
ня цього активу передбачає компліментарність ви-
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робничих і соціальних інвестицій, завдання даного 
дослідження полягатиме у розкритті взаємозв’язку 
між цими видами інвестицій, що дозволить організа-
ції реалізувати потенціал економічного зростання у 
межах заданого економічного простору.

Виклад основного матеріалу. Можна припустити, 
що існує специфіка структури застосовуваних ресур-
сів у різних сферах господарської діяльності. Тому, 
виявляючи взаємозв’язок між соціальними і вироб-
ничими інвестиціями, зосередимося лише на одно-
му секторі господарського комплексу – на секторі 
аграрного виробництва. Задамося питанням про те, 
чому у вітчизняному аграрному секторі продовжу-
ють функціонувати малопродуктивні, низькоефек-
тивні господарства, коли поруч є наочні приклади 
господарювання високотехнологічних прибуткових 
підприємств? Чому успішні аграрні підприємства, 
маючи стабільний попит на сільськогосподарську 
продукцію не тільки в Україні, але й за кордоном, 
не поширили свою діяльність на території, на угіддя, 
де функціонують збиткові господарства? Що стримує 
прогрес в аграрному секторі? Адже вихід україн-
ських аграрних корпорацій на міжнародні фондові 
біржі та кредитні ринки переводить інвестиційні ре-
сурси з розряду обмежених в розряд необмежених. 
І чому при розширенні аграрного виробництва за ра-
хунок тих самих агрокорпорацій, на сільських тери-
торіях тримається досить високий рівень безробіття?

Одним із аргументів в теорії економічного роз-
витку, точніше, економічної відсталості, є теза 
Д. Норта про те, що бідність країн третього світу зу-
мовлюється неефективними інститутами, які не сти-
мулюють до продуктивної діяльності [17]. Зробимо 
припущення, що перешкодами на шляху розширено-
го застосування виробничих факторів можуть висту-
пати інституційні обмеження. Одна така перешкода 
проявляється у процесі аналізу регіональних (тери-
торіальних) ринків кваліфікованої праці. Зокрема, у 
сільській місцевості пропозиція праці може обмеж-
уватися невідповідними соціальними та побутови-
ми умовами, недостатніми інвестиціями у соціаль-
ну інфраструктуру. Якщо в мегаполісах пропозиція 
кваліфікованої праці може перевищувати попит на 
неї, то на рівні райцентрів та селищ міського типу 
відчувається її дефіцит.

Непрямими доказами дефіциту праці у сільській 
місцевості виступають дослідження російських вче-
них та наші власні розрахунки, здійснені за методи-
кою російської статті. Так, Сєрова і Звягінцев, спи-
раючись на дані обстежень сільськогосподарських 
підприємств у Ростовській, Нижегородській та Іва-
новській областях Росії, виявили факт стійкого пе-
ревищення рівня граничної доходності праці (MRPL) 
над рівнем її оплати [18]. Ідентичний висновок був 
отриманий у результаті аналізу функціонування 
сільськогосподарських підприємств Новоград-Волин-
ського району Житомирської області, проведений 
за методикою російських вчених [19]. У будь-якому 
підручнику з мікроекономіки можна знайти пояс-
нення цього факту, який в умовах конкурентного 
ринку означає недовикористання праці. Іншими сло-
вами, підприємства, що зацікавлені у зростанні сво-
го прибутку, мали б залучати у виробництво більше 
трудових ресурсів. Якщо цього не відбувається, мож-
ливо, в тому економічному просторі, де функціонує 
підприємство, недостатньо представлена пропозиція 
праці необхідної якості. Візьмемо це припущення за 
робочу гіпотезу.

Перейдемо до розгляду особливостей функціону-
вання корпорацій у сфері агробізнесу. Основним при-

родним ресурсом, що використовується в агробізнесі, 
є земля. Цей ресурс є непереміщуваним, немобіль-
ним. Його розміщення визначає місце розташуван-
ня бізнесу. Фінансові ресурси є найбільш мобільним 
ресурсом. Враховуючи сучасний рівень розвитку бу-
дівельних технологій, зазначимо, що фінансові ре-
сурси порівняно легко перетворюються на фактор 
виробництва – капітал – у формі господарських буді-
вель, споруд, а також сільськогосподарської техніки 
та елементів оборотного капіталу – добрив, насіння, 
пального тощо.

Важливим ресурсом у сфері агробізнесу висту-
пають людська праця та людський капітал. Цей ре-
сурс є недостатньо мобільним, тому його відсутність 
у місці розташування бізнесу або неможливість його 
залучення становлять важливу проблему функціо-
нування та розвитку корпорації. У цьому контексті 
варто звернути увагу, що попит з боку корпорацій 
пред’являється не просто на низькокваліфіковану 
робочу силу, а саме на високопрофесійних спеціаліс-
тів – механіків, агрономів, зооінженерів, менеджерів, 
економістів, здатних забезпечувати функціонування 
та розвиток корпорації у сучасних висококонкурент-
них умовах, з урахуванням досягнень науково-тех-
нічного прогресу.

Ведення бізнесу у відповідності до сучасних техно-
логій виробництва, менеджменту та маркетингу зна-
чною мірою підвищує вимоги до трудових ресурсів. 
Попри існування безробіття та наявності надлишку 
на ринку робочої сили, кваліфікований працівник за 
певних обставин може розглядатися як дефіцитний 
ресурс. Внаслідок негнучкості ринків робочої сили 
та неможливості переміщення агробізнесу в місця, де 
існує надлишок працівників з відповідними здібнос-
тями, корпорації можуть відчувати нестачу трудових 
ресурсів.

Разом із зростанням вимог до трудових ресурсів, 
також зростають вимоги працівників до умов праці 
та побуту. Корпорація може запропонувати праців-
нику заробітну плату, яка відповідає рівню продук-
тивності праці. У межах корпоративної стратегії роз-
витку персоналу працівнику може бути гарантоване 
кар’єрне зростання. Натомість сільська місцевість не 
завжди може запропонувати умови побуту, що від-
повідають високим запитам кваліфікованого фахівця 
і можуть бути порівняні з умовами, які існують у 
місті. Таким чином, перед корпорацією може стояти 
проблема створення елементів соціальної інфраструк-
тури, які сприятимуть закріпленню кваліфікованих 
фахівців та формуванню професійного сегменту рин-
ку праці на території ведення бізнесу.

Розв’язання зазначеної проблеми лежить у пло-
щині управління витратами корпорації, розподілу 
фінансових ресурсів між виробничою та соціальною 
сферами, між поточними і капітальними проекта-
ми. Розвиток корпорації стає можливим завдяки ре-
алізації стратегії здійснення інвестицій у соціальну 
інфраструктуру села – соціальних інвестицій. Корпо-
рації здійснюють соціальні інвестиції в рамках кон-
цепції соціальної відповідальності, що, за тракту-
ванням Н. Яневич, передбачає «соціальну діяльність 
підприємства, спрямовану на зовнішнє середовище 
з метою створення сприятливого іміджу в очах гро-
мадянського суспільства та надання соціальних благ 
працівникам підприємства» [20].

Трактування соціальних інвестицій не є одно-
значним. Ключовою відмінністю соціальних інвес-
тицій від інших є визначення об’єктів вкладення, а 
саме об’єктів соціальної сфери. В цілому, під соці-
альними інвестиціями варто розуміти вкладення ма-
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теріальних та нематеріальних засобів в об’єкти со-
ціальної сфери з метою збільшення потоку доходів у 
майбутньому та отримання соціального ефекту, який 
полягає у покращенні якості життя населення. 

Але прийняття управлінського рішення про інвес-
тиції потребує детальнішого їх вивчення. Так, спів-
ставляючи методи здійснення та очікувані резуль-
тати інвестицій, як це робить Н. Шибаєва [21], ми 
можемо виділити: а) непрямі соціальні інвестиції, 
що покращують якість життя громадян та забезпе-
чують суспільні блага; б) прямі соціальні інвестиції, 
що поліпшують якість людського капіталу; в) зміша-
ні соціальні інвестиції, які одночасно забезпечують 
суспільні блага та поліпшують людський капітал. 
Оскільки створення суспільних благ є функцією і ме-
тою діяльності виключно держави, а не корпорацій, 
то можемо зробити висновок про те, що останнім ха-
рактерні прямі та змішані соціальні інвестиції.

На даному етапі дослідження будемо вважати, що 
корпорація, розподіляючи свої ресурси, має на меті 
досягнення конкретного результату – підвищення 
продуктивності праці та зростання віддачі на оди-
ницю площі сільськогосподарських угідь. Таким чи-
ном, за мотивом здійснення ми обираємо соціальні 
інвестиції, спрямовані на підвищення ефективності 
праці.

Можна припустити, що більшість соціальних ін-
вестицій дає ефект у формі зростання якості життя 
населення через деякий час після освоєння відпо-
відних капіталовкладень. Натомість приплив висо-
кокваліфікованих працівників в сільську місцевість 
і зростання продуктивності праці в корпорації, яка 
проголошує стратегію соціальної відповідальнос-
ті, можна очікувати відразу з початком здійснення 
інвестицій у соціальну інфраструктуру. Здійснення 
перших траншів капітальних вкладень у соціальну 
сферу здатне переконати людей у безповоротності 
процесу, є достатньою умовою для появи позитивних 
очікуваних економічних ефектів у формі зростання 
продуктивності праці. Отже, ми можемо розглядати 
інвестиції корпорації у соціальну сферу села як пара-
лельні, т.т. вкладення та віддача від них відбувають-
ся в межах одного періоду аналізу.

Таким чином, перед корпорацією стоїть завдан-
ня запровадження продуктивнішої виробничої тех-
нології, яка забезпечує вищу віддачу на одиницю 
земельних угідь. Користуючись перевагою у залу-
ченні фінансових ресурсів, корпорація може дозво-
лити собі технологію, що характеризується високою 
капіталомісткістю, але одночасно вимагає вищої 
кваліфікації праці. Підвищення кваліфікаційного 
рівня працівників досягається за рахунок створен-
ня сприятливих умов праці та побуту на селі внаслі-
док соціальних інвестицій. Факторами підвищення 
продуктивності праці є підвищення питомої ваги 
працівників з вищою освітою та зростання фондо-
озброєності. Отже, корпорація має розподілити фік-
сований обсяг фінансових ресурсів між інвестиція-
ми у підвищення фондоозброєності та соціальними 
інвестиціями.

Завдання оптимізації розподілу фінансових ре-
сурсів між виробничою та соціальною сферами роз-
ділимо на дві частини. У першій частині встановимо 
та кількісно оцінимо залежність між продуктивніс-
тю праці і рівнем її якості (кваліфікації), а також 
фондоозброєності та землезабезпеченості. У другій 
частині необхідно кількісно оцінити залежність між 
рівнем якості застосовуваної праці та відповідними 
соціальними інвестиціями. Узагальнивши отрима-
ні кількісні залежності, ми отримаємо змогу, по-

перше, запропонувати методику розв’язання задачі 
оптимізації обсягу витрат на створення умов праці 
та побуту в сільській місцевості, які необхідні для 
залучення корпорацією кваліфікованих працівників 
і переходу на продуктивнішу технологію виробни-
цтва, по-друге, спрогнозувати потенційне зростання 
обсягів сільськогосподарського виробництва, якого 
корпорації зможуть досягти саме завдяки залученню 
якісних трудових ресурсів.

Для розв’язання першої частини завдання ско-
ристаємося даними, зібраними в процесі досліджен-
ня ресурсного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств Житомирської області [22]. Зазначе-
не дослідження дозволило сформувати базу даних з 
310 спостережень, кожне з яких характеризує сіль-
ськогосподарське підприємство за такими показни-
ками: валова продукція в поточних цінах, вартість 
основних виробничих фондів, площа використовува-
них сільськогосподарських угідь, облікова чисель-
ність працюючих та кількість працівників з вищою 
освітою.

На основі зазначених показників нами були роз-
раховані похідні характеристики господарюючих 
суб’єктів: землезабезпеченість одного працівника, 
фондоозброєність, питома вага працівників з вищою 
освітою та продуктивність праці. На основі отрима-
них значень землезабезпечення, спостереження були 
згруповані. З них виділена група, що відповідає зна-
ченням землезабезпеченості, які характерні для сіль-
ськогосподарських корпорацій області – від 19,7 га 
на 1 працівника.

Зазначимо, що саме відносні показники резуль-
татів виробництва та забезпеченості ресурсами, що 
припадають на одного працюючого, використовують-
ся у неокласичній моделі виробничої функції Коб-
ба-Дугласа, методологію якої ми використаємо у 
нашому дослідженні. На основі наявних даних ми 
можемо побудувати та оцінити параметри економе-
тричної моделі виробничої функції у формі, запро-
понованій Коббом та Дугласом, припустивши, що 
продуктивність праці знаходиться в залежності від 
фондоозброєності праці, якості праці (питомої ваги 
працівників з вищою освітою) та землезабезпеченості:  
Y = AKαLβZγ, де Y – продуктивність праці, A– кое-
фіцієнт масштабу, K – фондоозброєність, L – частка 
працівників з вищою освітою, Z – землезабезпече-
ність, α, β, γ − коефіцієнти еластичності продуктив-
ності праці за виробничими факторами.

Якщо прологарифмувати вираз виробничої функ-
ції, ми отримаємо лінійну функцію, параметри якої – 
А, α, β та γ − оцінюються з допомогою стандартних 
процедур MicrosoftExel. В результаті застосуван-
ня цих процедур, ми отримали виробничу функцію  
Y = 1,28K0,087L0,157Z0,715 (R2 = 0,22), що є результатом 
розв’язання першої частини завдання оптимізації 
розподілу фінансових ресурсів корпорації між вироб-
ничою та соціальною сферами. Значення отриманих 
оцінок параметрів α, β та γ показують, що зростання 
на 1% фондоозброєності забезпечує зростання про-
дуктивності праці лише на 0,087%, тоді як зрос-
тання на 1% якості праці збільшує продуктивність 
праці на 0,157%. Найчутливіше показник продук-
тивності праці в умовах, що склалися, реагує на змі-
ни рівня землезабезпеченості – 0,715% на кожний 
відсоток зростання землезабезпеченості.

Друга частина завдання, як було зазначено вище, 
полягає у кількісній оцінці залежності між рівнем 
якості застосовуваної праці та відповідними соці-
альними інвестиціями. Для встановлення зазначеної 
кількісної залежності скористаємося даними Держ-
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комстату. За своєю спрямованістю соціальні інвес-
тиції є вкладеннями в людський капітал. У складі 
цих інвестицій, згідно із класифікацією, прийнятою 
у Системі Національних Рахунків, виділяються ви-
трати на охорону здоров’я, на освіту, соціальне за-
безпечення, допомогу та захист, а також на відпочи-
нок, культуру та релігію.

За даними звітів про працю в Україні можемо ді-
знатися про частку працівників з неповною, базовою 
та повною вищою освітою у складі штатних праців-
ників, зайнятих у національній економіці. Відповід-
ні показники по роках за період 2006–2011 рр. на-
ведені у таблиці 2.

Зробимо припущення, що залежність між інвес-
тиціями у людський капітал та часткою працівників 
з вищою освітою, зайнятих у національній економі-
ці, описується логістичною кривою або кривою Фер-
хюльста, яка вперше була застосована в моделі зрос-
тання чисельності населення. Важливою властивістю 
даної кривої є той факт, що на початку процесу зрос-
тання функції відбувається повільно, згодом швид-
кість приросту зростає, а при наближенні до межі 
«вичерпання ресурсів» знову уповільнюється.

S-подібна логістична крива у загальній формі  
y = (1-еw) / (1+еw) проходитиме через початок коор-
динат та матиме максимальне значення 1, до якого 
вона прямуватиме при наближенні значення аргу-
менту до нескінченності. У нашому випадку значен-
ня функції відповідає частці працівників з вищою 
освітою, яку ми виразимо не у відсотках, а у формі 
десяткового дробу. Таким чином, значення функції 
не буде перевищувати 1. Аргументом функції висту-
патиме деякий вираз, що залежить від інвестицій  
у людський капітал.

Щоб оцінити цю залежність, вирахуємо емпіричні 
значення аргументу w на основі фактичних значень 
y, скориставшись оберненою до логістичної функці-
єю: w = ln [ (1+y) / (1-y) ]. Зіставимо отримані зна-
чення w з інвестиціями в людський капітал (х), що 
розраховані на 1 зайнятого, та оцінимо залежність 
між ними (табл. 3).

При існуючих показниках частки працівників з 
вищою освітою та обсягами інвестицій у людський ка-
пітал, залежність між w та x наближається до лінійної 
і має вигляд w = – 1,0496 – 0,0214 x (R2=0,99). Таким 
чином, можемо виразити частку працівників з ви-

Таблиця 1
Джерела інвестицій у людський капітал у 2006–2011 рр., у фактичних цінах (млн грн)

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Кінцеві споживчі витрати сектора загального державного управління

Діяльність та послуги у галузі охорони здоров’я 19591 24871 31851 35402 46102 50298

Діяльність та послуги у сфері відпочинку, куль-
тури та релігії 2702 3507 4642 4743 6770 8065

Діяльність та послуги у галузі освіти 29107 37910 52024 57267 72996 77685

Діяльність та послуги у галузі соціального забез-
печення та соціальної допомоги 9971 13962 16724 16781 19698 22090

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

Охорона здоров’я 785 948 1121 1264 967 1053

Відпочинок, культура та релігія 636 821 905 1113 1118 1192

Освіта 523 630 762 778 653 684

Соціальний захист 267 313 351 316 388 641

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств

Охорона здоров’я 12987 16959 22480 28492 33292 39562

Відпочинок і культура 16597 22060 28356 22670 28283 35913

Освіта 6127 7150 8847 10318 11172 12267

Усього інвестицій у людський капітал 99293 129131 168063 179144 221439 249450

Джерело: дані Держкомстату України 

Таблиця 2
Розподіл працівників за рівнем освіти

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Питома вага працівників з неповною та 
базовою вищою освітою, % 24,7 24,4 24,5 24,2 24 23,9

Питома вага працівників з повною ви-
щою освітою, % 27,3 28,4 29,9 31,3 32,6 33,5

Разом, % 52 52,8 54,4 55,5 56,6 57,4

Джерело: дані Держкомстату України

Таблиця 3
Динаміка характеристик якісної структури зайнятих та інвестицій у людський капітал

Показник 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Усього інвестицій у людський капітал, 
млн грн 99293 129131 168063 179144 221439 249450

Загальна чисельність зайнятих, тис. осіб 20730,4 20904,7 20972,3 20191,5 20266 20324,2

Інвестиції в людський капітал на одного 
зайнятого (х), тис. грн/ос. 4,79 6,18 8,01 8,87 10,93 12,27

Частка працівників з вищою освітою, y 0,52 0,528 0,544 0,555 0,566 0,574

w = ln[(1+y)/(1-y)] 1,15268 1,17474 1,21964 1,25116 1,28324 1,30694

Джерело: розраховано за даними Держкомстату України
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щою освітою y через інвестиції у людський капітал х,  
записавши y = (1-е– 1,0496 – 0,0214 x)/(1+е– 1,0496 – 0,0214 x).

Використаємо отриману залежність ра-
зом з оціненою вище виробничою функцією:  
Y = 1,28K0,087L0,157Z0,715, при цьому замість показника 
L, який характеризував частку працівників з вищою 
освітою у господарстві, запишемо залежність цього 
показника від інвестицій у людський капітал. Зна-
чення Z приймемо як незмінне, а рівень фондоозб-
роєності К виразимо через х. Для цього введемо такі 
позначення: Q – загальний обсяг виробничих та соці-
альних інвестицій корпорації (задана величина), q – 
загальний обсяг інвестицій корпорації в розрахунку 
на одного працівника. Тоді фондоозброєність К ви-
раховується як q –х. 

Запишемо виробничу функцію у розгорнутому ви-
гляді та знайдемо значення х, які спрямовують цю 
функцію до максимуму, прирівнявши до нуля похід-
ну: 

Y = 1,28(q-x)0,087 [(1–е-1,0496 – 0,0214 x)/(1+е-1,0496–

0,0214x)]0,157Z0,715→ max
Y’x = 1,28Z0,715∙[–0,087(q-x)–0,913 [(1–е-1,0496–0,0214x)/

(1+е-1,0496 – 0,0214x)]0,157+ 0,157(q-x)0,087∙[(1–е-1,0496–0,0214x)/
(1+е-1,0496–0,0214x)]– 0,843∙0,0428е-1,0496–0,0214x/(1+е– 1,0496 – 

0,0214x)2]=0;
Виділимо множники: Y’x=1,28Z0,715∙(q-x)0,087∙[(1–е-

1,0496–0,0214x)/(1+е-1,0496–0,0214x)]0,157∙ ∙[0,157∙0,0428∙е-1,0496–

0,0214x/(1+е-1,0496–0,0214x)(1–е– 1,0496 – 0,0214 x) – 0,087/(q-x)]=0;
Вираз похідної перетворюється на 0, якщо хоча б 

один із множників дорівнює 0. Таким чином, маємо:
І. (q-x)0,087=0; x = q – це означає, що здійснюють-

ся лише інвестиції в людський капітал, а виробничі 
інвестиції дорівнюють 0. Виробнича функція досягає 
екстремуму, але це нульове значення, отже не мак-
симальне, а мінімальне.

ІІ. (1–е-1,0496–0,0214x)=0; –1,0496–0,0214x = 0; x = – 
49 тис. грн – від’ємні соціальні інвестиції не мають 
економічного змісту, отже також не є розв’язком за-
дачі.

ІІІ. 0,157∙0,0428∙е-1,0496–0,0214x/(1+е-1,0496–0,0214x)
(1–е-1,0496–0,0214x)–0,87 /(q-x)=0;

q = x + 0,087∙(1+е-1,0496–0,0214x)(1–е-1,0496–0,0214x)/ 
0,157∙0,0428∙е-1,0496–0,0214x. 

Розв’язок цього рівняння відносно х можливий 
лише за умови відомого значення q. Але навіть не 
встановлюючи конкретного значення q, ми можемо 
виявити деякі залежності. Відзначимо, що вираз 
12,974∙(1+е-1,0496–0,0214x)(1–е-1,0496–0,0214x)/е-1,0496–0,0214x ві-

дображає забезпеченість одного працівника вироб-
ничими фондами, тобто фондоозброєність – К. Якщо 
припустити, що інвестиції в людський капітал не 
здійснюються (х=0), то фондоозброєність дорівнює q 
і становить 32,45 тис. грн/ос.

Зімітуємо пари значень фондоозброєності та ін-
вестицій у людський капітал на 1 працівника, які 
перетворюють на 0 вираз ІІІ та відобразимо їх гра-
фічно (рис. 1).

Розрахунки та графік показують, що у групі гос-
подарств з високим рівнем землезабезпеченості (біль-
ше 20 га/ос.) збільшення фондоозброєності понад 
32,45 тис. грн/ос. спричиняє зростання продуктив-
ності праці лише за умови здійснення відповідних 
соціальних інвестицій. Проекти соціальних інвес-
тицій мають реалізовуватися паралельно з виробни-
чими капіталовкладеннями. На початковому етапі 
(коли фондоозброєність не перевищує 50 тис. грн/
ос.) кожна додаткова тисяча гривень виробничих ін-
вестицій потребує еквівалентного приросту соціаль-
них інвестицій. Лише таким чином можна залучити 
у виробництво кваліфіковані кадри, які здатні ви-
користовувати сучасні засоби виробництва з макси-
мальною віддачею.

Коли обсяг соціальних інвестицій корпорації 
досягне приблизно 30 тис. грн/ос., а рівень фон-
доозброєності – 68 тис. грн/ос., кожна тисяча гри-
вень соціальних інвестицій дозволить збільшувати 
фондоозброєність на 2 тис. грн. При вищих зна-
ченнях інвестицій в людський капітал (наприклад, 
80 тис. грн/ос.) фондоозброєність можна збільшува-
ти в розрахунку 5 тис. грн виробничих інвестицій на 
1 тис. грн соціальних інвестицій.

Висновки. Таким чином, аграрні корпорації, ви-
робнича діяльність яких відбувається у сільській 
місцевості, відчувають дефіцит кваліфікованих пра-
цівників. Збільшуючи фондоозброєність робітників, 
вони досягають межі зростання продуктивності пра-
ці саме через низьку якість трудових ресурсів та не-
спроможність сільського ринку праці забезпечити 
потребу у професіоналах високого ґатунку.

Розв’язання зазначеної проблеми передбачає па-
ралельне здійснення виробничих та соціальних ін-
вестицій, які дозволять залучати у сільську місце-
вість кваліфікованих працівників. Запропонована 
методика та розроблені економіко-математичні мо-
делі дозволяють чисельно виміряти залежність між 
якістю праці (часткою працівників з вищою освітою) 
та її продуктивністю, а також між інвестиціями у 
людський капітал та якістю трудових ресурсів. На 
основі цих моделей можлива розробка рекомендацій 
щодо розподілу фінансових ресурсів корпорації між 
виробничою та соціальною сферами, що максимізує 
продуктивність праці.

Створена в результаті дослідження економіко-ма-
тематична модель оптимального розподілу інвести-
цій на виробничі та соціальні дозволяє вирішувати 
декілька практичних завдань позитивного і норма-
тивного характеру. По-перше, за її допомогою можна 
діагностувати поточний розподіл капіталовкладень, 
здійснених компанією, з точки зору їх оптимально-
го розподілу на виробничу та невиробничу сфери. 
По-друге, з’являється можливість визначити резер-
ви зростання продуктивності праці та валового до-
ходу за рахунок оптимізації структури інвестицій. 
Третім завданням, яке може бути розв’язане завдяки 
використанню розробленої моделі, є прогнозування 
обсягів виробництва підприємства завдяки додатко-
вим інвестиціям у виробничу чи соціальну сфери. 
Четвертий напрям полягає у розробці рекомендації 
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щодо необхідних обсягів та структури капіталовкла-
день за рахунок нових інвестицій у відповідну сферу, 
які сприятимуть досягненню цільового рівня продук-
тивності праці.
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність детального дослідження поняття інноваційного розвитку регіону. За результатами опрацьованого 
матеріалу зроблено висновок, що у сучасній економічній літературі немає єдиного підходу щодо трактування понять, а також 
вирішено проблеми виокремлення й аналізу його сутнісних характеристик.

Ключові слова: інновація, розвиток, регіон, інноваційний розвиток, інноваційний розвиток регіонів.

Гудыма А.П. СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 
Обоснована необходимость детального исследования понятия инновационного развития региона. По результатам изучен-

ного материала сделаны выводы, что в современной экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке этих 
понятий, а также решению проблемы выделения и анализа его сущностных характеристик.

Ключевые слова: инновация, развитие, регион, инновационное развитие, инновационное развитие регионов.

Gudima O.P. ESSENCE OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS
The purpose of this paper is a scientific basis and development of guidelines to improve the state regulation of innovation development 

of the region. The necessity of a detailed study of the concept of innovative development of the region. According to the results of the 
material contained in the article can be concluded that in the modern economic literature there is no uniform approach to the interpretation 
of these concepts, as well as solving the problem of isolation and analysis of its essential characteristics.

Keywords: innovation, development, region, innovative development, innovative regional development.

Постановка проблеми. Важливість інноваційного 
розвитку регіонів для сучасної економіки України 
переоцінити неможливо. Адже саме завдяки іннова-
ціям повинно бути досягнуто економічне зростання 
вже в найближчій перспективі, інноваційний розви-
ток регіонів України є ключовим питанням економі-
ки сьогодення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання інновації, інноваційної діяльності розгля-
далися в роботах таких провідних вітчизняних та 
зарубіжних вчених, як: О.О. Лапко, Б.Є. Патон, 
В.Ф. Паламарчук, Г.І. Калитич, Л.А. Базилевич, 
Д.В. Райко, О.М. Тридід, В.К. Симоненко, Б.М. Да-
нилишин, І.О. Галиця, В.В. Онікієнко, Л.М. Ємелья-
ненко, Н.В. Краснокутська, Я.А. Жаліло, М.П. Бут-
ко, Р.Г. Фатхутдинов, Й. Шумпетер, С.І. Ожегов, 
Б.Л. Кучин, А.М. Прохоров, М.Г. Лапаева, А.І. Ни-
колаєв, П. Джеймс, Дж. Мартін. 

Мета статті. З’ясувати сутність поняття «іннова-
ція», «розвиток», «регіон», «інноваційний розвиток 
регіонів» та розвитку регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Проблематика інно-
ваційного розвитку регіонів на теоретичному рівні 

формується з аналізу сутності таких понять: іннова-
ція, розвиток, регіон. Для того, щоб більш детально 
розкрити суть поняття інноваційний розвиток регіо-
нів, пропонуємо блок-схему 1.

Відповідно до блок-схеми № 1, щоб дослідити та 
удосконалити понятійний апарат щодо інноваційно-
го розвитку регіонів почнемо з першої категорії по-
нять «інновація» та дослідимо думки зарубіжних та 
вітчизняних авторів. 

Інновація, нововведення, інноваційна діяль-
ність та інноваційна політика – це нові категорії, 
які з’явилися в економічному розвитку нашої кра-
їни на етапі формування ринкових відносин. Як 
слушно зауважила О. Лапко, «в той час, як на За-
ході теорії інноваційного розвитку вивчались, ана-
лізувались і вдосконалювались, в Україні, як і в 
усіх країнах колишнього Радянського Союзу, те-
орії інновацій вважалися антикласовими. У 80-ті 
роки в індустріально-розвинутих країнах світу те-
орію інтенсифікації замінила теорія інноваційних 
процесів, як підґрунтя нової моделі економічного 
зростання» [14, с. 25].

Центральною постаттю серед фундаторів іннова-
ційних теорій економічного розвитку є австрійський 
економіст Й. Шумпетер (1883–1950), який сформу-
лював цілісну інноваційну теорію, що стала основою 
інноваційних концепцій, розроблених згодом захід-
ними економістами. У 1912 р. Шумпетер публікує 
працю «Теорія економічного розвитку», у якій роз-
глядає інновацію як економічний засіб, застосований 
«героєм-підприємцем» у надії одержати більш висо-
кий прибуток [29, с. 84–154].

Відтак Р. Фатхутдінов визначає інновацію як 
«кінцевий результат впровадження нововведення з 
метою зміни об’єкта управління і отримання еконо-

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Інновація

Розвиток регіонуІнноваційний розвиток

Регіон

Інноваційний розвиток регіону

Розвиток

Блок-схема 1. Ключові блоки формування поняття 
Джерело: власна розробка автора (блок-схема 1)
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мічного, соціального, екологічного, науково-техніч-
ного чи іншого виду ефекту» [28, с. 45]. 

«Ми говоримо про «інновацію» лише тоді, наголо-
шує Б. Патон, коли нові знання дійсно використову-
ються для створення нових продуктів, послуг, орга-
нізаційних або управлінських процедур» [19, с. 19].

Суть інновацій, як вважає В. Паламарчук, «поля-
гає у створенні нового продукту діяльності людини, 
що має суспільну значущість та узагальнено харак-
теризується двома ознаками: перетворенням явищ, 
речей, процесів або інших образів; новизною, оригі-
нальністю продукту діяльності» [18, с. 59].

Дослідивши зарубіжних та вітчизняних авторів 
щодо сутності поняття інновація, можна зробити ви-
сновок, що інновація – це зміна або удосконалення 
чогось старого на новітнє, що забезпечує економіч-
ний, науково-технічний, соціальний, екологічний 
розвиток, але хотілося би це визначення трактувати 
не в розрізі суто поняття інновації, а в межах понят-
тя розвитку інновацій. 

Сутність поняття «розвиток» розглянуто науков-
цями з філософських і з економічних поглядів. Най-
частіше простежується таке визначення «розвиток»: 
процес закономірних змін, переходу від одного стану 
в інший, більш досконалий, перехід від старого якіс-
ного стану в новий, від простого до складного, від 
нижчого до вищого [17].

Подібне визначення наведено і в праці Г. І. Кали-
тич, а саме: «розвиток» – це спрямована закономірна 
зміна. У результаті розвитку виникає новий якісний 
стан об’єкта, його складу чи структури [10].

Як філософська категорія розвиток розглядаєть-
ся як особлива форма руху, яка характеризується 
трьома категоріями: кількістю, якістю і структурою 
[12, с. 4].

Наприклад, Л.А. Базилевич визначає розвиток 
як якісні перетворення організації виробництва та 
управління, що призводять до істотного підвищення 
науково-технічного рівня, економічної та соціальної 
ефективності діяльності, покращення якості управ-
ління [1].

Д.В. Райко у своїй праці наголошує, що розви-
ток – це спрямований процес зміни якісного стану 
об’єкта, який супроводжується перетворенням його 
внутрішніх та зовнішніх зв’язків, забезпечує єдність 
досягнення стійкості та адаптивності системи об’єкта 
відповідно до вимог зовнішнього середовища й так 
забезпечує її життєстійкість максимально тривалий 
період часу [22].

Відповідно до системного підходу А.Н. Тридід 
трактує розвиток як виокремлену в складі підприєм-
ства систему, яка об’єднує інноваційні процеси, що і 
забезпечує якісні й кількісні зміни у функціонуванні 
підприємства [27]. 

Дослідивши сутність поняття «розвиток», на 
нашу думку, найбільш вдале визначення цього по-
няття здійснив Г. І. Калитич, який визначив, що 
«розвиток» – це спрямована закономірна зміна. 
У результаті розвитку виникає новий якісний стан 
об’єкта, його складу чи структури» [10].

Наступною категорією в розгляді нашої блок-
схеми є поняття «регіон». Дослідимо це поняття в 
науковій літературі.

Поняття «регіон» походить від латинського слова 
«regio», що у перекладі означає «країна», «край», 
«область». У довідкових та енциклопедичних ви-
даннях, що мають універсальний характер, визна-
чення регіону, як правило, ототожнюється з понят-
тям району. Наприклад, у Радянській енциклопедії 
визначено, що «регіон – це те саме, що і район» 

[25, с. 1107], а «район – у широкому розумінні під-
розділ будь-яких територій по будь-яким ознакам та 
особливостям» [25, с. 1095]. Регіон – це «область, 
район; частина країни, що відрізняється від інших 
областей сукупністю природних ознак та (або) істо-
рично визначених, відносно стійких економіко-гео-
графічних чи інших особливостей, які нерідко по-
єднуються з особливостями національного складу 
населення та іншими факторами» [24, с. 422].

На думку В.К. Симоненка, «регіон – це господар-
ська територія, що виділяється своїм економіко-гео-
графічним положенням, природними, трудовими ре-
сурсами, спеціалізацією, структурою господарства, 
цілісністю екологічних, демографічних та інших 
проблем, своєю роллю в міжнародному поділі праці» 
[23, с. 27]. 

Б.М. Данилишин визначає, що регіон відрізня-
ється від інших територіальних утворень специфіч-
ністю складових елементів, які характеризуються 
взаємопов’язаністю, єдністю, цілісністю, і які ма-
ють властивості утворення економічних компонентів 
[21, с. 12].

Іноземні вчені трактують поняття «регіон» по-
своєму. Визнаючи суттєву плутанину у визначені по-
няття «регіон» та «район», американські професори 
П. Джеймс та Дж. Мартін стверджують, що: «зви-
чайно під словом «регіон» розуміється цілісна ділян-
ка території, яка відрізняється певною однорідністю 
в своїй основі, але не володіючи чіткими кордонами. 
Більш того, це слово часто використовується для по-
значення вельми великих територій, які утворюють 
головні підрозділи континентів. Деякі американські 
вчені є прибічниками іншого визначення поняття 
«район». На їх думку, «район це територія, яка від-
різняється достатньо характерними ознаками для 
того, щоб відділити її від сусідів». Не дивлячись на 
різні трактування поняття «регіон», всі вони мають 
загальну основу, яка визначається економіко-терито-
ріальним поділом країни [13, с. 114].

Дослідивши вітчизняних та зарубіжних авторів, 
можна зробити висновок, що, на нашу думку, най-
більш вдало розкрив це поняття В. К. Симоненко, 
який стверджував, що регіон – це господарська те-
риторія, що вирізняється своїм економіко-геогра-
фічним положенням, природними, трудовими ре-
сурсами, спеціалізацією, структурою господарства, 
цілісністю екологічних, демографічних та інших 
проблем, своєю роллю в міжнародному поділі праці 
[23, с. 27].

Щодо трактування поняття «інноваційний розви-
ток» досліджено думки авторів, окремі з яких наве-
дено в таблиці 1. 

Під інноваційним розвитком І. Галиця розуміє 
розвиток інноваційних систем та пояснює її так: «Ін-
новаційна система – це упорядкована сукупність еле-
ментів, що має ієрархію та структуру і спрямована 
на генерування і впровадження інновацій. Іннова-
ційні системи, зазначає автор, можуть існувати на 
різних рівнях: підприємства, корпорація, галузі на-
родного господарства» [4, с. 32]. 

Також учений поділяє інноваційний розвиток 
на прогресивний та регресивний. «Прогресивний 
інноваційний розвиток – це незворотня, спрямова-
на та закономірна зміна інноваційної системи, ко-
тра призводить до підвищення її якісного стану». 
Регресивний розвиток науковець розглядає як «не-
зворотню, спрямовану та закономірну зміну інно-
ваційної системи, яка призводить до більш низь-
кого її якісного стану в порівнянні з попереднім» 
[4, с. 32–33].
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Таблиця 1 
Трактування поняття «інноваційний розвиток»

Автор Визначення

Н.В. Краснокутська 
[11, с. 484], 
І.І. Циглик, 
С.О. Кропельницька, 
О.І. Мозіль, 
І. Г. Ткачук [5, с. 38]

Інноваційний розвиток – роз-
виток науки, техніки, досвіду, 
знань. Це процес, під час якого 
наукова ідея доводиться до прак-
тичного використання 

Я.А. Жаліло [20]

Інноваційний розвиток – процес 
структурного вдосконалення на-
ціональної економіки, який дося-
гається зазвичай через практичне 
використання нових знань для 
збільшення обсягів суспільного 
виробництва, підвищення якості 
суспільного продукту, зміцнення 
національної конкурентоспро-
можності та прискорення соціаль-
ного прогресу у суспільстві

С.Н. Ілляшенко [8]

Інноваційний розвиток – процес 
господарювання, що ґрунтується 
на безупинному пошуку і вико-
ристанні нових способів і сфер ре-
алізації потенціалу підприємства 
у мінливих умовах зовнішнього 
середовища у межах обраної місії 
та прийнятої мотивації діяльності 
і який пов’язаний з модифіка-
цією існуючих і формуванням 
нових ринків збуту

В.П. Баранчєєв [15]

Інноваційний розвиток – по-
силення та використання своїх 
інноваційних можливостей для 
досягнення цілей управляючого 
соціального об’єкта (підприєм-
ство, корпорація, регіон, країна)

А.І. Ніколаєв [16]

Інноваційний розвиток – сукуп-
ність реалізованих нововведень, 
які більш успішні, коли охо-
плюють не одну вузьку область, 
а включають також сфери, що 
впливають на загальний резуль-
тат

Складено автором на основі [11, с. 484; 5, с. 38; 20; 8; 15; 16]

Розглянувши згадані поняття, наступним елемен-
том нашої блок-схеми є розвиток регіонів.

Під розвитком регіону розуміють розвиток кож-
ної окремої територіальної одиниці в часі. А оскіль-
ки для аналізу цього поняття використовують дина-
мічний підхід, який сильно може видозмінюватися, 
то в процесі його аналізу досліджуються показники 
структурних змін у різних галузях економіки за пев-
ний проміжок часу [2, с. 9].

Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспек-
тний процес, який розглядається з погляду сукуп-
ності різних соціальних і економічних цілей. Навіть 
якщо йдеться тільки про економічний розвиток, він 
розглядається спільно з розвитком соціальним. Соці-
ально-економічний розвиток охоплює такі аспекти:

– збільшення виробництва і доходів;
– зміни в інституційній, соціальній і адміністра-

тивній структурах суспільства;
– зміни в суспільній свідомості;
– зміни в традиціях і звичках [7].
Отже, можна зробити висновок, що розвиток 

регіону – це спрямована закономірна зміна госпо-
дарської територія, у результаті якої змінюється в 
кращу сторону економічний, соціальний та техніко-
технологічний розвиток регіону.

Згідно з визначенням С. Тихомирова, інновацій-
ний розвиток регіону – це «цілеспрямований і керо-
ваний процес змін у різних сферах життя, спрямова-
ний на досягнення високої якості життя на території 
регіону, з найменшим збитком для природних ре-
сурсів і найбільшим рівнем задоволення поточних і 
перспективних колективних потреб населення та ін-
тересів держави». На думку автора, до суб’єктів ін-
новаційного розвитку регіону можна віднести учас-
ників, відображених на рис. 1 [26, с. 36].

Необхідно не погодитись із думкою окремих до-
слідників, які висловлюють припущення, що «зміни, 
які супроводжують цей процес (розвиток), на жаль, 
не завжди зумовлюють перехід на якісно кращий, 
новий рівень, адже цей рівень за новими параметра-

ми може значною мірою поступа-
тися попередньому» [20, с. 144]. 

М. Бутко стверджує, що ін-
новаційний розвиток регіону 
схематично можна виразити як 
модель перспективного розвитку 
регіону (рис. 1), що є складним 
процесом, що постійно розвива-
ється [3, с. 393–394].

У науковій праці «Іннова-
ційна парадигма соціально-еко-
номічного розвитку України» 
інноваційний розвиток визнача-
ється як «неперервний процес 
якісних змін в структурі вироб-
ництва або соціальної сфери в 
результаті створення, застосу-
вання та розповсюдження нових 
знань, машин, технологій, мате-
ріалів, видів енергії, форм і ме-
тодів організації та управління, 
підвищення рівня освіти і ква-
ліфікації працівників, які здій-
снюються з метою економічної 
ефективізації виробництва й під-
вищення рівня та якості життя 
населення [9, с. 31].

Висновки. Дослідивши та про-
вівши аналіз поняття інновацій-
ного розвитку регіону, можна 

Інноваційний розвиток України

Інноваційний 
розвиток 
регіонуТрудовий потенціал 

регіону

Інноваційний потенціал 
регіону

Інвестиційний 
потенціал регіону

Природно-ресурсний
потенціал регіону

Організаційно-
управлінські чинники

Соціальні чинники

Чинники ринкового 
середовища

Макроекономічні 
чинники

Інфраструктурне 
забезпечення

Соціальний розвиток 
регіону

Економічний 
розвиток регіону

Техніко-технологічний 
розвиток регіону

Рис. 1. Структура інноваційного розвитку України [3, с. 393–394]
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дійти до висновку, що у сучасній економічній літера-
турі немає єдиного підходу щодо трактування цих по-
нять, а також вирішення проблеми виділення й ана-
лізу його сутнісних характеристик.

Можна сказати, що для економічного розвитку 
України сьогодні потрібний цілеспрямований пе-
рехід до інноваційної моделі економіки. Однознач-
но, необхідна підтримка держави для створення 
національної інноваційної системи, яка має стати 
найважливішими орієнтирам в розвитку регіонів 
України. Завдяки інноваційному розвитку регіо-
нів України відбудеться створення конкурентоспро-
можної продукція та здатність регіону розвиватися 
в майбутньому.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Базилевич Л. А. Автоматизация организационного проектиро-

вания / Л. А. Базилевич. – Львов : Машиностроение, 1989. – 
176 с.

2. Бєленський П. Теоретико-методологічні засади регіонального 
розвитку економіки України / П. Бєленський, О. Другов // Регіо-
нальна економіка. – 2006. – № 4(42). – С. 7–17.

3. Бутко М. П. Регіональне управління: інноваційний підхід : [навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Бутко, О. О. Зеленська, 
С. М. Зеленський та ін. – К. : Знання України, 2006. – 560 с.

4. Галиця І. О. Що ж таке інноваційний розвиток? // Економіка та 
держава.– 2003. –№ 10. – С. 32–33.

5. Економіка й організація інноваційної діяльності : [навч. посіб.] / 
І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль, І. Г. Ткачук. – К. :  
Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. 

6. Про основи державної політики у сфері науки і науково-тех-
нічної діяльності : Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII / 
Закони України. – К., 1996. – Т. 2. – С. 441–453.

7. Игнатов В. Г., Бутов В. И. Регионоведение и управление. – М. : 
Тесса, 2000. – 416 с.

8. Ильяшенко С. Н. Инновационное развитие субъектов хо-
зяйственной деятельности / С. Н. Ильяшенко // Механізм 
регулювання економіки, економіка природокористування, 
економіка підприємства та організація виробництва. – Суми, 2000. –  
Вип. 1. – С. 110–116.

9. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку Укра-
їни / [В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко, І. В. Терон] ; за ред.  
В. В. Онікієнка. – К. : РВПС НАН України, 2006. – 480 с. 

10. Калитич Г. І. Науково-технологічний та інноваційний розви-
ток: концепції, моделі, рішення: з дод. CD-Rom / Г. І. Калитич, 
К. М. Коржавін. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с. 

11. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / 

Н. В. Краснокутська ; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – К. :  
КНЕУ, 2003. – 504 с.

12. Кучин Б. Л. Управление развитием экономических систем: тех-
нический прогресс, устойчивость. Когда общество менует кожу / 
Б. Л. Кучин, Е. В. Якушева. – М. : Экономика, 1990. – 157 с.

13. Лапаева М. Г. Управление социально-экономическим разви-
тием региона в условиях становлення сетевой экономики : 
[монография] / М. Г. Лапаева, И. Н. Корабейников, Е. Н. Маке-
ева. – Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 268 с.

14. Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регу-
лювання. – К. : ІЕП НАНУ, 1999.

15. Механизмы инновационного развития предприятия : [иннова-
тика] / В. Баранчеев, Л. Мартынов, А. Рузанкин, А. Степанов // 
Изобретательство. – 2002. – № 7. – С. 9–17.

16. Николаев А. И. Инновационное развитие и инновацион-
ная культура / А. И. Николаев // Проблемытеории и практики 
управления. – 2001. – № 5. – С. 57–63.

17. Ожегов С. И. Толковый словар русского язика / С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с. 

18. Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики /  
В. Ф. Паламарчук. – К. : Освіта України, 2005. – Т. 2. – 504 с.

19. Патон Б. Є. Наука – інноваціям // Наука та інновації. – 2008. –  
Т. 4. – № 5. – С. 19–20.

20. Перспективи інноваційного розвитку України : [зб. наук. ст.] / 
ред. Я. А. Жаліло. – К. : Альтерпрес, 2002. – 160 с. : іл. – (Сер. 
«Безпека екон. трансформацій» ; Вип. 21.

21. Продуктивні сили економічних районів України / Б. М. Данили-
шин, Л. Г. Чернюк, О. В. Горська, М. І. Фащевський, Л. С. Анто-
нієва, І. М. Щедрова, М. П. Нікітюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЗАТ 
«НІЧЛАВА», 2000. – 520 с.

22. Райко Д. В. Визначення розвитку промислового підприємства / 
Д. В. Райко // Науковий журнал «Економіка і право». – 2007. – 
№ 3(19). – С. 110–114. 

23. Симоненко В. К. Регионы Украины: проблемы развития /  
В. К. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1997. – 264 с.

24. Словарь иностранных слов. – М. : Русский язык, 1986. – 608 с.
25. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохо-

рова. – М. : Советская энциклопедия, 1982. – 1600 с.
26. Тихомиров С. А. Инновационное направление регіонального 

развития / С. А. Тихомиров, Д. В. Проскура // Инновации. – 
2005. – № 7. – С. 31–36.

27. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм розвитку під-
приємства : [монографія] / О. М. Тридід. – Х. : Видавництво 
ХДЕУ, 2002. – 364 с.

28. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : [учебник] /  
Р. А. Фатхутдинов. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 400 с.

29. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования 
предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла 
конъюктуры / [Й. Шумпетер] ; пер. с англ. Л. И. Кравченко. – М. :  
Прогрес, 1982. – 455 с. 195.



20 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 6. 2014

УДК 330.131.7:[316.772.3:004.738.5]
JEL Classification: D85

Eshchenko Е.O.
Postgraduate Employee

V.N. Karazin Kharkiv National University

RISKS OF FUNCTIONING OF THE NETWORK COMMUNITIES  
OF ELECTRONIC SPACE AND THEIR ADMINISTRATION

The risks of the economic system in the context of the impact of network communities of electronic space have been analyzed. 
There has been also made a systematization of these risks. On the basis of this analysis possible ways of risk administration have been 
identified.

Keywords: risk, informatisation, network communities of electronic space, risk administration.

Єщенко Є.О. РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СПІЛЬНОТ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОСТОРУ ТА ЇХ АДМІНІСТРУВАННЯ
У статті проведено аналіз ризиків господарської системи у контексті впливу мережевих спільнот електронного простору. Та-

кож здійснено їх систематизацію. На основі цього були визначені можливі шляхи їх адміністрування.
Ключові слова: ризики, інформатизація, мережеві спільноти електронного простору, адміністрування ризиків.

Ещенко Е.О. РИСКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОСТРАНСТВА И ИХ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В статье проведен анализ рисков хозяйственной системы в контексте влияния сетевых сообществ електронного простран-
ства. Также осуществлена их систематизация. На основе этого были определены возможные пути их администрирования.

Ключевые слова: риски, информатизация, сетевые сообщества электронного пространства, администрирование рисков.

Introduction. In contemporary society relations in 
all spheres of activity are getting network character. 
Network communities have become a reality on a global 
scale. Proliferation of such structures is accompanied 
by an increase in the intensity of communications and 
causes many serious problems associated with the se-
curity of the individual, society and state. Over the 
past 10 years there have been evolutionary changes in 
the forms and types of risk and the nature of their 
control. As a consequence, the characteristics of many 
new forms of risk often do not allow to use traditional 
methods of risk assessment and management, or tra-
ditional policy applied at the institutional or govern-
mental level.

Analysis of recent research and publications. Prob-
lems of network organization of economic interactions 
are considered by V. Auzan, A. Gritsenko, A. Nekless, 
O. Yaremenko V. Sobolev, I. Strelets. Among foreign 
researchers there should be highlighted works of such 
scholars as M. Castells, Ph. Kotler, D. Stonehouse. Im-
portant theoretical developments in the field of scien-
tific study of the risks and threats to information secu-
rity have been made by foreign scientists: P. Molander, 
A. Riddle, D. Ronfeldom, P. Wilson and domestic re-
searchers: S. Bukharin, A. Manoilo, I. Panarin, S. Pa-
rinov V. Prokofiev.

Risks of the global economy have been considered 
particularly closely recently. The World Economic Fo-
rum (WEF) since 2007 has made expert risks assess-
ment. But there does not exist a system analysis of 
them. Network communities become the dominant form 
of economic relations, transform the market institu-
tions and the risks, that they produce, constitute the 
relevant range of risks of economic system and require 
appropriate regulation.

The purpose of the investigation is to analyze and 
make a systematization of the risks of the economic 
system under the influence of network communities of 
electronic space and thereby to identify possible ways 
of their administration.

Results. The emergence of the network economy is 
associated with the development of information tech-

nology, that leads to the evolution of modern economic 
systems, the development of non-market mechanisms 
of regulation and network organizational structures.

The uncertainty of the functioning and development 
of the global economy, which has a network nature, re-
quires an analysis of the risks and their consideration 
in economic practice.

The previous years World Economic Forum ana-
lyzed global risks. This year WEF experts place the 
emphasis on risks caused by information technologies 
[10]. An in-depth risk analysis is being made, and the 
main risk-generate factor is the stability of growing 
electronic networks.

Network communities of electronic space, despite 
the significant benefits and positive properties, have a 
negative side, the probability of which is a dangerous 
risk today. The network nature of the relationship in-
creases the hazard of such risks, because they will be 
spread with lightning speed, as the «infection», affect-
ing all network participants.

Risks of the economic system as a result of func-
tioning of network communities of electronic space can 
be classified by several parameters [2, p. 4].

By occurrence of risk-generate factors:
– spontaneously arisen;
– purposefully created.
Targeted hazards can be large-scale as well as of 

local effects. Purposeful risks, for example, include 
1) cyber attacks (according to the report «2013 Cost of 
Cyber Crime Study» the average annual damage from 
cyber attacks is 11.56 million US dollars [4]). 2) mali-
cious software, which includes viruses, worms, «Tro-
jan horses» (computer programs that can harm your 
computer and data stored on it) [2, p. 5]. The number 
of using malware cyber attacks aimed at stealing finan-
cial data increased by 27,6% to 28,4 million in 2013. 
Number of attacked users was 3,8 million people (there 
is an 18,6% increase over the year). The proportion 
of users faced financial attacks that use malware was 
6,2% of the total attack in 2013. Compared to 2012 
the figure has risen by 1,3 percentage points [7]. 3) cy-
ber fraud – a type of cybercrime, which aims to trick 
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users (hacker illegally gains access and uses the user’s 
personal information (bank account numbers, passport 
details, codes, passwords, etc.) to cause material and 
financial damage).

By a factor of information integrity the following 
risks can be identified [2, p. 5]:

– information theft (the risk that an attacker can 
obtain information through the social networking site 
that will allow him to carry out an attack on a corpo-
rate network (socio-technical attack); phishing – the 
theft of confidential information and money with their 
redirection to fraudulent websites; interception of com-
munications – made for the purpose of their viewing, 
copying or modification).

According to «Kaspersky Lab» in 2013 about 
39,6 million people faced with phishing. In 2013 the 
majority of locked by «Kaspersky Lab» phishing attacks 
occurred in the United States: users from that country 
took over 30,8% of all attacks. They are followed by 
Russia (11,2% of attacks) and Germany (9,32%) [9].

Most of the attacks in 2013 occurred in social net-
works – about 35,4%. Fake bank sites, payment sys-
tems and online stores – 31,45% of attacks. The third 
place with 23,3% – e-mail services [9].

– information system breaking (risk of the account 
hacking on the social network; unauthorized access to com-
puters and computer networks; disruption of the network. 
They are dangerous in terms of causing property damage 
as well as damage to the reputation of the company);

– malicious misrepresentation or spreading the 
false information (disinformation, intimidation or 
blackmail). 

By the impact on the individual [2, с. 6]:
– content-risks (risks associated with the consump-

tion of the information published on the Internet that 
includes any illegal or inappropriate content (pornog-
raphy, propaganda of extremism, drugs, gambling, re-
ligious sects, suicide, etc.);

– communication risks (activity related to inter-
personal users relationships, probability of being sub-
jected to insults and attacks from the other members of 
the community, including illegal contact (grooming), 
cyberstalking, cyberbulling etc.);

– psychological risks (abnormality of adequate 
perception of reality; social networking addiction; in-
creased opportunities for deception and manipulation 
of consciousness).

By subjects that can be under cyber risk [2, с. 6]:
– global economic community;
– national economic system;
– public administrations;
– manufacturers;
– consumers.
Consumer risks – an abuse of consumer rights on the 

internet. They include: the risk of purchasing poor qual-
ity goods, various fake, counterfeit products, the loss of 
money without purchasinge a product or service, theft 
of personal information to cyber-fraud, etc. [8].

Risks for Business:
Risks for current or potential employees of the com-

pany can be separately identified [2, с. 6]: 
– more and more HR-recruiters use social media in 

order to clear up their competitors’ record.
– information announced by the user of a social 

network can be used by the employer to put pressure on 
him or dismiss.

For a company the following risks exist:
– risks and threats, causing material damage (ac-

cidental or deliberate attacks faced by enterprise net-
works due to careless actions of employees who use so-

cial networking sites during working hours; reduced 
productivity due to time-consuming to visit social net-
working sites and chat there; financial losses due to 
leakage of important information).

– reputational risks (network communities can act 
as a «field» for competitive intelligence and industri-
al espionage; the discrediting of competitors in net-
work communities; and with the increasing freedom of 
self-expression the possibility of employees’ affection 
on the company’s image also increases).

According to «Allianz» experts in 2014 awareness 
of cyber crime and reputational risks has increased the 
most. Cyber crime has made the biggest jump in the 
rating of «Barometer of Risk», rising from 15 to 8th 
place, and reputational risks have moved from 10th 
position to 6th [5]. 

For public administration [2, с. 7]:
– economic espionage;
– potential modification of internal or public infor-

mation, including the disruption of websites, etc.
It should be noted that the risks caused by infor-

mation and communication technologies and the net-
work nature of the interactions in the modern world 
appear at the macro level (for the national economy as 
a whole):

– threat to national security, the possibility of in-
formation attack and isolation; 

– the growth of the shadow economy;
– an increase in unemployment rate, a decrease in 

tax revenues as a result of piracy, phishing, etc.
Risk-generated factors in terms of the level and 

timing of administrative actions [2, с. 7]: 
– strategic cyber risks;
– operational.
Strategic risks – threats that may lead to a signifi-

cant reduction in sustainable development and security 
of companies.

For most companies across sectors and regions the 
risks of cyber attacks are strategic risk: cyber attacks 
are more risky than other types of technological risks. 
Some managers consider internal threats as great risk 
as external attacks [10, p. 11]. Financial institutions 
are particularly sensitive – about 80% of them believe 
that cyber stability is a «strategic risk», compared to 
about a half of the other institutions [10, с. 13].

Operational risks – network communities create 
problems for the staff: in spite of the positive effects of 
corporate environment and establishment of informal 
communication in the team there is still the problem of 
loss of productivity due to time-consuming of visiting 
social networking sites and chat there. Besides social 
networking creates a significant burden on the Inter-
net channel and slows a work of applications needed for 
business networking. 

As the risks of network communities of electronic 
space arise at four levels: micro, meso, macro and me-
ga-levels, then the risk management can be carried out 
at different levels [3, с. 4]:

– at the supranational level (global);
– at the state level;
– at the company level;
– at the personal level.
A variety of factors that affect the cyber resilience 

and economic stability is enormous, and the analysis of 
possible outcomes should take into account the degree 
of uncertainty. This leads to the development of var-
ious protective mechanisms and institutions. Experts 
identify three scenarios depending on the implemen-
tation of cyber risks and attitudes of business entities 
[10, p. 24]:
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Scenario one: muddling into the future. Cyber 
threats increase, but sophistication of institutions does 
not. Businesses continue to reach the way they have 
in the past and the attack vendors continue to group 
together and increase in their relative sophistication.

Scenario two: backlash against digitization, prompt-
ed by proliferating cyberattacks. Fears about cyber se-
curity slow down cooperation and trust. Sophisticated 
attack vectors are disseminated to a wider range of 
actors with some harboring truly destructive intent. 
This ripples into implications for consumer purchasing 
habits, limiting business strategies and severely inhib-
iting government regulations. The companies’ innova-
tion slows and productivity decreases. Over time, there 
may be reduction in the effectiveness of international 
trade and distribution of corporate resources.

Scenario three: accelerated digitization thanks to 
robust cyber resilience. Technology and security be-
come enablers to growth. Governments come together 
in the face of an ever increasing threat to facilitate the 
dramatic uplift in institutional capability and interna-
tional cooperation.

Obviously, following the third scenario will form 
the basis of sustainability to global risks, including cy-
ber risks. However, a necessary condition is the co-
herence of the measures as well as adaptation to these 
scenarios of regulatory actions at national level. And 
this adaption should be carried out to a global regula-
tion, to the interests of the business environment and 
civil society.

Ukraine has taken disparate attempts to form a 
national information space and to protect it (July 6, 
2010: Ukraine ratified the basic European standards 
in the field of protection of personal data; December 
9, 2010: by Presidential Decree № 1085/2010 «On op-
timization of central executive bodies» the State Ser-
vice of Ukraine on the protection of personal data 
was formed as the central body of executive power in 
Ukraine; experts of the National Institute for Strategic 
Studies under the President of Ukraine during 2012-
2013 developed the project «Strategy for cyber secu-
rity of Ukraine» [6]). However, it should be admitted 
that to form the modern national information space of 
Ukraine, which would meet new challenges and threats, 
it is necessary to take a number of system activitions in 
the conceptual, legal and institutional directions.

Besides the important point is the fact that in net-
work communities of electronic space effective protec-
tion of personal data depends on the user no less than 
the national controller or a provider of online services. 
For this purpose the user must also be responsible, con-
siderate, have certain knowledge for the proper use and 
combination of security tools available to him, observe 
the rules of use of network resources, etc. In other 
words, it is a kind of online user safety culture and it 
is need to be promoted on a global scale.

In this connection it is necessary to carry out the 
following steps to enhance stability and leveling cyber 
risk [3; 6; 10]:

At the national level:
– improve the level of international cooperation in 

the field of cyber security at the national and depart-
mental levels;

– help to prevent the militarization of electronic 
space;

– promote the creation of international rules for 
the government policy in electronic space and improv-
ing the international legal framework in this area;

– further development of legislation, relevant na-
tional standards, clear definition of terms, concepts 

and categories in the field of information and security 
policy;

– establish mandatory requirements for cyber de-
fense of critical national information infrastructure 
facilities regardless of ownership as well as protection 
orders and monitor of its compliance;

– strengthen the technical and technological ca-
pabilities, scientific and human potential of the 
Ukrainian Security Service, the intelligence agencies 
and the State Service for Special Communications and 
Information Protection in electronic space;

– strengthen the fight against cyber terrorism and 
cyber espionage, protection of their manifestations of 
critical national information infrastructure facilities;

– promote the development of network teams to re-
spond to computer emergencies;

– develop and coordinate research in the field of 
cybersecurity;

– create favorable conditions for young profession-
als in the IT field, which should facilitate their employ-
ment in Ukraine;

– provide changes to the curriculum and programs 
of middle and high schools, the training of scientif-
ic and scientific-pedagogical staff, aimed at informing 
the target groups of cyber threats and methods to com-
bat them;

– develop a nation-wide program to improve public 
awareness of cyber threats;

– work to harmonize national and international 
policies surrounding the prosecution of cybercrime.

At the level of business: 
– integrate cyber resilience into enterprise-wide 

risk management and governance processes and respon-
sibilities; 

– provide differentiated protection based on impor-
tance of assets; 

– deploy active defenses to uncover attacks proac-
tively; 

– continuous testing to improve incident response; 
– enlist front-line personnel – helping them under-

stand value of information assets;
– increase investments in cybersecurity technical 

education; 
– foster partnerships with the government, univer-

sities and the private sector to develop the skills, etc.;
At the level of society and the individual user: 
– protection of personal data;
– responsibly, carefully, improving special knowl-

edge, use and combine the available security tools;
– keep the rules on the use of network resources;
– there is a need for a dialogue between the pri-

vate, public and civil structures to develop a coordinat-
ed combination of policy and market mechanisms.

Conclusion. Therefore, the impact of network com-
munities of electronic space on the functioning and 
results of economic entities appears in the probabili-
ty of achieving/failing to achieve goals, i.e. risks that 
must be considered because network communities of 
electronic space are increasingly becoming the defin-
ing form of economic relations and, accordingly, a fac-
tor of stability/instability. Risks and threats caused 
by network communities of electronic space have been 
systematized on the following criteria: the rise of fac-
tors, that cause risks (spontaneously arisen; purpose-
fully created); a factor of information integrity (infor-
mation theft; information system breaking; malicious 
misrepresentation or spreading the false information); 
risk-generated factors in terms of the level and tim-
ing of administrative actions (strategic cyber risks; 
operational risks); the impact on the personality (con-
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tent-risks; communication risks; psychological risks); 
subjects that may be under cyber risks (global economic 
community; national economic system; public adminis-
trations; manufacturers; consumers).

The spread of information technology and network 
logic of economic relations through virtualization in-
volves more and more participants, including countries 
and entire regions of the world. Depending on the aware-
ness of the reality of the risks produced by network com-
munities of electronic space, there could be defined possi-
ble options and implications for economic systems, which 
consist in passive and active (proactive and reactive) ac-
tors’ response. Reduction in risks for the economic system 
from the activity of network communities makes it nec-
essary to interface institutional change in management 
strategies of network communities of electronic space at 
the global and national level to integrate the efforts of 
government, civil society and business.
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Постановка проблеми. Забезпечення належно-
го рівня економічної безпеки галузі неможливе без 
ефективного організаційно-економічного механізму 
її функціонування. Найважливіші складові організа-
ційно-економічного механізму функціонування галу-
зі залежать від багатьох чинників і перебувають у 
постійній динаміці. Розуміння того, що неможливо 
вирішити проблему підвищення рівня економічної 
безпеки за допомогою окремих заходів, варто вико-
ристати підходи, які дають змогу комплексно дослі-
дити зміни у функціонуванні галузі та їхній вплив 
на різних рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
наукових досліджень, які вивчалися, можемо вио-
кремити роботи: Л. Абалкіна [1]; І. Булеєва [2]; І. Бі-
лої [3]; Л. Гурвіца [4]; В. Кушнірук [5]; Ю. Лузана 
[6]; Ю. Лисенко та П. Егорова [7]; Є. Мішеніна [8]; 
Ю. Осипова [9]; О. Селезньової [10]; О. Чечеля [11]; 
А. Чухно [12]; Н. Удальцової [13] та А. Федоркова 
[14]. У працях цих науковців було визначено сут-
ність та структурні складові господарського та ор-
ганізаційно-економічного механізмів. Проте надалі 
невирішеною є проблема формування єдиної позиції, 
щодо сутності та частин організаційно-економічного 
механізму функціонування галузі економіки.

Мета статті. Визначити сутність та дослідження 
теоретичних засад організаційно-економічного ме-
ханізму функціонування галузі, а також здійснити 
аналіз сучасного стану організаційно-економічного 
механізму функціонування цукрової галузі України.

Виклад основного матеріалу. Розвиток теорії до-
слідження господарських механізмів розпочав Ле-
онід Гурвіц, який визначив економічний механізм 

системою зв’язків, в якій суб’єкти взаємодіють один 
з одним через певний центр, задля досягнення пев-
ного результату [4]. 

Науковцi [1, с. 36; 2, с. 32; 3; 7] одностайні у 
твердженні, що організаційно-економічний механізм 
є структурною складовою господарського механіз-
му та фокусується на його організаційно-економіч-
них аспектах. Трактування поняття господарського 
механізму є достатньо широким. Найбільш повним 
є визначення академіка А. Чухна, яким визначе-
но, що господарський механізм є способом організа-
ції та управління діяльністю з притаманними йому 
формами, методами і засобами в інтересах задово-
лення потреб окремого суб’єкта господарювання зо-
крема, і суспільства загалом [12]. Ґрунтуючись на 
цьому визначенні у вузькому трактуванні організа-
ційно-економічний механізм функціонування галузі 
є складовою господарського механізму та сукупністю 
організаційно-економічних елементів, які забезпечу-
ють діяльність галузі національної економіки.

Більш широкі трактування поняття організацій-
но-економічного механізму зумовлюють потребу в їх-
ній конкретизації з боку досліджуваного об’єкту та 
його структури. Зміст поняття може змінюватися за-
лежно від контексту та особливостей дослідження. 
Відтак достатньо широке трактування поняття «ор-
ганізаційно-економічного механізму» розкриваєть-
ся у праці А. І. Федоркова. Під ним автор розуміє 
систему управління, що включає певну сукупність 
взаємопов’язаних економічних і організаційно-пра-
вових методів, що мають специфічні-етичні особли-
вості свого вираження в конкретних умовах сус-
пільства, з допомогою яких держава як суб’єкт 
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управління регулює власні інтереси з інтересами 
об’єкта управління, яке, своєю чергою, згідно з цими 
методами планує, організовує і реалізує свою діяль-
ність [14, с. 2].

Етимологічна і філософська сутність поняття «ме-
ханізму» дозволили визначати організаційно-еконо-
мічний механізм системою форм і методів [5, с. 12; 8]  
або способом забезпечення реалізації вимог дії 
об’єктивних законів у процесі господарської діяль-
ності [6]. О .О. Селезньова визначає, що організацій-
но-економічний механізм господарювання повинен 
функціонувати згідно з нормативно-правовим регла-
ментуванням з боку органів державної влади [10].

Підсумовуючи трактування науковців, зазначимо 
широке трактування поняття організаційно-еконо-
мічного механізму функціонування галузі як систе-
ми організаційних структур, нормативно-правових, 
економічних й адміністративних методів державного 
та методів недержавного регулювання, що забезпечу-
ють через певні інструменти безперервний розвиток 
галузі на основі визначених принципів відповідно до 
нормативно-правових регламентувань з боку органів 
державної влади. 

Згідно з окресленим трактування структуру ор-
ганізаційно-економічного механізму функціонуван-
ня цукрової галузі формують організаційна та еко-
номічна складова, що використовуються суб’єктами 
для досягнення обраних цілей. 
Організаційну складову механіз-
му визначають: функціонально 
взаємопов’язані юридичні особи 
різних організаційно-правових 
форм власності, що здійснюють 
виробництво та реалізацію цукру 
(цукровиробники, об’єднання 
бурякосійних господарств, ре-
гіональні галузеві формування, 
трейдери, експортери); органи 
державної влади; а також фізич-
ні особи, які долучені до цього 
процесу. До неї також включе-
ні суспільні інститути, науково-
дослідні та інші організації, які 
сприяють розвитку цукрового 
бізнесу та інноваційній діяльнос-
ті в цукровій галузі. Організа-
ційний механізм реалізується за 
допомогою нормативно-правових 
методів державного регулювання 
та їх інструментів, а також через 
механізми саморегулювання між 
суб’єктами галузі.

Органи державного, недержав-
ного і глобального рівнів впли-
вають на організаційну складо-
ву механізму через формування 
стратегії і пріоритетних напрямів 
функціонування цукрової галузі, 
створення умов для її діяльності 
та контролю.

Не менш важливою складо-
вою організаційно-економічного 
механізму функціонування галу-
зі є економічна складова, що діє 
в умовах державного управління 
та саморегулювання галузі. Еко-
номічний механізм реалізується 
за допомогою методів державно-
го (які традиційно розділяють 
на економічні та адміністратив-

ні) і недержавного регулювання. Економічні та ад-
міністративні методи в широкому трактуванні мож-
на віднести до загальноекономічних методів впливу, 
оскільки адміністративні методи мають пряму дію 
на виробничі процеси і передбачають регулювання і 
управління з боку держави. Економічні методи пе-
редбачають використання ринкових інструментів 
регулювання і виявляються в тому, що держава не 
впливає на ухвалення рішень суб’єктів підприєм-
ницької діяльності [13, с. 8].

Вплив на формування організаційно-економічно-
го механізму галузі мають також чинники зовніш-
нього середовища. До чинників зовнішнього серед-
овища можна віднести: тенденції розвитку світового 
виробництва цукру; попит на вітчизняний цукор на 
внутрішньому і світовому ринках; характер міжна-
родних відносин; пріоритетні напрями та стратегія 
розвитку цукрової галузі.

Ефективність організаційно-економічного меха-
нізму функціонування галузі відображається в по-
казниках результативності. Аналіз системи показ-
ників результативності функціонування галузі дає 
можливість виявити проблеми діючого механізму, 
використовуваних методів та інструментів, які регу-
люють цукрову галузь національної економіки.

Організаційно-економічний механізм функціону-
вання галузі розробляється та реалізується відповід-

Рис. 1. Структура організаційно-економічного механізму 
функціонування цукрової галузі
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но до вимог правових та економічних законів, які 
відображають об’єктивно-існуючі, постійно-повто-
рювані причинно-наслідкові зв’язки між впливом 
різноманітних чинників і економічними наслідками 
(результатами) їх взаємодії (рис. 1).

Правове забезпечення функціонування галузі 
здійснюється для впорядкування та захисту інтер-
есів усіх учасників економічної системи на макро-; 
мезо– і мікро– рівнях, на основі визначених крите-
ріїв та правил. Наприклад, першим кроком у фор-
муванні організаційного механізму функціонування 
цукрової галузі України було створення законодавчої 
бази стосовно формування ринкових відносин. Зго-
дом були прийняті спеціальні законодавчі акти, на 
основі, яких визначається правове, економічне і ор-
ганізаційне регулювання виробництва цукру.

Особливістю формування організаційної складо-
вої механізму функціонування ринку цукру та цу-
крової галузі України є створена чітка вертикаль 
виконавчих органів влади та розподіл їх функцій. 
Функціональний аспект організаційно-економічного 
механізму реалізується на мезорівні та дозволяє реа-
лізувати цілі, які були закладені на макрорівні. 

Загальноекономічні методи регулювання ринку 
цукру та цукрової галузі можна розділити на адміні-
стративне регулювання, пряме і непряме економічне 
регулювання. До адміністративних методів регулю-
вання належать різноманітні заходи: встановлення 
квоти «А» на виробництво цукру, встановлення міні-
мальної ціни на цукор, кредитування галузі, ліцен-
зування оптової торгівлі цукром тощо, які не ґрун-
туються на економічних інтересах, а здійснюються 
на основі законодавства через систему визначених 
норм і правил та формують нормативно-правову інф-
раструктуру функціонування галузі.

Економічні методи державного регулювання тра-
диційно поділяють на такі, які мають пряму та не-
пряму дію. До прямих методів економічного регулю-
вання належать різні форми безповоротної цільової 
фінансової підтримки галузей – це субвенції або 
прямі субсидії, які включають різні дотації, допо-
моги, доплати із спеціальних бюджетних і позабю-
джетних фондів різних рівнів (загальнодержавних, 
регіональних, місцевих), а також пільгове кредиту-
вання. До непрямих форм регулювання можна від-
нести політику держави у фінансовій, бюджетній та 
податковій сфері. Умовами, передбаченими Угодою 
щодо членства України у СОТ та положеннями Уго-
ди про Асоціацію з ЄС, непрямі методи державного 
регулювання не заборонені, а саме тому їх активіза-
ція є важливою для підвищення рівня економічної 
безпеки галузі. 

Звичайно, основу організаційно-економічного 
механізму функціонування галузі визначають саме 
методи державного регулювання. Проте важливо 
враховувати і методи самоуправління й саморегулю-
вання. Через різноманітність неформальних відно-
син в галузевому функціонуванні їх можна умовно 
розділити на дві групи. До першої групи належать 
позитивні неформальні галузеві відносини, які слу-
гують в перспективі джерелом правотворення, вони 
ґрунтуються на етнічних нормах, відображають со-
лідарність і спільність інтересів. Їх основою є форму-
вання правового поля функціонування цукрової га-
лузі після набуття Україною незалежності. Цей вид 
відносин може переходити в правові норми або ви-
знаватися правом. До другої групи саморегулювання 
будуть віднесені правила і звичаї, які мають негатив-
ний вплив на функціонування галузі. Такі відносини 

відображають протиправні цінності і мотиви в про-
цесі функціонування галузі. Корисливо суб'єктивні, 
егоїстичні інтереси спонукають до вчинення дій всу-
переч цінностям і нормам права. Особливу увагу слід 
приділяти аналізу корупційності правових актів і ті-
ньовій складовій функціонування галузі. 

Висновки. Забезпечення економічної безпе-
ки галузі не можливе без ефективного організа-
ційно-економічного механізму її функціонування. 
Систематизація та структурування елементів орга-
нізаційного-економічного механізму функціонуван-
ня галузі, в контексті якого і забезпечується її еко-
номічна безпека, в подальшому дозволить виробити 
конкретні дії у формі рішень, механізмів, моделей, 
інструментів та програм щодо ефективного функціо-
нування галузей національної економіки, зокрема і 
цукрової галузі України. 
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Постановка проблеми. У переважній більшос-
ті країн світу сільське господарство є одним із най-
більш підтримуваних секторів національної економі-
ки. Аграрний сектор України відіграє важливу роль 
в національній економіці держави, однак, в порів-
нянні з іншими країнами, спостерігається недостат-
ня підтримка держави, що призводить до дегармо-
нізації розвитку сільського господарства та низьку 
конкурентоспроможність агропродовольчої продук-
ції на міжнародному ринку. Широке обговорення 
проблем аграрної політики на міжнародному рівні, 
насамперед питань, пов’язаних зі світовою торгівлею 
сільськогосподарською продукцією, свідчить про іс-
нування різних доктрин, що призводить до жорсткої 
економічної боротьби держав, які дотримуються різ-
них стратегій аграрного розвитку з метою укріплен-
ня державної політики.

Актуальність дослідження. Агропромисловий 
комплекс, зважаючи на його місце в забезпечен-
ні продовольчої безпеки держави, відіграє важли-
ву роль для кожної країни світу. В Україні, окрім 
цього, АПК забезпечує робочими місцями сільських 
жителів та сприяє притоку в країну валютних над-
ходжень від експорту. Саме ця важлива роль АПК 
актуалізує питання розробки та реалізації державної 
регуляторної політики у цій сфері. Застосування різ-
номанітних важелів державного впливу на функці-
онування АПК є необхідним для його гармонійного 
розвитку, забезпечення виконання ним його соціаль-
но-економічних функцій, та посилення позицій на-
шої держави на міжнародних ринках продовольства.

Аналіз досліджень і публікацій. Широкий спектр 
досліджень з проблематики регулювання агропро-
довольчого ринку здійснено в працях багатьох вче-
них, зокрема В. Андрійчука [1], П. Гайдуцького [2], 
O. Головачової [3], І. Демчака [5], А. Нестерової [8], 
О. Луки [6], Т. Трошкінох [11], О. Шаманської [12] 
та ін. Отримані ними результати дозволяють сфор-

мулювати систему знань, у їх роботах заходи дер-
жавного регулювання агропромислового комплексу 
розглядаються у комплексі, а дослідження оцінки 
ефективності застосування окремих інструментів не 
здійснюється. 

Мета дослідження – дослідити особливості дер-
жавного регулювання і підтримки агропродовольчо-
го сектора України в умовах ринкової економіки, а 
також аналіз функціонування міжнародних регуля-
торів у сфері зовнішньої торгівлі продукцією агро-
промислового комплексу.

Виклад основного матеріалу. Агропродовольчий 
ринок України розвивається під значним впливом 
світових агропродовольчих ринків. В останні роки 
залежність внутрішнього агропродовольчого ринку 
від світового значно посилилась. Обсяги експорту 
сільськогосподарської продукції визначаються ці-
новою кон'юнктурою світових ринків, під впливом 
яких складається кон'юнктура внутрішнього агро-
продовольчого ринку України. Підтвердженням цьо-
му стали коливання внутрішніх цін на споживчому 
продовольчому ринку під впливом світової продо-
вольчої кризи та світової фінансової кризи.

Державна політика в сфері регулювання АПК – це 
комплекс законодавчо та організаційно визначених 
довгострокових бюджетних заходів, що об'єктивно 
необхідні для формування сприятливого конкурент-
ного середовища розвитку галузі як запоруки продо-
вольчої безпеки [10, с. 6-7].

Формування державної регуляторної політики в 
сфері АПК є складним процесом, адже її метою є 
не лише забезпечення розвитку АПК України, але 
й забезпечення його інтеграції у систему світового 
господарства, підвищення рівня життя сільського 
населення, створення передумов для реалізації екс-
портного потенціалу усіх суб'єктів господарювання. 
Наявність значної кількості взаємопов'язаних цілей 
обумовлює необхідність застосування державою низ-
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ки інструментів, які у комплексі всебічно регулюють 
розвиток аграрної сфери.

У більшості держав світу основою державного ре-
гулювання розвитку агропромислового комплексу є 
нетарифне регулювання. В Україні також викорис-
товуються його окремі інструменти, проте їх застосу-
вання не можна назвати ефективним.

Державна підтримка агропродовольчого сектора є 
одним з пріоритетів економічної політики в багатьох 
країнах світу, адже вона розглядається як необхід-
ний інструмент аграрної політики держави в умовах 
ринку. В цілях регулювання сектора АПК застосо-
вують такі важелі, як гарантована скупка надлиш-
ків продукції по знижених цінах, закупівельні і то-
варні інвестиції на ринку продовольства, специфічні 
форми пільгового кредитування, митне регулювання 
(економічне і адміністративне).

З досвіду розвинутих країн, можна зробити ви-
сновки, що від державного регулювання залежить 
стабільність агропродовольчого ринку, життєдіяль-
ність сільськогосподарських підприємств, ефектив-
ність аграрного виробництва і відносна стабільність 
соціальної сфери в сільській місцевості. В країнах 
з розвинутою економікою державне регулювання є 
невід'ємною органічною складовою ринкової еконо-
міки. Разом з тим, врегулювання внутрішніх і зо-
внішніх протиріч, які виникають на ринку є осно-
вною функцією регулюючого впливу держави. 
Несвоєчасне реагування на будь-які негативні явища 
призводять до таких неприємних наслідків, як пере-
виробництво аграрної продукції, порушення рівнова-
ги між попитом та пропозицією та ін. Саме тому дер-
жава має впливати на процеси саморегуляції попиту 
і пропозиції через організаційно-економічні важелі, 
не лише в інтересах сільських товаровиробників, а й 
суспільства в цілому.

Так звана "державна підтримка" сільського гос-
подарства здійснювалась за таким сценарієм: через 
різке зниження всіх закупівельних цін порівняно 
до оптових, створювалась хронічна заборгованість 
сільського господарства державі, а приблизно через 
кожні 3-5 років, коли заборгованість досягала певної 
критичної точки вона списувалась. Під впливом та-
ких циклів більшість сільськогосподарських підпри-
ємств залишалися вкрай пасивними, що спричинило 
стагнацію сільського господарства [2, с. 44-45]. Про-
те усі заходи з підтримки сільського господарства 
не забезпечували бажаного приросту виробництва 
аграрної продукції, вони були невідчутними, і як на-
слідок, не покривали зростаючий платоспроможний 
попит населення.

В умовах ринкових відносин агропродовольчий 
ринок, як і його важливий складовий елемент – сіль-
ське господарство піддаються негативному впливу 
різних чинників нестабільності: природних, еконо-
мічних, соціальних. Процеси формування і функ-
ціонування агропродовольчого ринку поки що по-
збавлені належного регулюючого впливу зі сторони 
держави. Між реформованими відносинами власнос-
ті і стихійними, без будь-яких правил відносинами 
на продовольчих ринках виникли протиріччя, що за-
блокували мотиваційний механізм ринкової економі-
ки [5, с. 13-15].

Конкретні масштаби регулювання переважно за-
лежать від рівня розвитку економіки та збалансо-
ваності попиту і пропозиції на аграрних ринках. 
Державне регулювання агробізнесу в економічно 
розвинутих країнах ведуть за такими основними на-
прямами: регулювання цін і фермерських доходів; 
бюджетне фінансування; кредитування; оподатку-

вання; стабілізація ринку агропродовольчої продук-
ції [12, с. 130].

Міжнародне економічне співробітництво є важ-
ливим фактором розвитку економіки і об'єктом дер-
жавного регулювання. З досвіду розвинених країн, 
можна зробити висновок, що у поєднанні з ефектив-
ною регулятивною функцією держави можна досягти 
значних результатів. Адже як стверджує О.Ф. Лука, 
державне регулювання економіки – це система вза-
ємовідносин уряду з економічними агентами з метою 
державного впливу на економічні процеси, що являє 
собою сукупність фінансово-економічних, організа-
ційно-адміністративних, інституційно-правових і со-
ціально-психологічних методів та інструментів, за 
допомогою яких держава веде економічну діяльність 
на макро- і мікрорівні [6, с. 10].

Важливим елементом державного регулювання 
економіки є регулювання зовнішньоекономічної ді-
яльності, що передбачає створення відповідних ме-
ханізмів (правових, економічних, інституційних) та 
умов, які забезпечують ефективний розвиток і здій-
снення діяльності у цій сфері. Усе це проявляється 
у зовнішньоекономічній політиці держави, яка спря-
мована на досягнення економікою країни певних 
переваг на світовому ринку, та водночас, на захист 
внутрішнього ринку від конкуруючих імпортних по-
ставок.

Розвиток економіки України після здобуття дер-
жавної незалежності характеризується різкими змі-
нами та коливаннями в галузі регулювання зовніш-
ньоторговельної політики і зокрема галузі АПК. 
Адже як відомо, Україна володіє значним експорт-
ним потенціалом, який зосереджений і в агропро-
мисловому комплексі країни. Однак поки що він ви-
користовується недостатньо і малоефективно. Проте 
потенційні експортні можливості України в галузі 
АПК є вагомими.

Необхідно також відзначити, що несприятли-
ві тенденції у зовнішній торгівлі агропродовольчою 
продукцією в Україні, зокрема, посилення сировин-
ного перекосу в структурі експорту; ввезення продо-
вольчих товарів, які в достатній кількості можуть 
вироблятися в країні; застосування до українських 
товарів різноманітних обмежень, не залишають 
сумнівів, що необхідною умовою інтенсифікації 
зовнішньо торгівельної діяльності АПК нині стає, на-
самперед, пожвавлення ефективності використання 
його експортного потенціалу. Адже метою нарощу-
вання експортного потенціалу є створення умов для 
входження України до системи міжнародних гос-
подарських зв'язків і використання переваг міжна-
родної торгівлі при вирішенні завдань економічного 
розвитку держави за рахунок розширення обсягів, 
поліпшення структури та умов збуту вітчизняної 
продукції на зовнішніх ринках [1, с. 58].

Зовнішньоекономічні зв'язки країни є важливим 
елементом її національного господарства. Основою їх 
є зовнішньоекономічна політика, що є державним 
регулюванням зовнішньоекономічної діяльності. 
Вона тісно пов'язана із соціально-економічною полі-
тикою та завданнями економічного зростання держа-
ви. Основними цілями зовнішньоекономічної політи-
ки є забезпечення взаємовигідного співробітництва з 
іншими країнами, підтримання конкурентоспромож-
ності вітчизняних виробників на світовому ринку та 
забезпечення збалансованості торговельного та пла-
тіжного балансів країни [3, с. 39].

В сфері зовнішньоторговельної політики пере-
важають дві тенденції: лібералізація та протекціо-
нізм. Крім того, з розвитком інтеграційних процесів 
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з'явилось таке нове явище як колективний протек-
ціонізм, тобто спільна політика інтеграційного угру-
пування по відношенню до третіх країн. Таке явище 
досить яскраво виражене в країнах ЄС.

Державне регулювання зовнішньоекономічних 
зв'язків здійснюється за допомогою широкого кола 
заходів, і їх кількість постійно зростає. Це можна 
пояснити тим, що розширення міжнародних еконо-
мічних зв'язків країни потребує нових інструментів 
оптимізації її участі у міжнародному поділі праці, 
захисту національних економік від впливу негатив-
них явищ у світовій економіці (циклічних спадів, 
надмірних коливань валютних курсів, недобросо-
вісної конкуренції тощо), сприяння зміцненню по-
зицій національних виробників на світовому ринку 
[8, с. 56].

Розглядаючи організацію державного регулюван-
ня зовнішньоторговельної діяльності, можна виділи-
ти два аспекти: впорядкованість та спрямованість. 
Спрямованість відображає результуючий вектор ре-
формування системи державного регулювання зо-
внішньоторговельної діяльності, що враховує най-
більш важливі чинники, що діють на торговельну 
політику країни. А впорядкованість, в свою чергу, 
проявляється передусім в інституціональній скла-
довій механізму державного регулювання зовніш-
ньоторговельної діяльності. Організація державного 
регулювання зовнішньої торгівлі означає система-
тичну координацію при розв'язанні пріоритетних 
завдань торговельної політики, що постають перед 
суб'єктами та інститутами, які складають інститу-
ціональну підсистему механізму державного регулю-
вання зовнішньоторговельної діяльності.

Вивчення організаційних основ державного регу-
лювання зовнішньоторговельної діяльності передба-
чає необхідність вивчення системи органів, які бе-
руть участь у механізмі державного регулювання; 
розподілу між ними повноважень у сфері зовнішньо-
торговельного регулювання та організації координа-
ції та взаємодії між цими органами [11].

Механізм державного регулювання зовнішньої 
торгівлі в цілому в більшості країн світу є доволі 
складним, причому він суттєво відрізняється залеж-
но від країни. Особливо неоднорідним є регулюван-
ня зовнішньої торгівлі у сфері АПК. Це є цілком 
об'єктивним. По-перше, внутрішня пропозиція про-
дукції АПК визначається передусім кліматичними 
умовами в країні, а також організаційними форма-
ми агропромислових підприємств. По-друге, обсяги 
пропозиції мають чітко виражені сезонні коливан-
ня, а також жорстку залежність від погодних умов 
в конкретному році. По-третє, таку продукцію дуже 
важко стандартизувати, особливо коли для деяких 
товарних позицій у міжнародній торгівлі існує лише 
декілька постачальників, причому їхня продукція є 
індивідуалізованою.

Необхідно також зазначити, що вже досить три-
валий час основною перешкодою на шляху зовніш-
ньої торгівлі продукцією АПК є не лише тарифні 
бар'єри, що характерне для торгівлі промисловими 
товарами, але й фітосанітарні бар'єри та стандарти, 
що висуваються до товарів цієї групи. Адже залежно 
від країни дозволені до використання у продуктах 
харчування хімічні елементи та синтетичні компо-
ненти можуть суттєво відрізнятися, тому продукція 
місцевих виробників може взагалі бути забороненою 
для зовнішньої торгівлі.

Також при регулюванні зовнішньої торгівлі про-
дукцією АПК виникають й інші проблеми. У світо-
вій економіці вже зараз утворилося багато "груп за 

інтересами", які, виходячи зі структури свого вироб-
ництва, відстоюють певні позиції, що не завжди є 
позитивними для всіх учасників ринку. Крім того, 
найбільшою проблемою, що виникає при регулюван-
ні зовнішньої торгівлі агропромисловою продукцією, 
є той факт, що майже всі країни світу надають своїм 
товаровиробникам субсидії, дотації або пільги, а це є 
забороненим у торгівлі більшістю звичайних товарів.

На міжнародному рівні інститути-регулятори ма-
ють виконувати функцію загального арбітра та фо-
руму для проведення необхідних переговорів. І вра-
ховуючи ті проблеми, які виникають із глобальною 
забезпеченістю продуктами харчування, вони пови-
нні також займатися проблемами глобальної продо-
вольчої безпеки.

На регіональному рівні в якості інституційного ре-
гулятора зовнішньої торгівлі продукцією АПК можна 
назвати інститути СОТ та ЄС, що функціонують в рам-
ках Спільної сільськогосподарської політики.

Підхід ЄС до забезпечення безпеки мережі ви-
робництва харчової продукції передбачає, що еконо-
мічні оператори несуть основну відповідальність за 
якість продукції на усьому шляху від виробника до 
споживача або ж "від ферми до виделки".

В ЄС роль держави полягає у нагляді за мережею 
виробництва харчової продукції та її безпекою на 
основі інспекцій та аудиту економічних операторів з 
урахуванням факторів ризику, моніторингу безпеки 
мережі виробництва харчової продукції через запла-
новані та запрограмовані відбори зразків продукції 
щодо забезпечення безпеки на основі оцінки ризику 
та застосування повноважень, необхідних для вжи-
вання дієвих заходів у разі необхідності.

Фундаментальною складовою системи контролю 
внутрішнього ринку є контроль на зовнішньому кор-
доні ЄС. Тому одним із завдань ЄС є сприяння гармо-
нізації контролю за безпекою продуктів харчування 
з боку його безпосередніх сусідів з метою сприяння 
торгівлі [7].

В Україні таких інституційних регуляторів, які 
займаються винятково зовнішньою торгівлею про-
дукцією АПК немає. За це відповідають органи, що 
займаються загальним регулюванням зовнішньое-
кономічної діяльності країни. Такими державними 
органами є: Верховна Рада України, Кабінет Міні-
стрів України, Національний банк України, Держав-
не управління митного контролю, Антимонопольний 
комітет України тощо.

На міжнародному рівні Україна є членом СОТ, 
тобто, прийняла на себе зобов'язання щодо торгівлі 
аграрною продукцією. Загалом, позитивними наслід-
ками вступу України до СОТ для АПК та держави в 
цілому є: 

1. Більша відкритість ринків країн-членів СОТ і, 
як наслідок, покращення іміджу України.

2. Поліпшення загальної макроекономічної ситу-
ації впровадження структурних та інституційних ре-
форм і сприяння зростання реального ВВП.

3. Розвиток засад ринкової конкуренції за міжна-
родними стандартами.

4. Можливість сформувати привабливий інвести-
ційний клімат, а отже, збільшити обсяги іноземних 
інвестицій.

5. Пришвидшення структурних реформ в аграр-
ному секторі.

До негативних наслідків відносять:
1. Прискорення темпів зростання безробіття у 

сільській місцевості.
2. Зростання рівня відкритості українського рин-

ку сільськогосподарської продукції перед імпортом.
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3. Зниження надходжень для бюджету від ім-
портних мит і посилення неконтрольованої трудової 
міграції та поширення транзитної міграції.

4. Зростання фінансових витрат для перегляду 
внутрішнього законодавства, а також на приведення 
національних стандартів якості та безпечності продо-
вольчої продукції до міжнародних.

5. Фіксування обсягу імпортних тарифів на дуже 
низькому рівні [9, с. 281-282].

Висновок. Отже, одним з найважливіших об'єктів 
державного регулювання є міжнародна економічна 
діяльність як суттєвий фактор розвитку економіки 
країни. Зовнішньоекономічна політика є засобом по-
долання кризових явищ в економіці України, від-
криває доступ вітчизняній продукції на світові рин-
ки й забезпечує надходження товарів до України з 
інших країн світу.

Тому для виводу вітчизняного агропродовольчо-
го сектора економіки з кризи, стабілізації і розви-
тку сільськогосподарського виробництва необхідно 
здійснити модернізацію існуючих форм і методів 
державної підтримки, формування нових напрямів 
і механізмів її реалізації. Адже система державної 
підтримки повинна бути досить гнучкою, і відпові-
дати як поточним, так і довгостроковим потребам 
аграрного сектора.

В умовах економічної кризи та загострення конку-
рентної боротьби між країнами особливого значення 
набуває регулювання зовнішньої торгівлі. Основною 
ланкою державного регулювання економіки є інсти-
тут-регулятор. При регулюванні зовнішньої торгівлі 
агропромисловою продукцією можна виділити три 
рівні інституційних регуляторів: національний, регіо-
нальний і міжнародний. На усіх цих рівнях є свої ре-
гулятори, які відповідають за підхід до виробництва 
продукції та її якість. Інституційним регулятором 
який займається регулюванням тарифних та нетариф-
них бар'єрів на міжнародному рівні виступає СОТ. На 
регіональному рівні це установи в рамках інтеграцій-
них об'єднань, і на національному рівні перелік регу-
ляторів визначається національною політикою.
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Розроблено методику оцінки розвитку національної економіки з використанням запропонованого інтегрального показника. 
Визначено рівень розвитку національної економіки з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів. Отримані 
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Разработана методика оценки развития национальной экономики с использованием предложенного интегрального показа-

теля. Определен уровень развития национальной экономики с учетом экономических, социальных и экологических аспектов. 
Получены динамические модели развития, что позволило установить тенденции в процессах ускорения развития на уровне 
национальной экономики и на уровне ее подсистем – областей Украины. Предложена классификация областей Украины по 
уровню развития.
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The estimation method of national economy development with the use of offered integral index has been developed. The level of na-
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models have been developed. The tendencies of the acceleration development processes at the level of national economy and at the level 
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Постановка проблеми. Проблема забезпечення 
сталого розвитку національної економіки в умовах 
сучасної глобалізації набуває особливого значення. 
Вирішення цієї проблеми потребує розробки комп-
лексних підходів, які дозволять сформувати основу 
щодо наукового обґрунтування тактичних та стра-
тегічних рішень. Процес формування таких рішень 
потребує проведення інтегральної оцінки розвитку 
національної економіки з визначенням рівня та з 
урахуванням розвитку складових підсистем – облас-
тей України.

Створення умов динамічного, збалансованого еко-
номічного розвитку на рівні областей України має 
бути основою державної стратегії, спрямованої на 
забезпечення сталого розвитку національного гос-
подарства. Формування відповідних економічних 
механізмів та управлінських рішень, в основу яких 
покладено зменшення нерівномірностей та дисбалан-
сів, потребують проведення комплексних досліджень 
та розробки методики кількісного визначення рівня 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мі дослідження розвитку економічних систем різних 
ієрархічних рівнів присвячено значну кількість нау-
кових робіт вітчизняних [1; 2; 3; 4; 5], російських та 
закордонних вчених [7; 10; 11]. Зокрема, теоретичні 
підходи до розвитку були надані у роботі [11]. До-
слідженню сталого розвитку у глобальному та регіо-
нальному аспектах присвячено роботу [2].

У цих та багатьох інших роботах запропоновані 
різноманітні критерії визначення рівня розвитку з 
урахуванням соціальних та економічних аспектів 
[4; 5; 7; 10]. Зокрема, проблемі управління розви-
тком промисловості в умовах циклічності економі-
ки з урахуванням екологічно-орієнтованого аспекту 
присвячено роботу [3]. У ході проведення досліджень 
з економічного розвитку нами було надано [12] ана-
ліз використання різних показників та індексів, які 
були запропоновані сучасними вченими, а також 

міжнародними та вітчизняними організаціями з ме-
тою кількісної оцінки розвитку.

Використання різних показників дозволило вче-
ним запропонувати різні моделі розвитку. Зокрема, 
у роботі [6] надано порівняльний аналіз деяких мо-
делей регіонального розвитку. На підставі викорис-
тання кількісних показників та аналітичного інстру-
ментарію у роботі [9] встановлені нерівномірності у 
розвитку регіонів України.

У ході проведення досліджень економічного роз-
витку регіонів, нами також [12] були встановлені 
значні нерівномірності регіонального розвитку.

Не зважаючи на чисельні наукові роботи у цьому на-
прямку на цей час залишається не чітко визначеними 
параметри, які мають бути використаними при оцінці 
розвитку національної економіки як складної систе-
ми. Потрібна розробка методичного інструментарію для 
комплексної, інтегральної оцінки розвитку національної 
економіки, що дозволить підвищити наукову обґрунто-
ваність прийняття стратегічних рішень щодо зменшен-
ня нерівномірностей та забезпечення умов сталого еко-
номічного розвитку національного господарства.

Постановка завдання полягає у розробці методи-
ки інтегральної оцінки розвитку національної еко-
номіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. При 
розробці методики досліджень розвитку національ-
ної економіки за основу приймаємо концептуальні 
аспекти кількісного визначення розвитку з ураху-
ванням економічних, соціальних та екологічних ас-
пектів. Національну економіку будемо розглядати як 
складну систему, що поєднує області – складові під-
системи національного господарства.

Запропоновано формалізовану модель інтеграль-
ної оцінки розвитку національної економіки. В осно-
ву моделі покладено визначення інтегрального по-
казника розвитку національної економіки, який 
дозволяє врахувати рівні розвитку всіх складових 
підсистем національного господарства:
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ті; n – кількість областей.

Урахування економічних, соціальних та еколо-
гічних аспектів при проведенні досліджень розвитку 
відбувається на рівні визначень інтегрального показ-
ника розвитку i-ї області за рахунок введення інте-
грального коефіцієнта:
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де ТЖі – тривалість життя в і-ї області; ВРПі – 
валовий регіональний продукт; Кі – інтегральний 

коефіцієнт розвитку і-ї області, який враховує еко-
номічну, соціальну та екологічну складові.

Інтегрований коефіцієнт розвитку області, який 
у свою чергу передбачає урахування трьох складо-
вих аспектів з відповідними значеннями ваги кож-
ного складового аспекту, визначається таким чи-
ном: 
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 – складові коефіцієнти врахуван-
ня економічного, соціального та екологічного аспек-
тів і-ї області;

α, β, γ – вагові коефіцієнти відповідно економіч-
ного, соціального та екологічного аспектів.

За результатами експертних оцінок щодо ваго-
мості врахування економічного, соціального та еко-
логічного аспектів були прийняті такі значення ваго-
вих коефіцієнтів: α=0,4; β=0,3; γ =0,3.

Розроблено методику інтегральної оцінки розви-
тку національної економіки з урахуванням еконо-
мічного, соціального та екологічного аспектів. На 
рисунку 1 представлено методику проведення інте-
гральної оцінки розвитку національної економіки в 
алгоритмічному вигляді.

Інформаційну базу оцінки кожного складового 
аспекту формують наступні показники (табл. 1) на 
основі статистичної інформації [13].

Зазначимо, що усі факторні показники за векто-
ром впливу на результат можна розподілити на дві 
основні групи: показники першої групи за своєї сут-
ністю й призначенням мають прагнути до зростання 
(заробітна плата, рентабельність тощо), а показники 
другої групи мають прагнути до мінімальних зна-
чень (забруднення навколишнього середовища, рі-
вень злочинності тощо).

Таблиця 1
Інформаційна база оцінки за секторами

Показники 
економічного 

сектора

Показники 
соціального 

сектора

Показники 
екологічного 

сектора

обсяги інвестицій 
в основний капі-
тал; прямі іно-
земні інвестиції; 
індекс промис-
лової продукції; 
рівень оплати за 
спожиту електро-
енергію; рівень 
оплати за спо-
житий природний 
газ тощо

заробітна плата; 
темп зростання 
(зменшення) за-
боргованості з 
виплати заробіт-
ної плати; рівень 
безробіття насе-
лення; доходи на-
селення; створен-
ня робочих місць 
тощо

викиди забруд-
нюючих речовин 
до атмосферного 
повітря; обсяг 
оборотної та по-
слідовно (повтор-
но) використаної 
води тощо

Складові коефіцієнти від-
повідних аспектів розрахову-
ються у вигляді сум відносних 
коефіцієнтів. Зокрема, коефі-
цієнт врахування економічного 
аспекту:
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коефіцієнт урахування соці-
ального аспекту: 
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коефіцієнт урахування еко-
логічного аспекту:

n

ІПР
ІПР

n

i
i∑

= =1

іііі КВРПТЖІПР ⋅⋅=

Ek
i

C
i

E
iі KKKК ⋅+⋅+⋅= γβα

E
іK , С

іK , Ek
іK

)( )()( −+ += ∑ E
i

E
i

E
і kkK

)( )()( −+ += ∑ C
i

C
i

C
i kkK

∑ −+ += )( )()( Ek
i

Ek
i

Ek
i kkK

)(+E
ik , )(+C

ik , )(+Ek
ik

)(−E
ik , )(−C

ik , )(−Ek
ik

ij

ij
i x

x
k

max
=+ ,

ij

ij
i x

x
k

min
=−

)max( ij

ij
i x

x
R =

,   (6)

де 

n

ІПР
ІПР

n

i
i∑

= =1

іііі КВРПТЖІПР ⋅⋅=

Ek
i

C
i

E
iі KKKК ⋅+⋅+⋅= γβα

E
іK , С

іK , Ek
іK

)( )()( −+ += ∑ E
i

E
i

E
і kkK

)( )()( −+ += ∑ C
i

C
i

C
i kkK

∑ −+ += )( )()( Ek
i

Ek
i

Ek
i kkK

)(+E
ik , )(+C

ik , )(+Ek
ik

)(−E
ik , )(−C

ik , )(−Ek
ik

ij

ij
i x

x
k

max
=+ ,

ij

ij
i x

x
k

min
=−

)max( ij

ij
i x

x
R =

 – від-
носні коефіцієнти факторних 
показників, які мають зроста-
ти, відповідно, за економічним, 
соціальним та екологічним ас-
пектами -ї області;
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коефіцієнти факторних показ-
ників, які мають зменшувати-
ся, відповідно, за економічним, 
соціальним та екологічним ас-
пектами -ї області.

Розрахунок відносних коефі-
цієнтів за кожним зазначеним 
аспектом виконуємо з викорис-
танням наступних формул, які 
надамо у загальному вигляді 
та які дозволяють привести усі 
факторні показники до кількіс-
ного, безрозмірного вигляду з 
діапазоном змін від 0 до 1:

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЗА КОМПЛЕКСОМ СОЦІАЛЬНИХ, 
ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Тривалість життя,
ВВП, ВРП

Визначення складових інтегрального коефіцієнту розвитку 

Економічний аспект Соціальний аспект Екологічний аспект

коефіцієнти
- індекси 

промислової продукції;
- прямі іноземні 

інвестиції;
…. та інші.

коефіцієнти
- житловий фонд;
- рівень безробіття;
- доступність освіти;

…. та інші.

коефіцієнти
- викиди  речовин у 

водоймища;
- викиди  

забруднюючих речовин до 
атмосферного повітря;
…. та інші.

Визначення інтегральних показників розвитку областей за роками

Визначення інтегрального показника розвитку національного господарства за роками

Визначення інтегральних коефіцієнтів розвитку 

База даних для врахування економічних, 
соціальних та екологічних аспектів розвитку

Рис. 1. Алгоритм інтегральної оцінки  
розвитку національного господарства
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З використанням запропонованого показника 
та за розробленим алгоритмом здійснено оцінку 
розвитку областей України, що дозволило визна-
чити загальний рівень розвитку національної еко-
номіки та отримати динамічну модель розвитку за 
період 2004–2013 рр. з високим рівнем адекват-
ності (рис. 2).

y = -14,79x 2  + 358,48x + 175,93
R 2  = 0,98
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Рис. 2. Оцінка розвитку національного господарства 
за інтегральним показником

Отримання математичного виразу динамічної мо-
делі надає змогу констатувати, що незважаючи на 
кількісне зростання інтегрованого показника, про-
цеси прискорення розвитку національної економіки 
мають негативну тенденцію, про що додатково свід-
чать розраховані темпи росту (рис. 3).

 

y = -4,3x + 137,9
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Рис. 3. Темпи зростання інтегрального показника 
розвитку національного господарства

Приймаючи до уваги методологічний підхід щодо 
розподілення областей на умовні групи з урахуван-
ням рейтингу, визначено рейтинги розвитку:
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де Ri – рейтинг розвитку i-ї області.
Запропоновано шкалу класифікації областей на 

групи з урахуванням визначених рейтингів розвитку 
та отримано таке розподілення областей України на 
три основні групи за рівнем розвитку (табл. 2).

Проведемо детальний аналіз розвитку областей 
України з використанням запропонованого показни-
ка та визначимо динаміку змін у її розвитку на осно-
ві побудованої інформаційної бази.

Таблиця 2
Класифікація областей України за рейтингом 

Групи за рівнем 
розвитку Області

Високий рівень 
(0,5 < Ri < 1)

Дніпропетровська, Київська, Донецька 
і Полтавська Харківська, Одеська, 
Запорізька

Середній рівень 
(0,3 < Ri < 0,5)

Миколаївська, Автономна Республіка 
Крим, Луганська, Черкаська, 
Львівська, Кіровоградська, Сумська, 
Чернігівська, Житомирська, 
Херсонська, Вінницька, Волинська

Низький рівень 
(0 < Ri < 0,3)

Рівненська, Хмельницька, Івано-
Франківська, Закарпатська, 
Тернопільська, Чернівецька

На рисунку 4 надано результати моделювання у 
графічному вигляді –динамічні моделі розвитку на 
прикладі обраних представників груп за рівнем роз-
витку – Дніпропетровської, Луганської та Тернопіль-
ської областей.

y = -40,336x2 + 929,25x + 19,388
R2 = 0,9725

y = -20,1x2 + 414,11x + 121,04
R2 = 0,9794

y = -8,8928x2 + 211,6x + 56,005
R2 = 0,98730
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Рис. 4. Оцінка розвитку окремих областей України 
за інтегральним показником

Проведемо економічний аналіз процесів розвитку 
областей з використанням отриманих динамічних 
функцій розвитку. Використовуючи отримані функ-
ції, зокрема їх математичний вираз y=ax2+bx2+c, на-
дамо у таблиці 3 порівняльний аналіз за показником 
прискорення процесів розвитку (параметр a матема-
тичної моделі) та показником швидкості процесів 
розвитку (параметр b математичної моделі).

Таблиця 3
Аналіз процесів розвитку

Клас – високий 
рівень

Клас – середній 
рівень

Клас – низький 
рівень

Представники класів

Дніпропетровська 
обл. Луганська обл. Тернопільська 

обл.

Аналіз процесів розвитку за показником швидкості

швидкість 
v=929,25

швидкість 
v

ср
=414,11

швидкість 
v

нз
=211,6

база порівняння зменшення 
у 2,2 рази

зменшення 
у 4,4 рази

Аналіз процесів розвитку за показником прискорення 
розвитку

прискорення роз-
витку a

нз
=-40,33

прискорення роз-
витку a

нз
=-20,1

прискорення роз-
витку a

нз
=-8,89

база порівняння уповільнення 
у 2 рази

уповільнення
у 4,5 рази

Аналізуючи отримані математичні моделі дина-
мічних функцій розвитку областей, можна констату-
вати, що функції розвитку є монотонно не убутними 
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функціями, що у свою чергу свідчить про наявність 
процесів розвитку в областях України. Проте порів-
няння у процесах розвитку представників визначе-
них груп надає змогу констатувати суттєві зниження 
за показниками швидкості та прискорення розвитку 
у 2-ї та 3-ї груп при порівнянні їх з групою високого 
рівня розвитку. Про наявність суттєвого зниження у 
процесах розвитку свідчать визначені темпи розви-
тку (рис. 5). 
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Рис. 5. Темпи розвитку за областями

Враховуючи запропоновану методику оцінки, 
можна констатувати, що покращити становище об-
ластей України та національної економіки в цілому 
можна в тому разі, якщо суттєво змінити положен-
ня за такими чинниками, як: інвестиції в основний 
капітал, індекс промислової продукції та викиди за-
бруднюючих речовин до атмосфери. Також необхідно 
поліпшити стан за соціальними чинниками.

На основі отриманої формалізованої моделі розви-
тку є можливість встановлювати чинники, які впли-
вають на розвиток. До основних позитивних аспектів 
запропонованої методики оцінки розвитку національ-
ної економіки можна віднести: зручність у порівнянні 
областей за результатами інтегральної оцінки розви-
тку; віддзеркалення особливостей розвитку областей; 
можливість проведення факторного аналізу з викорис-
танням запропонованого інтегрального коефіцієнта 
розвитку областей; можливість врахування комплек-
су показників за соціальними, економічними та еко-
логічними складовими; можливість індивідуального 
підходу до вагових коефіцієнтів для кожної складової 
інтегрального показника з урахуванням особливостей 
областей; простота розрахунку і можливість застосу-
вання розробленої методики та алгоритму в системах 
підтримки прийняття стратегічних рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Сформо-
вана методологічна основа інтегральної оцінки роз-
витку національної економіки з визначенням рівня 
розвитку областей України, а також з урахуванням 
економічних, соціальних та екологічних аспектів. 

Розроблені методика та алгоритм проведення інте-
гральної оцінки розвитку областей, а також сформо-
вана інформаційна база складають основу розробки 
системи підтримки прийняття стратегічних рішень. 
Подальші дослідження спрямовані на визначення ін-
струментарію щодо усунення дисбалансів у системі 
національного господарства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА ЗА РАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Набули подальшого розвитку підходи до діагностики та оцінки внутрішнього потенціалу ринку м’яса. Виявлено тенденції змін 
чисельності поголів’я худоби та птиці, обсягів виробництва м’яса, у тому числі на одну особу. За допомогою аналітичних групу-
вань з’ясовано закономірності розміщення сільськогосподарських підприємств в регіональному розрізі за чисельністю поголів’я 
великої рогатої худоби та свиней. Розглянуто цілі державної політики щодо розвитку національного ринку м’яса. Розроблено 
структуру важелів механізму розвитку ринку м’яса за рахунок внутрішнього потенціалу.

Ключові слова: ринок м’яса, внутрішній потенціал м’ясної галузі, поголів’я худоби, обсяги виробництва, важелі механізму 
розвитку ринку м’яса.

Самойлик Ю.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА
Получили дальнейшее развитие подходы к диагностике и оценке внутреннего потенциала рынка мяса. Выявлены тенденции 

изменений численности поголовья скота и птицы, объемов производства мяса, в том числе на одного человека. С помощью 
аналитических группировок выяснены закономерности размещения сельскохозяйственных предприятий в региональном раз-
резе по численности поголовья крупного рогатого скота и свиней. Рассмотрены цели государственной политики по развитию 
национального рынка мяса. Разработана структура рычагов механизма развития рынка мяса за счет внутреннего потенциала.

Ключевые слова: рынок мяса, внутренний потенциал мясной отрасли, поголовье скота, объемы производства, рычаги 
механизма развития рынка мяса.

Samoilik Iu.V. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MEAT MARKET DUE TO INTERNAL POTENTIAL
Were further developed approaches to the diagnosis and assessment of potential domestic meat market. Revealed trends in the 

number of livestock and poultry meat production, including per person. Using analytical groupings revealed patterns of distribution of 
agricultural enterprises in the regions largest number of cattle and pigs. Reviewed government policy goals of the national meat market. 
Designed by structure of the levers mechanism of meat market by domestic capacity.

Keywords: meat market, internal capacity meat industry, livestock production, leverage mechanism of the meat market.

Постановка проблеми. Розвиток м’ясного ринку 
відбувається під впливом низки екзогенних та ендо-
генних чинників, які впливають на потенціал галузі, 
збалансованість кон’юнктури, ринковий механізм та 
формують ринкове середовище. Нині національний 
ринок м’яса характеризується суттєвою залежністю 
від зовнішніх чинників, зокрема від імпорту, митних 
вимог, міжнародних стандартів безпечності та якості 
продукції. В умовах міжнародної інтеграції та гло-
балізації неможливо абстрагуватися від дії позадер-
жавних чинників, однак насамперед визначальним у 
формуванні стратегії розвитку галузі та збалансуван-
ня відносин на м’ясному ринку має бути нарощуван-
ня внутрішнього потенціалу. Довготривалий занепад 
тваринництва, який супроводжував стагнаційний 
процес пристосування до ринкових відносин після 
набуття Україною незалежності, і в теперішній час 
накладає негативний відбиток на показниках розви-
тку м’ясної галузі. Чисельність поголів’я худоби та 
птиці в останні роки у кілька разів нижча, ніж у 
період початку 90-х років, обсяги виробництва м’яса 
та м’ясопродукції не забезпечують раціональної та 
мінімальної норми споживання цього продукту. На-
ціональний ринок м’яса з кожним роком перебуває у 
все більшій залежності від імпорту продукції, якість 
та безпечність якої не завжди є належно. За таких 
умов розвиток національного ринку м’яса за рахунок 
внутрішнього потенціалу набуває все більшої акту-
альності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку національного ринку м’яса та 
м’ясопродукції є актуальним, а тому знайшли своє 
відображення у працях значної кількості науков-
ців, зокрема таких, як В.Я. Амбросов, О.І. Драган, 
Н.А. Добрянська, М.В. Зось-Кіор, О.В. Кривончак, 
Р.Б. Кухар, М.В. Мазнєва, О.В. Мазуренко, П.М. Ма-

каренко, І.Б. Манзій, Б.А. Мельник, В.Я. Месель-
Веселяк, М. Нацюк, М.К. Пархомець, П.Т. Саблук, 
С.П. Ярошенко, О.М. Яценко, І.Б. Яців та ін. Ана-
ліз їхніх праць свідчить про наявність множинних 
напрямків дослідження даної проблематики, що ви-
значає складність формування досконалої концеп-
ції розвитку національного ринку м’яса за рахунок 
внутрішнього потенціалу. У наукових працях ринок 
м’яса розглядається в цілому, без акценту на вну-
трішньому потенціалі. Нині національний ринок 
м’яса з кожним роком перебуває у все більшій за-
лежності від імпорту продукції, якість та безпечність 
якої не завжди є належно. 

Невирішеними залишаються питання нарощу-
вання внутрішнього потенціалу м’ясного ринку, під-
вищення економічної ефективності функціонування 
суб’єктів даного ринкового сегменту, зміцнення про-
довольчої безпеки держави, зниження імопортоза-
лежності у м’ясній галузі, що і підкреслює актуаль-
ність проведення дослідження у даному напрямі.

Постановка завдання. Враховуючи актуаль-
ність розвитку національного ринку м’яса та наяв-
ність низки невирішених проблем у цьому сегмен-
ті, доцільно сформулювати цілі дослідження, які 
насамперед полягають в розвитку підходів щодо 
проведення діагностики та оцінки внутрішнього 
потенціалу м’ясного ринку. Також необхідним є 
виявлення тенденцій у змінах показників, що ха-
рактеризують потенціал даного сегменту, зокрема 
чисельності поголів’я худоби та птиці, обсягів ви-
робництва м’яса, у т.ч. в регіональному розрізі. 
На основі діагностики цих показників, важелів 
державної політики доцільно обґрунтувати меха-
нізм регулювання розвитку національного ринку 
м’яса та м’ясопродукції за рахунок внутрішнього 
потенціалу.
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Виклад основного матеріалу. Потенціал будь-якої 
галузі визначається сукупністю взаємопов’язаних 
елементів. Насамперед це ресурсний потенціал, умо-
ви та фактори виробництва, сировинна база, система 
менеджменту, внутрішньогалузевих зв’язків, бізнес-
середовище, кон’юнктура ринку, масштаб виробни-
цтва тощо. М’ясна галузь є специфічною, її потен-
ціал визначається природніми умовами, генетичним 
можливостями худоби, системою зв’язків між рин-
ковими суб’єктами, а також зацікавленістю това-
ровиробників в її розвитку, обумовлена очікуваною 
ефективністю. Оцінюючи потенціал м’ясної галузі, 
насамперед необхідно визначити тенденції у чисель-
ності поголів’я худоби та птиці (табл. 1). Чисельність 
поголів’я усіх видів худоби та птиці станом на 1 січ-
ня 2014 р. порівняно з 1991 р. суттєво знизилася. 
Так, поголів’я великої рогатої худоби зменшилося 
у 5,4 р. і становило у 2014 р. лише 4534 тис. го-
лів, порівняно з 2011 р. цей показник збільшився на 
0,9 %, протягом 2010-2013 рр. чисельність поголів’я 
великої рогатої худоби змінювалася незначно. Чи-
сельність поголів’я свиней зменшилася порівняно з 
1991 р. у 2,5 р., а порівняно з 2011 р. – на 4,7% і 
становила на 1.01.2014 р. 7922,2 тис. голів, анало-
гічні тенденції спостерігаються у вівчарстві, козів-
ництві, конярстві.

Позитивні тенденції спостерігаються лише у пта-
хівництві. Так, чисельність поголів’я птиці у 2014 р. 
становила 230290 тис. голів, що 13 % більше, ніж у 

2011 р. та майже відповідає рівню 1991 р. (менше на 
6,4 %), порівняно з 2001 р. поголів’я збільшилося 
вдвічі. 

Оцінюючи потенціал м’ясної галузі, варто відмі-
тити негативні тенденції щодо масштабу виробни-
цтва. Так, у сільськогосподарських підприємствах 
нині зосереджено лише 31,7% великої рогатої ху-
доби, 49% свиней, 14,3% овець і кіз, 57,4% птиці, 
решта поголів’я вирощується у фермерських гос-
подарствах та господарствах населення, у кожному 
з яких чисельність худоби та птиці незначна. Такі 
тенденції свідчать про відсутність ефекту масшта-
бу виробництва, високі витрати та порівняно низь-
кий контроль якості кінцевої продукції. Потен-
ціал м’ясної галузі насамперед формують м’ясне 
скотарство та свинарство. З огляду на національні 
традиції споживання, умови розведення, поживну 
структуру м’яса козівництво та вівчарство в Укра-
їні є не таким розвинутим, як інші галузі м’ясного 
напрямку. Птахівництво – приваблива галузь з 
огляду на її скоростиглість, нетривалий операцій-
ний цикл, нижча капіталомісткість. Однак даний 
напрям не може бути основою розвитку потенціалу 
національного м’ясного ринку, оскільки за своєю 
структурою м’ясо птиці не може забезпечити всі 
фізіологічні потреби людини у білках і жирах тва-
ринного походження. Чисельність поголів’я худо-
би та птиці прямо пропорційно впливає на обсяги 
виробництва м’яса (табл. 2).

Таблиця 1
Показники динаміки чисельності поголів’я худоби та птиці в Україні,  

на 1.01.1991, 2001, 2006, 2011–2014 рр., тис. голів

Роки
Велика рогата худоба

Свині
Вівці та кози

Коні Птиця всіх 
видівусього у т.ч. корови усього у т.ч. вівці

Господарства усіх категорій

1991 24623,4 8378,2 19426,9 8418,7 7896,2 738,4 246104

2001 9423,7 4958,3 7652,3 1875 963,1 701,2 123722

2006 6514,1 3635,1 7052,8 1629,5 872,2 554,8 161994

2011 4494,4 2631,2 7960,4 1731,7 1100,5 414,2 203840

2012 4425,8 2582,2 7373,2 1739,4 1093,2 395,7 200761

2013 4645,9 2554,3 7576,7 1738,2 1073,4 376,6 214071

2014 4534 2508,8 7922,2 1735,2 1066,7 354,2 230290

2014 р. до 
2011 р., % 100,9 95,3 99,5 100,2 96,9 85,5 113,0

Сільськогосподарські підприємства

1991 21083,3 6191,6 14071,2 7165,5 7164,1 700,9 132967

2001 5037,3 1851 2414,4 413,3 412,4 249,8 25352,9

2006 2491,8 866,2 2602,4 270,9 268,8 98,1 66625,3

2011 1526,4 589,1 3625,2 298,4 294,9 41,6 110561

2012 1510,6 583,7 3319,2 290 285,8 36,9 105725

2013 1506,5 575,2 3556,9 265,3 260,4 32,5 117889

2014 1437,5 565,4 3878,9 248,5 243,7 29,1 132073

2014 р. до 
2011 р., % 94,2 96,0 107,0 83,3 82,6 70,0 119,5

Питома вага сільськогосподарських підприємств у господарствах всіх категорій, %

1991 85,6 73,9 72,4 85,1 90,7 94,9 54,0

2001 53,5 37,3 31,6 22,0 42,8 35,6 20,5

2006 38,3 23,8 36,9 16,6 30,8 17,7 41,1

2011 34,0 22,4 45,5 17,2 26,8 10,0 54,2

2012 34,1 22,6 45,0 16,7 26,1 9,3 52,7

2013 32,4 22,5 46,9 15,3 24,3 8,6 55,1

2014 31,7 22,5 49,0 14,3 22,8 8,2 57,4

2014 р. до 
2011 р., +,- -2,3 0,1 3,4 -2,9 -4,0 -1,8 3,1

Джерело: [4, с. 12], авторські розрахунки
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Обсяги виробництва м’яса у господарствах всіх 
категорій у 2013 р. порівняно з 2010 р. збільшили-
ся на 330,4 тис. т, або на 16%, однак порівняно з 
1990 р. виробництво цього продукту зменшилося в 
1,8 р. У тому числі виробництво яловичини та те-
лятини у 2013 р. порівняно з 2010 р. не змінило-
ся і становило 427,8 тис. т, однак протягом даного 
періоду мало тенденцію до зниження, порівняно з 
1990 р. цей показник зменшився у 4,6 р. Виробни-
цтво свинини за останні чотири роки збільшилося 
на 18,6 5, а порівняно з 1990 р. зменшився у 2,1 р. 
Обсяги виробництва баранини та козлятини незначні 
і протягом досліджуваного періоду мали тенденцію 
до зменшення. Найбільші прирости обсягів вироб-
ництва м’яса відбуваються у галузі птахівництва – 
22,5% порівняно з 2010 р., спостерігається навіть 
перевищення показників 1990 р. – у 1,6 р. Аналі-
зуючи обсяги виробництва м’яса в цілому, доціль-
но провести оцінку відносних показників, а саме:  
в розрахунку на одну особу. Оптимальна норма спо-
живання м’яса досягалася лише у 1990 р., мінімум 
споживання був у 2000 р., позитивною є тенденція 
до збільшення обсягів виробництва м’яса на одну 
особу протягом 2010–2013 рр., однак необхідний по-
казник за рахунок внутрішньої виробничої бази не 
досягається (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва м’яса усіх 
видів (у забійній вазі) в Україні на одну особу, 

1990, 2000, 2005, 2010–2013 рр.
Джерело: [4, с. 32], авторські розрахунки

Розвиток національного ринку м’яса за рахунок 
внутрішнього потенціалу насамперед залежить від 
промислового виробництва м’яса. Нині м’ясним ско-
тарством займається 3500 підприємств. З них 528 під-
приємств, або 15%, мають поголів’я великої рогатої 
худоби в межах 500-999 голів, загальна чисельність 
великої рогатої худоби в цій групі складає 370,6 тис. 

голів (25,8%), 410 підприємств, або 11,7%, має 
поголів’я в межах 100-199 голів, загальна чисель-
ність поголів’я в цій групі становить 59,2 тис. голів 
(4,1%). Кількість підприємств, чисельність поголів’я 
корів у яких становить до 50 голів, склала у 2013 р. 
1058 підприємств, загальна чисельність поголів’я ху-
доби в цій групі становить 19,5 тис. голів. Група під-
приємств з чисельністю поголів’я в межах 1000-1999 
голів налічує 293 підприємства, понад 5000 голів має 
9 підприємств агрохолдингів, загальна чисельність 
поголів’я в цій групі складає 58,3 тис. голів (табл. 3).

Аналітичне групування свідчить, що на націо-
нальному ринку м’яса присутні здебільшого серед-
ні за розміром товаровиробники яловичини, біль-

Таблиця 2
Показники динаміки обсягів виробництва м’яса у господарствах усіх категорій України,  

1990, 2000, 2010–2013 рр.

Роки М’ясо – 
усього

У тому числі за видами

яловичина та 
телятина свинина баранина та 

козлятина м’ясо птиці кролятина конина

1990 4357,8 1985,4 1576,3 45,8 708,4 30,2 11,7

1995 2293,7 1185,9 806,9 39,5 235,2 19,4 6,8

2000 1662,8 754,3 675,9 17,2 193,2 13,9 8,3

2005 1597,0 561,8 493,7 16,2 496,6 13,5 15,2

2010 2059,0 427,7 631,2 21,0 953,5 13,5 12,1

2011 2143,8 399,1 704,4 19,6 995,2 14,0 11,5

2012 2209,6 388,5 700,8 19,7 1074,7 14,2 11,7

2013 2389,4 427,8 748,3 18,7 1168,3 14,2 12,1

2013 р. до 
2010 р., % 116,0 100,0 118,6 89,0 122,5 105,2 100,0

Джерело: [4, с. 26], авторські розрахунки

Таблиця 3
Групування сільськогосподарських підприємств  
за наявністю поголів’я великої рогатої худоби,  

на 1.01.2014 р.

Групи підприємств

Кількість 
підприємств

Чисельність 
поголів’я
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Підприємства – 
всього 3500 100,0 1437,5 100,0

 з них мали:
 голів до 5 290 8,3 0,9 0,1

 6 – 10 177 5,0 1,4 0,1

 11 – 15 148 4,2 1,9 0,1

 16 – 20 118 3,4 2,2 0,2

 21 – 29 146 4,2 3,7 0,3

 30 – 39 140 4,0 4,8 0,3

 40 – 49 104 3,0 4,6 0,3

 50 – 99 345 9,9 24,6 1,7

 100 – 199 410 11,7 59,2 4,1

 200 – 299 254 7,2 61,4 4,3

 300 – 399 229 6,5 79,6 5,5

 400 – 499 212 6,1 94,6 6,6

 500 – 999 528 15,0 370,6 25,8

 1000 – 1999 293 8,4 405,0 28,1

 2000 – 2999 67 1,9 158,1 11,0

 3000 – 3999 24 0,7 80,6 5,6

 4000 – 4999 6 0,2 26,0 1,8

 більше 4999 9 0,3 58,3 4,1

Джерело: [4, с. 36], авторські розрахунки
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шість поголів’я зосереджено в підприємствах з 
поголів’ям 1000-2000 голів. У галузі свинарства заді-
яні 3264 підприємств, з них найбільше підприємств 
(525, або 16,1%) має поголів’я в межах 100-199 го-
лів, а загальна його чисельність налічує 75 тис. голів 
(1,9%). 345 підприємств (10,6%) мають поголів’я в 
межах 500-999 голів, у них зосереджено 242,7 тис. 
голів (6,2%). Поголів’я від 1000 до 1999 голів ма-
ють 255 підприємств (7,8%), у цій групі зосеред-
жена найбільша чисельність свиней – 352,8 тис. 
голів (9,1%). 121 підприємство (3,7%) має чисель-
ність поголів’я понад 5999 голів, у них зосереджено 
2334,7 тис. голів (60,1%). Чисельність підприємств, 
у яких поголів’я свиней складає до 100 голів, на-
лічує 1170, або 35,8%, питома вага поголів’я в цій 
групі незначна (табл. 4).

Галузь свинарства носить більш масштабний ха-
рактер, ніж скотарство. Третина підприємств має не-
значне поголів’я свиней, а більшість з них налічують 
поголів’я понад 100 голів. У вівчарстві та козівництві 
переважає дрібнотоварне виробництво, більшість 
підприємств – 396 (37,8%) мають поголів’я до 49 го-
лів із загальною чисельністю голів 8,1 тис. голів, по-
над 2000 голів мають 15 підприємств (1,4%), загаль-
на чисельність поголів’я становить 41,6% (16,7%). 
Галузь птахівництва характеризується найбільшою 
масштабністю, більшість підприємств – 178 (27,5%) 
мають поголів’я птиці понад 49999 голів, у яких чи-
сельність поголів’я становить 129221,2 тис. голів 
(97,9%). Це переважно вузькоспеціалізовані птахо-
фабрики, питома вага поголів’я птиці в інших гру-
пах підприємств незначна і становить 2,1%, таких 
підприємств налічується 468, або 72,5%.

Таблиця 5
Групування сільськогосподарських підприємств за наявністю поголів’я великої рогатої худоби  

в розрізі регіонів України, на 1 січня 2014 року

Області України до 
5 голів

6–29 
голів

30–99 
голів

100–199 
голів

200–499 
голів

500–999 
голів

1000–
1999 голів

більше 
2000 голів Всього

Україна 290 589 589 410 695 528 293 106 3500

АР Крим 1 7 8 5 7 9 2 1 40

Вінницька 11 22 22 37 68 48 19 4 231

Волинська 30 36 32 23 25 24 17 4 191

Дніпропетровська 6 20 17 7 15 10 8 4 87

Донецька 5 15 10 12 16 16 13 6 93

Житомирська 17 47 69 47 52 33 13 1 279

Закарпатська 47 32 16 6 5 1 – – 107

Запорізька 9 16 20 7 12 11 8 – 83

Івано-Франківська 35 41 18 2 11 6 1 – 114

Київська 9 14 25 17 56 44 16 5 186

Кіровоградська 9 18 28 11 19 17 2 2 106

Луганська 2 11 17 10 23 13 9 2 87

Львівська 11 40 37 28 17 6 6 – 145

Миколаївська 8 18 23 15 24 6 1 1 96

Одеська 6 27 49 26 25 18 4 – 155

Полтавська 3 17 27 12 48 41 38 20 206

Рівненська 8 30 27 15 15 7 11 2 115

Сумська 3 21 17 17 42 29 26 6 161

Тернопільська 6 16 10 8 12 13 5 2 72

Харківська 9 25 23 21 43 37 22 9 189

Херсонська 6 14 12 6 6 3 5 1 53

Хмельницька 12 28 17 14 37 26 15 7 156

Черкаська 2 15 23 16 54 54 22 12 198

Чернівецька 22 35 8 5 4 3 3 1 81

Чернігівська 13 24 34 43 59 53 27 16 269

Джерело: [4, с. 185], авторські розрахунки

Таблиця 4
Групування сільськогосподарських підприємств  

за наявністю поголів’я свиней, на 1 січня 2014 року

Групи підприємств

Кількість 
підприємств

Чисельність 
поголів’я
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Підприємства – 
всього 3264 100,0 3878,9 100,0

 з них мали:
 голів до 9 194 5,9 0,9 0,0

 10 – 19 162 5,0 2,2 0,1

 20 – 39 259 7,9 7,3 0,2

 40 – 59 217 6,7 10,5 0,3

 60 – 79 184 5,6 12,6 0,3

 80 – 99 154 4,7 13,8 0,4

 100 – 199 525 16,1 75,0 1,9

 200 – 299 301 9,2 74,4 1,9

 300 – 399 195 6,0 68,0 1,8

 400 – 499 170 5,2 75,8 2,0

 500 – 999 345 10,6 242,7 6,2

 1000 – 1999 255 7,8 352,8 9,1

 2000 – 2999 97 3,0 235,9 6,1

 3000 – 4999 58 1,8 223,1 5,7

 5000 – 5999 27 0,8 149,4 3,9

 більше 5999 121 3,7 2334,5 60,1

Джерело: [4, с. 37], авторські розрахунки
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Розвиток м’ясної галузі залежить від природних 

умов, загального регіонального розвитку, спеціаліза-
ції економічних районів тощо. Тому в регіональному 
аспекті розміщення підприємств м’ясної галузі має 
свої особливості (табл. 5).

У розрізі регіонів України дрібнотоварне виробни-
цтво розвинене в Західному регіоні, найбільше сіль-
ськогосподарських підприємств, у яких чисельність 
поголів’я великої рогатої худоби налічує до 5 голів, 
до 30 голів та до 100 голів розташовано у Закарпат-
ській області, відповідно 47 (43,9%), 33 (29,9%), 
16 (15%). Подібна структура спостерігається і в та-
ких областях, як Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Львівська, Чернівецька. Великотоварне виробництво 
насамперед розміщене у Полтавській області, у да-
ному регіоні функціонує 20 сільськогосподарських 
підприємств, у яких чисельність поголів’я великої 
рогатої худоби налічує понад 2000 голів, це 9,7% 
усіх підприємств області, та 18,9% у розрізі регіо-
нів України. Великотоварне виробництво розвиваєть-
ся також у Чернігівській – 16 підприємств (5,9%), 
та Черкаській областях – 12 підприємств (6,1%). 
Найбільше сільськогосподарських підприємств з 
розвиненим скотарством зосереджено в Житомир-
ській (279 підприємств), Чернігівській (269 підпри-
ємств), Вінницькій (231 підприємство), Полтавській 
(206 підприємств) областях. 

Галузь свинарства має більш рівномірне розміщен-
ня в регіональному розрізі, ніж скотарство. Найбіль-
ше сільськогосподарських підприємств з розвинутим 
свинарством зосереджено в Черкаській (231 підпри-
ємство), Вінницькій (210 підприємств), Кіровоград-
ській (197 підприємств), Київській (192 підприєм-

ства), Одеській (187 підприємств), Дніпропетровській 
(184 підприємства) областях. Найменше підприємств 
цієї галузі розташовано в Автономній Республіці 
Крим (52 підприємства), Івано-Франківській (64 під-
приємства), Херсонській (67 підприємств) областях. 
У більшості регіонів переважають сільськогосподар-
ські підприємства дрібнотоварного типу з чисельністю 
поголів’я до 100 голів, це 1170 (35,8 %) сільськогос-
подарських підприємств по Україні в цілому, най-
більше малих підприємств цієї галузі зосереджено у 
Волинській (86, або 59,7%) та Хмельницькій (79, або 
45,4%) областях. Великотоварне свинарство розвину-
те у Дніпропетровській (36, або 19,6%) та Київській 
(26, або 13,5%) областях з чисельністю поголів’я сви-
ней понад 2000 голів (табл. 6).

Отже, оцінка досягнутого рівня розвитку м’ясної 
галузі свідчить про наявність потенціалу для вну-
трішнього наповнення ринку даного сегменту та 
збалансування кон’юнктури внутрішніми важеля-
ми. Для вирішення проблем розвитку національного 
м’ясного ринку прийнято Постанову Кабінету Міні-
стрів «Про заходи щодо активізації роботи із розви-
тку тваринництва» № 729 від 20 серпня 2008 р. [3], 
згідно якої поставлено такі цілі щодо удосконалення 
ринкового механізму в галузі тваринництва:

– довести у 2015 р. виробництво основних видів 
тваринницької продукції до рівня, який забезпечує 
фізіологічні норми споживання та можливість їх 
експорту: молока – 22 млн т, м’яса у забійній масі – 
4 млн т. На одну особу в рік – молока і молочних 
продуктів – 380 кг, м’яса та м’ясопродуктів – 82 кг;

– сформувати орієнтовну структуру виробництва 
м’яса за видами тварин (у забійній вазі): яловичи-

Таблиця 6
Групування сільськогосподарських підприємств за наявністю поголів’я свиней  

в розрізі регіонів України, на 1 січня 2014 року

Області України до 99 
голів

100 – 
199 голів

200 – 
299 голів

300 – 
399 голів

400 – 
499 голів

500 – 
999 голів

1000 – 
1999 голів

більше 
2000 голів Всього

Україна 1170 525 301 195 170 345 255 303 3264

АР Крим 19 4 6 1 4 6 7 5 52

Вінницька 68 40 16 17 16 29 16 8 210

Волинська 86 21 9 5 4 5 5 9 144

Дніпропетровська 38 22 15 13 9 31 20 36 184

Донецька 18 13 10 5 5 17 10 16 94

Житомирська 54 4 8 6 – 6 6 7 91

Закарпатська 70 6 2 – 2 3 2 4 89

Запорізька 24 19 13 10 8 13 19 24 130

Івано-Франківська 39 12 1,0 2 3 2 2 3 64

Київська 45 30 22 8 11 27 23 26 192

Кіровоградська 60 46 21 13 12 26 9 10 197

Луганська 29 17 13 7 2 14 4 6 92

Львівська 68 27 9 8 5 7 8 8 140

Миколаївська 33 19 14 8 7 11 4 8 104

Одеська 58 35 17 17 13 24 10 13 187

Полтавська 42 34 14 9 10 15 23 16 163

Рівненська 44 15 6 1,0 – 2 5 6 79

Сумська 39 21 12 5 5 14 9 7 112

Тернопільська 52 18 15 14 4 8 10 14 135

Харківська 36 20 15 7 6 20 14 7 125

Херсонська 17 14 4 2 4 7 9 10 67

Хмельницька 79 25 14 7 10 14 6 19 174

Черкаська 56 32 29 21 22 25 22 24 231

Чернівецька 47 8 5 – 3 2 3 8 76

Чернігівська 49 23 11 9 5 17 9 9 132

Джерело: [4, с. 189], авторські розрахунки
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на – 1,0 млн т (25%), свинина – 0,1 млн т, птиця – 
0,2 млн т;

– досягти експортного потенціалу за видами тва-
ринницької продукції, орієнтовно: м’ясо – 0,5 млн т, 
у тому числі яловичина – 0,15 млн т; свинина – 
0,1 млн т, птиця – 0,2 млн т;

– суттєво збільшити обсяги експорту продоволь-
чих і технічних товарів тваринного походження;

– збільшити обсяги інвестицій в галузь тварин-
ництва;

– досягти рівня рентабельності ведення галузей 
тваринництва більше 5%.

У цілому ринковий механізм регулювання відно-
син між суб’єктами на національному ринку м’яса 
має включати низку взаємопов’язаних між собою ме-
тодів і важелів, які направлені на розвиток внутріш-
нього потенціалу (рис. 2).

Таким чином, нинішній стан національно-
го ринку м’яса характеризується незбалансова-
ною кон’юнктурою, обсяги виробництва м’яса та 
м’ясопродукції є недостатніми для задоволення спо-
живчих потреб населення та повного завантаження 
виробничих потужностей переробних підприємств, 
що негативно позначається на якості харчових про-
дуктів. Як наслідок, спостерігаються негативні яви-
ща у процесі забезпечення продовольчої, а отже і на-
ціональної безпеки.

Висновки з проведеного дослідження. Потенціал 
національного ринку м’яса та м’ясопродукції нині 
використовується не на повну потужність. Чисель-
ність поголів’я худоби та птиці та обсяги виробни-
цтва м’яса значно нижчі за показники 1991 р., утім, 

за остання роки спостеріга-
ються незначні позитивні тен-
денції.

З огляду на оцінку ринку 
м’яса в розрізі сегментів, варто 
відзначити ефективність вико-
ристання потенціалу у птахів-
ництві, чисельність поголів’я 
птиці та обсяги виробництва 
продукції галузі є досить ви-
сокими та мають позитив-
ні тенденції. Однак потенці-
ал м’ясної галузі насамперед 
формують м’ясне скотарство 
та свинарство, птахівництво 
не може бути основою розви-
тку потенціалу національного 
м’ясного ринку, оскільки за 
своєю структурою м’ясо птиці 
не може забезпечити всі фізіо-
логічні потреби людини у біл-
ках і жирах тваринного похо-
дження.

Розвиток національного 
ринку м’яса за рахунок вну-
трішнього потенціалу насам-
перед залежить від промисло-
вого виробництва м’яса. Нині 
м’ясним скотарством займа-
ється 3500 підприємств, зна-

чна кількість цих підприємств є дрібними, група 
підприємств з чисельністю поголів’я понад 5000 го-
лів має 9 підприємств агрохолдингів, загальна чи-
сельність поголів’я в цій групі складає 58,3 тис. го-
лів. У галузі свинарства задіяні 3264 підприємств, 
з них найбільше підприємств (525, або 16,1%) має 
поголів’я в межах 100-199 голів, 121 підприємство 
(3,7%) має чисельність поголів’я понад 5999 голів, у 
них зосереджено 2334,7 тис. голів (60,1%).

Для розвитку національного ринку м’яса за раху-
нок внутрішнього потенціалу необхідне застосування 
збалансованого ринкового механізму, у якому части-
на важелів має бути в компетенції державних органів 
влади, зокрема щодо обмеження імпорту, створення 
сприятливих умов кредитування галузі, налагоджен-
ня партнерських зв’язків між ринковими агентами, 
антимонопольне регулювання.
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Рис. 2. Структура важелів механізму розвитку ринку м’яса  
за рахунок внутрішнього потенціалу

Джерело: розроблено автором+
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СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  
З ПОЗИЦІЙ УКРІПЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

На основі аналітичного огляду стану підприємництва в Україні виявлено проблемні місця у секторі малого бізнесу за озна-
ками кількісного складу, рівня зайнятості, обсягу виробництва та участі у створенні ВВП. Це критерії, за якими може визначатися 
вплив діяльності малих підприємств на ефективність функціонування економіки та її конкурентоспроможність. Запропоновано 
перелік видів економічної діяльності для малої приватної ініціативи з урахуванням практики ведення бізнесу в Україні. Зазначено 
перспективні види малого бізнесу та напрями державної політики зі створення інноваційного макросередовища для їх розвитку.

Ключові слова: малий бізнес, конкурентоспроможність, інновація, методи стимулюючої дії, сучасні види малого бізнесу.

Соляр В.В. СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ С ПОЗИЦИЙ УКРЕПЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

На основе аналитического обзора состояния предпринимательства в Украине выявлены проблемные места в секторе ма-
лого бизнеса по признакам количественного состава, уровня занятости, объема производства и участия в создании ВВП. Это 
критерии, по которым может определяться влияние малых предприятий на эффективность функционирования экономики и 
ее конкурентоспособность. Предложен перечень видов экономической деятельности для малой частной инициативы с учетом 
практики ведения бизнеса в Украине. Указаны перспективные виды малого бизнеса и направления государственной политики 
по созданию инновационной макросреды для их развития.

Ключевые слова: малый бизнес, конкурентоспособность, инновация, методы стимулирующего воздействия, современные 
виды бизнеса.

Soliar V.V. THE STATE AND DIRECTIONS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE IN TERMS OF STRENGTHENING 
THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

Basing on the analytical review of the state of entrepreneurship in Ukraine the problem areas in the small business sector on the 
grounds of the quantitative composition, employment, production and participation in the creation of GDP were identified. These are the 
criteria by which the impact of small businesses on the effective functioning of the economy and its competitiveness can be determined. 
The list of types of economic activity for small private initiatives based on business practices in Ukraine was offered. The perspective 
views of small business and directions of the state policy for creation an innovative environment for their development were singled out.

Keywords: small business, competitiveness, innovation, methods of stimulating effect, modern businesses.

Постановка проблеми. Важливою умовою зрос-
тання конкурентоспроможності економіки України, 
закріплення позицій та розвитку підприємництва 
є інноваційна політика, побудована на результатах 
науково-технічного прогнозування, сучасних інстру-
ментах маркетингу, розширенні та створенні нових 
ринків товарів і послуг. Стимули ринкової самоор-
ганізації у взаємодії з цілепокладанням держави на 
пріоритетний розвиток малої приватної ініціативи 
є дієвим механізмом структурних змін у цьому на-
прямі. Адже саме малі підприємства є невід’ємними 
елементами інноваційних процесів в умовах постін-
дустріальної економіки, вони закладають основи 
ринкових відносин на засадах формування конку-
рентного середовища, сприяння нововведенням та 
зростання ефективності виробництва. З урахуванням 
ознак фінансової кризи в країні, коли ризики зрос-
тають, а інвестиційна активність в економіці знижу-
ється, для майбутнього сучасної економіки саме сек-
тор малого підприємництва може стати поштовхом 
до розвитку.

Однак, як свідчить статистика, в Україні малий 
бізнес не отримав достатнього поширення, його вне-
сок в пожвавлення економіки незначний, як і частка 
високотехнологічних підприємств. Значна частина 
бізнесу знаходиться у «тіні», тому об’єктивно оціни-
ти його економічну і соціальну роль складно.

Усіма зазначеними обставинами та наявністю 
великої кількості публікацій у вітчизняних і зару-
біжних виданнях визначається актуальність дослі-
дження перспективних напрямів розвитку малого 
підприємництва в Україні в сучасних умовах. Це 

монографії та публікації у фахових періодичних ви-
даннях таких авторів, як З. Борисенко, З. Варналій, 
Н. Зайцева, А. Казанцев, Л. Мінделі, І. Комарниць-
кий, І. Радамовська, Г. Рижакова та ін., аналітичні 
та наукові доробки вчених і співробітників держав-
них служб та інститутів з розвитку підприємництва.

Разом з тим саме аспект залежності розміру під-
приємства та можливості технологічного оновлення 
виробничого потенціалу країни, теоретичне обґрун-
тування методів стимулювання розвитку найбільш 
ефективних видів малого бізнесу, що важливі не 
тільки для задоволення потреб населення, а й укрі-
плення динаміки і конкурентоспроможності країни 
на позиціях інноваційності, недостатньо вивчений та 
потребує глибокого дослідження.

Постановка завдання. Тому мета роботи – визна-
чити сучасні напрями і форми розвитку малого бізне-
су в Україні з урахуванням його ролі в інноваційно-
му прогресі, визначити методи його стимулювання у 
бік укріплення конкурентоспроможності економіки. 
Мета дослідження деталізується у таких завданнях:

– здійснити порівняльний аналіз структури під-
приємництва в Україні за останні роки за розміром, 
кількістю зайнятих та обсягом реалізованої продук-
ції;

– на основі систематизації сучасних факторів роз-
витку малого підприємництва в Україні пояснити 
внесок цього сектора у створення ВВП;

– вивчити галузеву структуру малих підприємств 
та їх місце у підприємницькому секторі в цілому;

– обґрунтувати перспективність розвитку окре-
мих інноваційних видів малого бізнесу;
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– скомпонувати заходи державної політики сти-
мулюючої дії у секторі малого підприємництва, ана-
ліз яких стане предметом подальших досліджень.

Досягнення поставлених у роботі завдань здійсне-
но з використанням засобів економічного, логічного, 
структурного і порівняльного аналізу, методу уза-
гальнення і синтезу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зультати проведеного аналізу структури підприєм-
ництва в Україні з 2010 по 2013 рр. свідчать про 
те, що у загальній кількості підприємств найбільша 
частка за розмірами бізнесу припадає на фізичних 
осіб (ФО)-підприємців (близько 80%), що представ-
лені суб’єктами малого та середнього бізнесу, та малі 
підприємства (до 21%) (табл. 1). У 2013 р. питома 
вага малих підприємств та ФО-підприємців у загаль-
ній кількості підприємств склала 98,96%. Найменш 
сприятливі умови для нарощування великого та се-
реднього бізнесу, адже його частка незначна як у 
абсолютних, так і у відносних показниках (близько 
1%). Хоча у 2012 р. порівняно з 2010 р. зафіксовано 
збільшення кількості великих підприємств з 586 до 
698 одиниць, що у процентному відношенні склало 
19%, то у 2013 р. значення показника знову повер-
нулося до рівня 2011 р., а їх питома вага у загальній 
кількості не змінилася (табл. 2). Динаміка чисель-
ності середніх підприємств протягом аналізованого 
періоду також характеризується стійкою тенденцією 
до зменшення (-10%).

При цьому найбільше робочих місць формуєть-
ся також у секторі малого підприємництва, у тому 
числі ФО-підприємців, третина – на середніх під-

приємствах. Якщо аналізувати розподіл підприємств 
за розміром реалізованої продукції, то, за даними 
2013 р., на великі підприємства припадало 39,62% 
товарів і послуг, 38,36% – на середні, 15,46% – на 
малі підприємства, 0,48% та 6,08% – питома вага 
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) ФО-
підприємцями середнього та малого бізнесу відповід-
но.

Найбільшу динаміку даного показника також де-
монструють великі підприємства – 22,53% та під-
приємці – фізичні особи – до 28,67% (див. табл. 2).

Таким чином, не дивлячись на можливо високий 
рівень конкуренції у секторі малого підприємництва 
за абсолютною кількістю таких підприємств, як за 
споживача, так і між найманими працівниками за 
робоче місце, необхідним з точки зору збережен-
ня міцного потенціалу для економічного зростання 
в країні є розвиток середніх та великих бізнесових 
структур. Це підтверджує показник частки таких 
підприємств у створеному ВВП, що становить 85% 
(табл. 3). 

Відтак, на нашу думку, це не відображає опти-
мального сценарію розвитку підприємницької ініці-
ативи в Україні. Економічно розвинені й соціально 
стабільні країни демонструють успішну практику на-
рощування ВВП за рахунок доходів малого бізнесу, 
що є більш мобільним, швидкоокупним та конкурен-
тоспроможним.

Порівнювані з показником по Україні в представ-
леній таблиці 3 тільки Казахстан та Грузія, що ма-
ють 17 і 16% малих підприємств відповідно. Особли-
вості вітчизняної практики ведення малого бізнесу, а 

Таблиця 1
Розподіл підприємств за розміром та кількістю зайнятих у 2010–2013 рр.

Роки 
Структура підприємництва за розміром, % Структура підприємництва за кількістю зайнятих, %

великі середні малі ФО 
підприємці великі середні малі ФО 

підприємці

2010 0,03 0,96 16,36 82,65 22,28 31,50 20,10 26,13

2011 0,04 1,22 20,82 77,92 24,09 32,00 20,58 23,33

2012 0,04 1,26 21,51 77,19 24,95 31,58 20,60 22,88

2013 0,04 1,10 21,70 77,16 24,50 30,96 20,67 23,87

Джерело: дані Державного комітету статистики України [1], розрахунки автора 

Таблиця 2
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання

Усього

у тому числі

підприємства фізичні особи-
підприємцівеликі середні малі

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць 

2010 2183928 586 20983 357241 1805118

2011 1701620 659 20753 354283 1325925

2012 1600127 698 20189 344048 1235192

2013 1722070 659 18859 373809 1328743

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб     

2010 10772,7 2400,3 3393,3 2164,6 2814,5

2011 10164,5 2449,0 3252,6 2091,5 2371,4

2012 9957,6 2484,2 3144,2 2051,3 2277,9

2013 9729,1 2383,7 3012,1 2010,7 2322,6

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, 
послуг), млн грн    

2010 3596646,4 1401596,8 1396364,3 568267,1 230418,2

2011 4202455,2 1775829,0 1607628,0 607782,4 211215,8

2012 4459818,8 1761086,0 1769430,2 672653,4 256649,2

2013 4334453,1 1717391,3 1662565,2 670258,5 284238,1

2013 до 2010, % 120,51 122,53 119,06 117,95 123,36

Джерело: дані Державного комітету статистики України [1]
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також думка провідних експертів сходяться на таких 
дестимулюючих факторах розвитку малого бізнесу, як 
штучно створені складні умови ведення справи, висока 
вартість кредитних ресурсів та податкових платежів, 
складність у прогнозуванні інвестицій та низька купі-
вельна спроможність громадян. За оцінками фахівців 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України, середні витрати населення України зараз ста-
новлять близько 3,2 тис. євро на рік, що у 4 рази мен-
ше середньоєвропейського показника – 12,8 тис. євро. 
Як наслідок, значна кількість підприємств формує ті-
ньовий сектор економіки (44% ВВП) [2].

Таблиця 3
Питома вага малого бізнесу  

у формуванні ВВП у країнах світу 

Країна

Частка 
малого 
бізнесу 

у ВВП, %

Країна

Частка 
малого 
бізнесу 

у ВВП, %

Італія 70 Австрія 45

Фінляндія 65 Узбекистан 40

Німеччина 60 Туреччина 40

Чехія 53 Канада 30

Великобританія 52 Білорусь 23

Франція 52 Росія 22

Польща 47 Казахстан 17

США 46 Грузія 16

Україна 15

Джерело: за даними інформаційно-довідкової служби жур-
налу «Кореспондент» [2]

Стимулом для нарощування малого сектору під-
приємництва в Україні, звичайно, повинна стати 
дієва й активна державна політика, побудована на 

унаслідуванні позитивного досвіду зарубіжних кра-
їн (США, Китаю, країн Азії, Європи), що передбачає 
розширення доступу підприємців до дешевих кре-
дитних ресурсів; надання інформаційної і технічної 
підтримки підприємцям на всіх стадіях розвитку 
підприємства; збільшення рівня зайнятості на під-
приємствах малого бізнесу; спрощення відкриття та 
ведення власної справи.

Результатом проведення такої політики має ста-
ти стабільний розвиток малого бізнесу, нарощування 
прибутків та зростання рівня конкуренції на міжна-
родних ринках товарів та послуг, у тому числі за раху-
нок активізації інноваційних процесів. Сьогодні малі 
підприємства представлені всіма видами економічної 
діяльності, та найбільший обсяг реалізованих товарів 
і наданих послуг за показниками 2013 р. у оптовій 
та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних за-
собів і мотоциклів – 347559,1 млн грн (51,6%), дещо 
менші у промисловості – 77113 млн грн (11,5%),  
будівництві – 55803,6 млн грн (8,3%), сільському, 
лісовому та рибному господарстві – 48838,4 млн грн 
(7,3%). Обсяг наданих послуг малими підприємства-
ми транспорту, складського господарства, пошто-
вої та кур’єрської діяльності; операцій з нерухомим 
майном; професійної, наукової та технічної діяльнос-
ті становив відповідно за кожним сектором близько 
30 млн грн (4,5%) (табл. 4). 

У порівнянні з великими та середніми бізнесо-
вими структурами малі підприємства лідирують у 
процентному відношенні до загального обсягу реалі-
зації відповідного виду діяльності у секторі надання 
інших видів послуг (67,7%), освіті (60,7%), здій-
сненні операцій з нерухомим майном (58,7%) тощо. 

Оскільки малі підприємства є активними у бага-
тьох видах економічної діяльності, то саме вони по-
винні стати основними провідниками впровадження 

Таблиця 4
Обсяги реалізованих товарів, послуг підприємств за їх розмірами  

та видами економічної діяльності1 у 2013 році1 

Види економічної діяльності Усього, 
млн грн

у тому числі підприємства

великі середні малі

млн грн у % млн грн у % млн грн у %

Усього 4050215,0 1717391,3 42,4 1662565,2 41,0 670258,5 16,6

у тому числі        

сільське, лісове та рибне 
господарство 161130,3 23440,6 14,6 88851,3 55,1 48838,4 30,3

промисловість 1473091,5 934135,1 63,4 461843,4 31,4 77113,0 5,2

будівництво 141125,7 15730,7 11,2 69591,4 49,3 55803,6 39,5

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

1612134,4 495334,6 30,7 769240,7 47,7 347559,1 21,6

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

207138,3 118497,8 57,2 59623,5 28,8 29017,0 14,0

інформація та телекомунікації 80410,4 39236,0 48,8 24181,7 30,1 16992,7 21,1

фінансова та страхова діяльність 92238,4 4052,3 4,4 78920,7 85,6 9265,4 10,0

операції з нерухомим майном 50218,0 2278,4 4,6 18447,7 36,7 29491,9 58,7

професійна, наукова та технічна 
діяльність 152777,2 77974,6 51,0 45234,6 29,6 29568,0 19,4

освіта 1786,8 – – 702,1 39,3 1084,7 60,7

охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 9193,7 – – 6688,2 72,7 2505,5 27,3

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 12527,8 3137,8 25,0 8151,3 65,1 1238,7 9,9

надання інших видів послуг 2637,4 – – 850,9 32,3 1786,5 67,7
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду 
економічної діяльності у 2013 році.

Джерело: дані Державної служби статистики України [3]
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інновацій у всіх галузях економіки. Як правило, до 
50% нововведень створюються і реалізуються саме у 
цьому секторі. При цьому частка інноваційних під-
приємств в розвинених країнах становить від 70% і 
вище, в Україні вона близько 15% [4, с. 147].

Враховуючи потенціал малого підприємництва у 
поширенні інноваційних процесів [5, с. 28], особли-
во життєздатних колективних малих підприємств, 
та наявність незаповнених ринкових ніш, перспек-
тивним, на нашу думку, є розвиток таких сучасних 
видів бізнесу:

– вендинг – оперативна купівля-продаж продук-
тів харчування за допомогою торгових автоматів, що 
має ряд таких переваг, як відсутність черг, відсут-
ність контакту з торговим і обслуговуючим персона-
лом, відносна дешевизна і швидкість надання послуг;

– організація онлайн-бізнесу, що передбачає не-
великі капіталовкладення та, у разі необхідності, 
часткову зайнятість (відкриття інтернет-магазинів, 
надання консультацій, публікація реклами);

– виробництво екопродуктів, сировиною для яких 
може стати екологічно чиста продукція без додаван-
ня хімічних речовин приміських ферм;

– продаж виробів ручної роботи, що завжди ціка-
ві покупцям своєю унікальністю;

– заповнення ніші виробництва вітчизняної нату-
ральної косметики, що може конкурувати за ціною 
у порівнянні з дорогими зарубіжними аналогами, ор-
ганізація її виробництва передбачає мінімальні пер-
ші вкладення;

– добре зарекомендувало себе відкриття невелич-
ких торгівельних точок, розміщених поблизу житло-
вих будинків або в них же, де мешканці можуть ку-
пити продукти харчування та товари побутової хімії;

– проведення навчальних курсів у вечірній час з 
вузької тематики та спеціалізації згідно із загально-
освітніми, університетськими чи професійними на-
вчальними програмами;

– відкриття спеціальних колл-центрів, що нада-
ють консультативні та інформаційні послуги клієн-
там різних підприємств, від прийняття замовлення 
до надання консультацій по гарячій лінії тощо;

– надання побутових послуг населенню – достав-
ка замовлених товарів, ремонт побутових приладів, 
проведення дрібного ремонту в житлі;

– інтернет-посередництво у здійсненні платежів 
закордон за придбані товари в інтернет-магазинах 
та ін.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, аналіз структури підприємництва в Україні по-
казав, що в абсолютному та відносному вимірі та за 

кількістю зайнятих переважають саме малі підпри-
ємства. За обсягами реалізованої продукції, наданих 
послуг та часткою у сформованому ВВП малі підпри-
ємства не займають провідних позицій.

Зважаючи на значні переваги у функціонуванні 
малих підприємств порівняно з більшими бізнесови-
ми структурами та з урахуванням позитивного до-
свіду розвинених країн, перспективним для еконо-
міки України є формування міцного сектора малого 
підприємництва. Він найкраще може закріпитися у 
таких провідних видах діяльності, як оптова та роз-
дрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів, промисловість, будівництво, сільське, 
лісове та рибне господарство, надання різних ви-
дів послуг, освіта, здійснення операцій з нерухомим 
майном. Перспективними, на нашу думку, є сучасні 
види малого бізнесу в інформаційному середовищі, 
секторі виробництва натуральних продуктів та кос-
метики, виготовлення ексклюзивних речей ручної 
роботи тощо.

Для успішної реалізації потенціалу малого бізне-
су необхідне формування сприятливого макросередо-
вища з використанням стимулюючих інструментів 
державної кредитної, фінансової, інформаційно-тех-
нічної політики, політики у сфері зайнятості та ін., 
послаблення адміністративних обмежень. Механізм 
і методи ефективної взаємодії держави і підприєм-
ницького сектора мають відповідати сучасним потре-
бам конкурентного зростання економіки та потребу-
ють детального вивчення й обґрунтування.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У КРАЇНІ  
НА ФОРМУВАННЯ РОБІТНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Розглянуто вплив особливостей соціально-економічної ситуації в Україні та Харківському регіоні на можливості формування 
робітничого потенціалу підприємств. Діагностування запропоновано поділити за такими напрямами аналізу: обсягу регіональ-
ного продукту; інноваційного та освітнього потенціалу; фінансових результатів суб’єктів господарювання; експорто- та імпорто-
орієнтованості регіону; показників зайнятості населення. Визначено, що Харківський регіон має потенціал для формування та 
використання робітничих кадрів як відображення прийнятності соціально-економічного макросередовища.

Ключові слова: робітничі кадри, формування робітничого потенціалу, діагностування соціально-економічної ситуації, інно-
вації, регіональний продукт.

Амосов О.Ю., Черняева А.А. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РАБОЧЕГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Рассмотрено влияние особенностей социально-экономической ситуации в Украине и Харьковском регионе на возможнос-
ти формирования рабочего потенциала предприятий. Диагностику предложено разделить по следующим направлениям ана-
лиза: объема регионального продукта; инновационного и образовательного потенциала; финансовых результатов субъектов 
хозяйствования; экспорто- и импортоориентованности региона; показателей занятости населения. Определено, что Харьков-
ский регион имеет потенциал для формирования и использования рабочих кадров как отражение благоприятности социально-
экономической макросреды.

Ключевые слова: рабочие кадры, формирование рабочего потенциала, диагностирование социально-экономической ситу-
ации, инновации, региональный продукт.

Amosov O.Yu., Chernyaeva A.A. INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY AT FORMATION OF THE 
WORKING POTENTIAL OF ENTERPRISES IN KHARKIV REGION

The influence of social and economic situation in Ukraine and Kharkiv region to the possibility of formation the working potential of 
enterprises was reviewed. It was proposed to share diagnostics by the next areas of analysis: volume of regional product; innovative 
and educational potential; financial results of economic entities; export and import orientation of region; indicators of employment of 
population. It was determined that Kharkiv region had the potential for forming and using working personnel as a reflection of friendlyness 
of social and economic microenvironment.

Keywords: working personnel, formation of the working potential, diagnosis of social and economic situation, innovations, regional 
product.

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Постановка проблеми. Соціально-економічні 
трансформації, притаманні сьогоденню країни, ви-
магають використання результатів досліджень на-
уковців у сфері циклічності розвитку економіки, 
інтенсивності та тривалості спадів та підйомів, про-
гнозування часу їх виникнення з тим, щоб розробити 
інструментарій управління процесами, життєво важ-
ливими для стабільного функціонування економіки. 
За даними Forbes, Україна у 2009 р. посіла 98 місце 
в рейтингу із оцінених 127 країн, які є найкращими 
для ведення бізнесу за такими показниками, як зрос-
тання ВВП, ВВП на людину, торговельний баланс 
у відсотках до ВВП, чисельність населення, частка 
бюджетного балансу у ВВП, причому на 97 – Ніге-
рія, а наступне місце належить Парагваю. Низька 
рейтингова позиція країни обумовлена перш за все 
низькими показниками економічного розвитку, що 

відбивається й на інших сферах її суспільно-політич-
ного життя. Тому виявляється важливим визначення 
передумов соціально-економічного розвитку для ви-
явлення особливостей розвитку робітничих кадрів у 
регіональному розрізі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Осо-
бливого значення забезпечення робітничими кадрами 
набуває в умовах їх дефіциту на вітчизняному ринку 
робочої сили як в державному, так і регіональному ас-
пектах. Кваліфікований аналіз наукових досліджень 
таких вчених, як О. Амосов [1], Ю. Залознова [2], 
І. Заюков та Н. Коваль [3], М. Костенко [4], О. Лев-
ченко [5] та власних спостережень й доробок дозволяє 
виявити низку проблем у площині дефіциту робочої 
сили на виробництві, що склався на вітчизняних під-
приємствах: брак цілеспрямованої державної стратегії 
та політики у сфері професійної підготовки кадрів з 
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урахуванням галузевої специфіки, особливостей гос-
подарської діяльності підприємств у залежності від їх 
розміру; дисбаланс на державному та регіональному 
рівнях у підготовці кадрів для сфери матеріального 
та нематеріального виробництва; система професійно-
технічної та вищої освіти через існуючі недоліки не 
може повністю задовольнити вимоги роботодавців до 
якості кваліфікованої робочої сили; існування дисба-
лансу між попитом робітників певної професії та ква-
ліфікації та їх пропозицією на ринку робочої сили, що 
найбільш гостро відчувається в регіональному зрізі; 
відсутній ефективний організаційно-економічний ме-
ханізм професійного навчання кадрів на виробництві, 
що повинен передбачати функціонування відповідної 
інфраструктури на підприємстві й забезпеченість на-
вчально-методичними матеріалами; недостатня мо-
тивація робітників до розвитку через відсутність для 
цього достатніх стимулів; недосконалість норматив-
но-правової бази навчання кадрів на виробництві; від-
сутність єдиної системи професійних кваліфікацій та 
стандартів професійної підготовки тощо.

Мета статті. З огляду на означене вище, метою 
статті є діагностування соціально-економічних умов 
формування та розвитку робітничих кадрів регіону 
(на прикладі Харківської області).

Виклад основного матеріалу. Діагностика стану 
справ у формуванні та розвитку робітничих кадрів 
регіону (поза залежністю від його територіальності) 
складається з декількох етапів, які характеризують-
ся ієрархічністю в отриманні інформації для форму-
вання аналітичної бази дослідження (від макрорів-
невої ситуації к мезорівню) та дедуктивним методом 
пізнання досліджуваних процесів та явищ. З огляду 
на викладене автором представлена чітка організа-
ція матеріалу у вигляді напрямів діагностики соці-
ально-економічної ситуації в регіоні, а саме: аналіз 
обсягу регіонального продукту; аналіз інноваційного 
та освітнього потенціалу; аналіз фінансових резуль-
татів суб’єктів господарювання; аналіз експорто– та 
імпорто-орієнтованості регіону; аналіз показників за-
йнятості населення.

У межах аналізу обсягу регіонального продукту 
проведемо оцінку динаміки рівня валового регіо-
нального продукту на одну особу (рис. 1), який є від-
носним показником ефективності економічної діяль-
ності регіону. Найбільший рівень ВРП у розрахунку 

на одну особу в 2010 р. належить м. Києву із зна-
ченням 70424 грн, серед областей – Дніпропетров-
ській – 34709 грн; найменші показники притаманні 
Чернівецькій обл. – 10939 грн.

Значення індексів фізичного обсягу ВРП у 2010 р. 
із значенням 100% та більше притаманні всім облас-
тям України за виключенням Сумської обл. (98,9%); 
найбільші темпи зростання індексу мають місце в Жи-
томирській (112,8%) та Донецькій (111,1) областях.

Порівняння ВРП та інвестицій в основний капі-
тал на одну особу свідчить про наднизькі темпи рос-
ту останнього показника, що гальмує прискорення 
темпів росту випуску та реалізації продукції за раху-
нок модернізації та оновлення матеріально-технічної 
бази виробництва. Лише у 2005 р. обсяг інвестицій 
на одну особу в Харківській обл. перевищував серед-
нє значення по Україні, інші періоди характеризу-
ються відставанням регіону за цим показником. Се-
ред регіонів із значенням інвестиційної активності 
більшим за середнє в Україні слід відмітити АРК 
(8317,5 грн), Дніпропетровську (5448,9 грн), Доне-
цьку (4902,0 грн), Київську (9012,3 грн), Полтавську 
(6928,1 грн) області, м. Київ (12463,8 грн).

У колективній монографії за редакцією В.Є. Во-
ротіна та Я.А. Жаліла [7] наголошується на такий 
недолік здійснюваної в Україні інноваційно-інвести-
ційної активності, як її переважна спрямованість на 
управління «процесом», а не «кінцевими результата-
ми» прогресивних технологічних змін – створення і 
реалізацію конкурентоспроможних на вітчизняному 
і світовому ринках масових інноваційних продук-
тів. В основі політики інноваційного розвитку еко-
номіки регіонів мають стояти завдання щодо зняття 
існуючих бар’єрів через: забезпечення справедли-
вої конкуренції в усіх сферах; забезпечення захис-
ту інтелектуальної власності; розвиток механізмів 
венчурного фінансування, технологічної й інформа-
ційної інфраструктури. У своїх міркуваннях ми поді-
ляємо позицію авторів і наголошуємо на тому, що ін-
новаційно-інвестиційний шлях розвитку і України, 
і Харківського регіону як такого, який має величез-
ний науково-виробничий потенціал, є єдино вірним 
при конкуруванні товарів та послуг на міжнародних 
ринках. Так, розподіл фахівців високої кваліфікації, 
що зайняті в економіці країни, наведено на рис. 2.

Аналізуючи дані рисунка 2, треба відзначити, що 
беззаперечним лідером серед чисельності фахівців, 
які виконують наукові та науково-технічні розробки, 
є м. Київ із чисельністю останніх у 2011 р. 34618 осіб, 
що на 143,57% більше, ніж у Харківській обл. як 
такої, що знаходиться на другому місці по Україні 
за означеним показником, та на 40627,06% більше, 
ніж у Хмельницькій обл., яка, за даними 2011 р., пе-
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ребуває на останньому місці. Якщо порівнювати ди-
наміку за роками, то становиться зрозуміло, що чи-
сельність винахідників як в Харківській області, так 
і в цілому по Україні безупинно скорочується. Так, у 
2011 р. їх чисельність по Україні зменшилася більше 
ніж вдвічі порівняно з 1995 р. і склала 84969 осіб.

Щодо фахівців вищої кваліфікації, які зайняті в 
економіці України, то ситуація тут склалася проти-
лежна: відзначається позитивна динаміка як серед 
докторів, так і кандидатів наук. Так, темп зростання 
кількості докторів наук у 2011 р. порівняно з 1995 р. 
в цілому в Україні складає 152,63%, серед кандида-
тів наук – 147,51%.

Аналізуючи освітній потенціал в іншій площині – 
потенціал робітничих кадрів, слід зупинитися на по-
казниках професійної підготовки.

Найбільшу активність в підготовці кадрів на ви-
робництві виявили роботодавці Донецької та Дніпро-
петровської областей із значенням у 2011 р. 42,3 та 
27,6 тис. осіб відповідно. Як в цілому по Україні, 
так і за аналізованими регіонами інтенсивність під-
готовки щорічно скорочується. Так, по Донецькій 
обл. скорочення складає 28%, Дніпропетровській – 
52%, Харківській – 27%. Чернівецький регіон є аут-
сайдером у підготовці кадрів із значенням 2000 осіб 
працівників протягом 2011 р.

Якщо аналізувати обсяги професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації, то в Харківській обл., 
як і в цілому по Україні, обсяги останнього значно 
вищі. Порівнюючи динаміку первинної професійної 
підготовки за рахунок роботодавця в Харківській об-
ласті у 2011 р. порівняно з 2000 р., слід зазначи-
ти про стрімке скорочення охоплених робітників на 
75,3% (рис. 3). Менш критична ситуація склалася й 
у частині підвищення кваліфікації – скорочення за 
цей же період складає 27%. Відсоток працівників, 
охоплених первинною професійною підготовкою та 
підвищенням кваліфікації упродовж 2000–2011 рр., 
залишається стабільним – 1,9-1,7% та 6,6-7,7% від-
повідно. Ці показники є вкрай низькими порівняно  
з економічно розвинутими країнами Європи.
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У контексті аналізу динаміки підготовки робітни-
ків здійснимо порівняльну оцінку кількості профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IV 
рівнів акредитації та чисельності слухачів/студентів 
з тим, щоб визначити на скільки затребуваною є під-
готовка за робітничими спеціальностями та зацікав-
леність держави у досягненні збалансованості попиту 
та пропозиції на ринку праці.

У 2011 р. тільки в Харківській обл. кількість ВНЗ 
I-IV рівнів акредитації перевищує кількість ПТНЗ 

на 16 од., інші регіони мають від’ємне сальдо за цим 
показником. Якщо порівнювати значення 2011 р. з 
2000 р. у розрізі кількості ПТНЗ, то в цілому по Укра-
їні спостерігається позитивна динаміка. Поряд з цим в 
2005 р. має місце різке збільшення ПТНЗ на 53 од., що 
пояснюється стрімкими темпами зростання економіки 
країни, збільшення ВВП за ці роки й, відповідно, необ-
хідністю забезпечення економіки робітниками, однак 
протягом наступних шести років їх кількість скороти-
лася до 976 од. При цьому найбільша їх кількість в 
2011 р. розташована у Донецькій (111 од.), Луганській 
(78 од.) та Дніпропетровській (64 од.) областях, най-
менша – у м. Севастополі (6 од.), Чернівецькій (16 од.) 
та Закарпатській (18 од.) областях. Подібний розподіл 
обумовлений потребами економіки регіону в підготовці 
кадрів для потреб виробництва.

Темп зростання кількості вишів у 2011/12 н.р. 
порівняно з 1995/96 н.р. складає 81,58%, що відпо-
відає 846 од. й свідчить про поступове їх скорочення 
навіть в межах цього часу. Якщо проводити порів-
няння з розвинутими країнами Євросоюзу, то в Італії 
на 60 млн населення приходиться 65 університетів, 
у Франції на 63 млн – 41, в Іспанії на 41 млн – 60, 
у Великій Британії на майже 61 млн – 142. В Укра-
їні ця цифра перевищує прийняту практику найста-
ріших вишів Європи більше, ніж в 10 разів. Тому 
Міністерство науки та освіти України здійснює ре-
формування вищої освіти у бік укрупнення вузів та 
їх закриття.

Невиправдано великою є чисельність студентів 
ВНЗ I-IV рівнів акредитації на 10000 населення Хар-
ківської обл., яка у 2008 р. досягла максимального 
значення за часів незалежності, зупинившись на по-
значці 1018 осіб. Починаючи з цього року їх кількість 
поступово скорочується, що пов’язано як зі скорочен-
ням кількості випускників шкіл, так і зі зменшенням 
обсягів підготовки за рахунок державного бюджету 
України. Проте Харків вважається студентськім міс-
том, тому показники не відбивають загальних тен-
денції по Україні, середній рівень за якою у 2011 р. 
складає 507 осіб. Інтенсивність підготовки робітників 
коливається на позначці від 155 осіб на 10000 насе-
лення у 2005 р. до 166 осіб у 2011 р.

Важливим показником ефективності викорис-
товуваних інновацій виступає рівень витрат за на-
прямами діяльності. Так, найбільше у Харківській 
обл. витрачають підприємства на придбання вже 
готової продукції у вигляді машин, обладнання та 
програмного забезпечення. На створення власних 
НДР у 2011 р. в Харківській обл. витрачається лише 
84678,1 тис. грн або 10,58% від загального обсягу 
витрат, що задля забезпечення унікальних конку-
рентних переваг є неприпустимим (рис. 4).
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Побудовано за [6]
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Близько 70-80% інноваційної продукції, що є но-
вою для ринку, в Харківській обл. експортують, за-
лишаючи на реалізацію лише, наприклад, у 2011 р. 
166135,9 тис. грн або близько 20 тис. дол. США для 
потреб внутрішнього споживання (рис. 5), рівень 
яких не відповідає орієнтирам «нової хвилі» реформ.

В означених положеннях простежується й орієн-
тація на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку, 
і використання кадрового потенціалу для його реа-
лізації, і необхідність підвищення продуктивності 
праці як запоруки розвитку і підвищення рівня за-
робітної плати.
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Рис. 5. Динаміка обсягу реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою для ринку, в Харківській 

області у 2009–2011 р. 
Побудовано за [6]

Наступним елементом аналізу виступає оцінка фі-
нансових результатів суб’єктів господарювання, які 
свідчать про ефективність їх діяльності, що є наслід-
ком безлічі факторів: привабливістю інвестиційного 
клімату в регіоні та країні; наявністю та рівнем ма-
теріального, інноваційного та кадрового потенціалу; 
наявністю спеціальних зон господарювання в регіо-
ні; якістю регіонального менеджменту тощо.

На рисунку 6 наведена динаміка обсягів реалізо-
ваної промислової та інноваційної продукції у Хар-
ківській області у 2009–2011 рр.

Протягом трьох років спостерігається зростання 
обсягів реалізованої продукції в Харківському регіо-
ні, рівень якого у 2011 р. складає 63436,8 млн грн, 
що в розрахунку на одну особу населення складає 
23079,3 грн, що, наприклад, більше, ніж у Терно-
пільській обл., на 206,69%. Негативним явищем 
виступає скорочення обсягу реалізації інноваційної 
продукції, значення якої у 2011 р. менше показника 
2009 р. на 40,01% і складає 561959,4 тис. грн.
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Побудовано за [6]

Відсоток прибуткових підприємств в Харківській 
обл. є меншим порівняно із середнім значенням по 
Україні та в різні роки не перевищує 2/3 від загаль-
ного їх обсягу. Проте слід відзначити щорічне зрос-
тання фінансового результату в грошовому еквіва-
ленті, темп росту якого в 2011 р. порівняно з 2000 р. 
складає 725,36%, а порівняно з попереднім роком – 
142,18%. Зростання та розвиток економіки країни 
та її регіонів можливий за рахунок інноваційного 
потенціалу, використання якого даватиме понад-
прибутки. Так, про активність регіону свідчить його 
експорто– та імпортоорієнтованість. Так, у 2011 р. 
Харківський регіон має лише 2,7% загальноукраїн-
ського експорту товарів і 2,8% – імпорту товарів, а, 
наприклад, Донецька обл. – 25,15% та 6,03% від-
повідно (розраховано на основі [8http://www.ukrstat.
gov.ua/]).

Наступний елемент аналізу соціально-економіч-
ної ситуації в регіоні передбачає проведення оцінки 
рівня зайнятості та безробіття населення й порівнян-
ня із загальноукраїнським рівнем. Так, на рисунку 7 
наведений розподіл економічно активного, зайнятого 
та безробітного населення (за методологією МОП) в 
Харківській обл. у 2000–2011 рр.

Рівень економічно активного населення протя-
гом останніх 11 років безупинно скорочується й у 
2011 р. складає 65,1%, що пояснюється загальноєв-
ропейськими тенденціями старіння населення, мо-
дель життя чого поступово переноситься й в Укра-
їну. При цьому порівняно з розвинутими країнами 
Європи рівень безробіття в Україні (розраховано за 
методологією МОП) перебуває на середньому рівні: 
країни Єврозони – 12,2%, Греція та Іспанія – понад 
25%, Австрія, 4,9%, Німеччина – 5,4% [9].
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Рис. 7. Розподіл економічно активного, зайнятого 
та безробітного населення (за методологією МОП)  

в Харківській області у 2000–2011 рр. 
Побудовано за [6]

Дані рисунку 8 надають підстави для стверджен-
ня про високий рівень незареєстрованого безробіття 
у Харківській обл. (як і в інших регіонах України), 
яке у 2000 р. сягає близько 10% населення працез-
датного віку й до 2011 р. скорочується до 5,3%. Да-
ний факт можна пояснити загальним скорочення 
рівня безробіття, адже офіційний кількість людей зі 
статусом безробітного в період з 2000 по 2011 рр. на-
віть скорочується.

Незважаючи на лідерство таких Харківської об-
ласті в показниках економічного, інноваційного та 
людського потенціалу, для них характерний висо-
кий рівень вимушеної неповної зайнятості. Позитив-
ним аспектом реалізації стратегії сталого розвитку 
Харківської обл. до 2020 р. є поліпшення показни-
ків використання кадрового потенціалу регіону, що 
проявляється в скороченні на 166 тис. осіб тих, хто 
знаходяться у відпустці без збереження заробітної 
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плати, з 171 тис. у 2000 р. до 5 тис. осіб в 2011 р. 
Повільнішими темпами скорочується чисельність 
тих, то переведений з економічних причин на непо-
вний робочий день або тиждень, що у 2011 р. склада-
ло 50 тис. осіб. Порівняння в регіональному аспекті 
свідчить про надвисокі показники в м. Київ із зна-
ченням 29 та 73 тис. осіб, Запорізькій обл. – 6 та 
77 тис. осіб, Львівській області – 16 та 68 тис. осіб 
відповідно.

Найбільший рівень навантаження не зайнятих 
трудовою діяльністю громадян на одне вільне робо-
че місце спостерігається в основному серед західних 
областей. Так, лідером у цьому показнику у 2010–
2011 рр. була Черкаська обл. із значенням 89 та 140 
осіб відповідно із середнім значенням по Україні 9 та 
8 осіб, по Харківській обл. – 10-11 осіб.

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи результати 
діагностики соціально-економічної ситуації в Харків-
ському регіоні порівняно з країною в цілому та інши-
ми регіонами, варто визначити такі тенденції:

– Харківський регіон займає четверте місце за 
показником обсягу валового регіонального продук-
ту, після м. Києва, Донецької та Дніпропетровської  
областей;

– незважаючи на зростання фахівців високої квалі-
фікації, серед яких відокремлюють кандидатів та док-
торів наук, скорочується чисельність тих, хто зайня-
тий у виконанні наукових та науково-технічних робіт, 
тобто використовує набутий професійно-кваліфікацій-
ний потенціал задля отримання результатів в дослідній 
сфері та їх доведення до конкретних розробок;

– скорочується інтенсивність первинної підготов-
ки та підвищення кваліфікації зайнятого населення 
за рахунок коштів роботодавців як в Харківському 
регіоні, так по Україні в цілому;

– серед витрат за напрямами інноваційної діяль-
ності превалює придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, тобто використання вже 
готових наукових розробок, витрати на внутрішні 
НДР є незначними;

– Харківський регіон на рівні 20-30% реалізує ін-
новаційну продукцію, що є новою для ринку, для 

внутрішнього споживання, решту – використовують 
зовнішні контрагенти. Це відбувається на тлі загаль-
ного скорочення в 2011 р. обсягів реалізації продук-
ції подібного роду на 40%;

– відсоток прибуткових підприємств в Харків-
ській обл. в різні роки не перевищує 2/3 від загаль-
ного їх обсягу, що підтримує загальнодержавні тен-
денції;

– зовнішньоекономічне сальдо експорту това-
рів в Харківській обл. є від’ємним протягом 2009–
2011 рр. Так, у 2011 р. Харківський регіон має 
лише 2,7% загальноукраїнського експорту товарів і 
2,8% – імпорту товарів;

– рівень економічно активного населення про-
тягом останніх 11 років безупинно скорочується і у 
2011 р. складає 65,1%, що пояснюється загальноєв-
ропейськими тенденціями старіння населення;

– рівень незареєстрованого безробіття у Харків-
ській обл. (як і в інших регіонах України) у 2000 р. 
сягає біля 10% населення працездатного віку й до 
2011 р. скорочується до 5,3%;

– для Харківської області характерний високий 
рівень вимушеної неповної зайнятості, яка, проте 
скоротилася серед осіб, які знаходяться у відпустці 
без збереження заробітної плати з 171 тис. у 2000 р. 
до 5 тис. осіб у 2011 р.

Отримані дані свідчать про наявність у Харків-
ського регіону економічного, інноваційного, вироб-
ничого та кадрового потенціалу для створення про-
дукції, яка має високий рівень доданої вартості й 
яка може конкурувати на світових ринках.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ  
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПЕРІОД 2009–2013 РОКАХ

Визначено основні напрями державної підтримки розвитку суб’єктів господарювання в Україні. Проведено аналіз основних 
недоліків державної політики стимулювання розвитку вітчизняного підприємницького сектора. Проаналізовано причини неефек-
тивності державної політики підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання в обраний період.
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Бедринець М.Д. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИ- 
МАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД 2009–2013 ГОДОВ

Определены основные направления государственной поддержки развития субъектов хозяйствования в Украине. Проведен 
анализ основных недостатков государственной политики стимулирования развития отечественного предпринимательского сек-
тора. Проанализированы причины неэффективности государственной политики поддержки отечественных субъектов хозяйство-
вания в выбранный период.
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Bedrunec M.D. THE STATE SUPPORT OF DOMESTIC ECONOMIC AGENTS DEVELOPMENT IN THE PERIOD OF 2009–2013
Basic directions of state support of domestic economic agents developing in Ukraine were determined. The basic lacks of state policy 

of development stimulation of domestic enterprise sector were analyzed. Reasons of ineffectiveness of state policy of domestic economic 
agents supporting in a chosen period were analyzed. 

Keywords: economic agents, state support, stimulation of development, enterprises.

Актуальність теми. Виконуючи свої соціальні 
та економічні функції, держава зацікавлена в ста-
новленні та розвитку потужного економічного бази-
су, якій формується за рахунок активної діяльнос-
ті суб’єктів господарювання різних форм власності. 
В умовах демократизації суспільних відносин та 
розбудови ринкової економіки одним з головних за-
вдань держави стає забезпечення рівноправності під-
приємств різних форм власності в процесі здійснення 
ними виробничо-збутової діяльності, а також недо-
пущення дискримінацій їх доступу до сировинно-ре-
сурсної бази. Виступаючи в якості арбітра та гаран-
та вільного розвитку ринку, держава через легальні 
прозорі інструменти та механізми регулювання еко-
номічних відносин повинна створювати найбільш 
сприятливі умови для розвитку національного това-
ровиробника. Сукупність подібних засобів найбільш 
ефективно реалізовується в межах комплексної дер-
жавної підтримки розвитку підприємництва, яка, 
частіше за все, уособлюється у вигляді окремих за-
гальних або галузевих чи регіональних державних 
програм розвитку, стимулювання, підтримки тощо. 
Разом з тим держава може і сама, через відповід-
ні суб’єкти господарювання державної форми влас-
ності, виступати активним учасником економічних 
відносин. Але для максимальної реалізації наявного 
економічного потенціалу всіх без винятку суб’єктів 
господарювання держава має більш унікальні мож-
ливості, що криються в здатності легітимної влади 
створювати економічні, митні та іншого роду інте-
граційні об’єднання з іншими державами, що значно 
розширює ринки збуту готової продукції та відкри-
ває доступ національних товаровиробників до нових 
ресурсів. Саме такою можливістю Україна скориста-
лася у 2008 році, приєднавшись до СОТ та відкрив-
ши для себе нові ринки збуту продукції підприємств-
резидентів. Разом з тим подібна інтеграція вимагала 
відповідного реагування Україною на ті ризики, які 
існують в глобальному економічному середовищі і 

попередження або подолання яких в підприємниць-
кому секторі можливе за рахунок створення та реа-
лізації виваженої державної політики стимулювання 
розвитку підприємництва.

Мета статті – проаналізувати основні засади та 
визначити характерні риси державної підтримки 
розвитку вітчизняних суб’єктів підприємництва у 
період 2009–2013 рр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика розвитку підприємницького сектору в 
Україні та впив на нього державної економічної по-
літики знайшла своє відображення у працях бага-
тьох вітчизняних вчених, зокрема О.І. Антоненка, 
І.С. Білої, Р.В. Ільєнка, О.П. Кавтиша, І.О. Келару, 
С.Ф. Поважного, О.А. Чурилової та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір 
періоду 2009–2013 рр. для аналізу засад державної 
політики в галузі підприємництва є невипадковим, 
оскільки охоплює період подолання наслідків гло-
бальної фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр. 
та час перебування України у складі членів СОТ й 
характеризується поступовим розвитком вітчизняної 
економіки у бік європейської інтеграції. Лише у кін-
ці 2013 року четвертий Президент України В.Ф. Яну-
кович офіційно проголосив про призупинення курсу 
на євроінтеграцію і переорієнтацію України на вступ 
до Митного союзу. До цього ж вітчизняний підпри-
ємницький сектор, особливо його експортоорієнто-
вані представники, намагалися реалізувати власний 
економічний потенціал в умовах доступу до світових 
ринків тієї продукції, яка для України вважається 
стратегічною. Безумовно, надшвидкого економічно-
го зростання після вступу в СОТ не спостерігалося, 
але тенденційно можна було говорити про поступо-
ве опанування тих чи інших можливостей, які від-
кривалися в процесі постійної інтеграції України у 
глобальну торговельну систему. Важливу роль у цьо-
му аспекті відіграла і активна стимулююча участь 
держави, що уособлювалася в розробці та прийняття 
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численних державних програм розвитку як окремих 
підприємств, так і цілих галузей, які, до речі, мали 
і стимулюючий характер в контексті подолання кри-
зових явищ. Серед таких програм на особливу увагу 
заслуговують такі:

– Державна цільова програма розвитку україн-
ського села на період до 2015 року, яка передбачає 
забезпечення життєздатності сільського господар-
ства, його конкурентоспроможності на внутрішньо-
му і зовнішньому ринку, гарантування продовольчої 
безпеки країни [1];

– Державна цільова економічна програма «Ядер-
не паливо України», яка передбачає розвиток урано-
вого і цирконієвого виробництва в Україні та ство-
ренні потужностей для виробництва ядерного палива 
і його елементів [2];

– Державна цільова економічна програма роз-
витку внутрішнього ринку на період до 2012 року, 
метою якої є підвищення ефективності функціону-
вання внутрішнього ринку, збільшення частки кон-
курентоспроможної вітчизняної продукції, вдоскона-
лення механізму регулювання внутрішнього ринку в 
умовах інтеграції до світового ринку, а також його 
наповнення високоякісними та безпечними товарами 
(роботами, послугами) [3];

– Державна програма розвитку міського електро-
транспорту на 2007-2015 роки, яка з поміж іншо-
го передбачає налагодження серійного виробництва 
сучасних трамвайних вагонів і тролейбусів, іншого 
обладнання для потреб галузі та збереження й роз-
виток електротранспортної інфраструктури та марш-
рутної мережі [4];

– Загальнодержавна програма реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства на 
2009–2014 роки, яка зокрема спрямована на сти-
мулювання приватної підприємницької ініціативи 
у виконанні завдань розвитку житлового фонду та 
комунальної інфраструктури, та передбачає розви-
ток ринкових відносин та відповідної інституційної 
інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібера-
лізації потенційно конкурентного ринку [5];

– Державна цільова соціально-економічна про-
грама будівництва (придбання) доступного житла на 
2010–2017 роки, яка стимулює будівельну галузь 
шляхом прямої, хоча і помірної, участі держави у її 
фінансуванні [6];

– Державна цільова програма підтримки соці-
ально-економічного розвитку малих міст на 2011–
2015 роки, метою якої є сприяння забезпеченню 
розбудови інфраструктури малих міст, підвищення 
якості послуг, що надаються населенню органами 
місцевого самоврядування таких міст [7];

– Державна програма розвитку державних під-
приємств «Виробниче об’єднання Південний маши-
нобудівний завод імені О.М. Макарова» і «Конструк-
торське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» [8];

– Державна цільова науково-технічна програ-
ма «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010–
2014 роки, яка передбачає створення наноіндустрії 
шляхом забезпечення розвитку її промислово-техно-
логічної інфраструктури [9] тощо.

Окремо слід відзначити Закон України «Про роз-
виток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», який визначає правові 
та економічні засади державної політики у сфері під-
тримки та розвитку малого і середнього підприєм-
ництва. Також цей закон визначає основні цілі та 
напрями державної підтримки суб’єктів малого та 
середнього підприємництва. Так, основними ціля-
ми такої підтримки є: створення сприятливих умов 

для розвитку малого і середнього підприємництва; 
забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього 
підприємництва з метою формування конкурентно-
го середовища та підвищення рівня їх конкуренто-
спроможності; стимулювання інвестиційної та ін-
новаційної активності суб’єктів малого і середнього 
підприємництва; забезпечення зайнятості населення 
шляхом підтримки підприємницької ініціативи гро-
мадян тощо. Основними напрямами державної полі-
тики у сфері розвитку малого і середнього підприєм-
ництва в Україні є [10]:

– удосконалення та спрощення порядку ведення 
обліку в цілях оподаткування;

– запровадження спрощеної системи оподатку-
вання, обліку та звітності для суб’єктів малого під-
приємництва, що відповідають критеріям, встанов-
леним у податковому законодавстві;

– залучення суб’єктів малого підприємництва до 
виконання науково-технічних і соціально-економіч-
них програм, здійснення постачання продукції (ро-
біт, послуг) для державних та регіональних потреб;

– забезпечення фінансової державної підтримки 
малих і середніх підприємств шляхом запроваджен-
ня державних програм кредитування, надання га-
рантій для отримання кредитів, часткової компенса-
ції відсоткових ставок за кредитами тощо;

– сприяння розвитку інфраструктури підтримки 
малого і середнього підприємництва;

– гарантування прав суб’єктів малого і середньо-
го підприємництва під час здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

– сприяння спрощенню дозвільних процедур та 
процедур здійснення державного нагляду (контр-
олю), отримання документів дозвільного характеру 
для суб’єктів малого і середнього підприємництва 
та скороченню строку проведення таких процедур 
тощо.

Таким чином, державна політика підтримки та 
стимулювання розвитку підприємницького сектору 
торкається великої кількості галузей вітчизняної 
економіки, а тому доцільно виокремити її загальні 
тенденції. По-перше, зусилля держави спрямовані 
на стимулювання розвитку приватного підприємни-
цтва в тих галузях, у яких тривалий час панувала 
державна монополія. Мова зокрема йде про ринок 
послуг ЖКХ, енергозабезпечення, розбудова інфра-
структури міст та регіонів. 

По-друге, чітко простежується стимулювання 
державою розвитку середнього і малого підприєм-
ництва, у тому числі і шляхом реалізації програм 
приватизації державної власності або ліквідації дер-
жавних підприємств у деяких галузях економіки. Це 
створює необхідні умови для активізації конкурент-
ної боротьби.

По-третє, перевага надається стимулюванню еко-
номічної активності суб’єктів господарювання екс-
портоорієнтованих галузей та імпортозаміщуючих 
виробництв. Подібна ситуація є логічним уособлен-
ням захисної функції держави в контексті забезпе-
чення економічної безпеки України та зменшення її 
залежності від імпорту.

По-четверте, простежуються тенденції стимулю-
вання інвестиційної активності суб’єктів господа-
рювання, що сприяє розвитку окремих галузей, але 
разом з тим і ставить українську економіку в певну 
залежність від інтересів інвесторів. Проблема поля-
гає у тому, що значна кількість інвестицій з своєю 
природою є реінвестиціями виведених (частіше за 
все з порушенням законодавства) в офшорні зони 
капіталів, тінізація яких призводить до максиміза-
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ції миттєвих прибутків, але тягне за собою нако-
пичення суттєвих системних економічних ризиків, 
дестабілізуюче значення яких Україна відчуває вже 
сьогодні.

Варто зазначити, що інституційне забезпечен-
ня державної політики розвитку підприємництва в 
Україні у період 2009–2014 рр., яке уособлюється в 
розроблених та прийнятих програмних документах, 
відіграє важливу засадничу роль, оскільки визначає 
умови, принципи та напрями розвитку суб’єктів гос-
подарювання. Але для оцінки якості такої політики 
більш значущим є аналіз реальних показників роз-
витку підприємницького сектора.

Найбільш яскравими традиційно вважаються по-
казників кількості суб’єктів господарювання та обся-
ги реалізованої продукції (табл. 1, рис. 1) при чому 
для аналізу пропонується брати період 2010–2013, 
оскільки саме в ці роки державні програми розвитку 
запрацювали в повній мірі.

Аналізуючи наведені дані, можна зробити ви-
сновки стосовно того, що протягом 2010–2013 років 
спостерігається хвильоподібні коливання як кіль-
кості підприємств, так і обсягів реалізованої продук-
ції. Причому якщо в 2010–2012 рр. спостерігається 
стійка тенденція до зменшення кількості суб’єктів 
господарювання з 378,8 тис. одиниць до 364,9 тис. 
одиниць, то динаміка обсягу реалізованої продукції 
в цей період має дзеркально протилежну тенденцію. 
Так, спостерігається збільшення цього показника з 
3366,2 млрд грн у 2010 році до 4203,2 млрд грн. Але 

протягом 2012–2013 рр. вказані тенденції змінюють-
ся: відбувається зростання суб’єктів підприємництва 
до 383,3 тис одиниць, натомість обсяги реалізації 
продукції падають до показника 4049,8 млрд грн.

Що стосується галузевого розподілу обсягів реалі-
зації готової продукції суб’єктами господарювання, 
то їх найбільша питома вага приходиться на сіль-
ськогосподарський сектор, промисловість, торгівлю, 
а також у 2012–2013 роках і на галузь професійної, 
наукової та технічної діяльності (табл. 2).

Таблиця 1
Кількість підприємств за їх розмірами та обсяги реалізованої ними продукції (товарів, послуг)  

за період 2010–2013 рр.

Роки
Усього

з них підприємства

великі середні малі

одиниць млрд грн одиниць млрд грн одиниць млрд грн одиниць млрд грн

2013 393327 4049,8 659 1717,4 18859 1662,2 373809 216,1

2012 364935 4203,2 698 1761,1 20189 1769,4 344048 212,6

2011 375695 3991,2 659 1775,8 20753 1607,6 354283 189,8

2010 378810 3366,2 586 1401,6 20983 1396,3 357241 181,9

Джерело: [15; 16]

Таблиця 2
Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств  
за видами економічної діяльності у 2010–2013 рр., млн грн

Розподіл за видами економічної діяльності
Роки

2010 2011 2012 2013

сільське, лісове та рибне господарство 99891,4 126961,2 162611,1 161713,0

промисловість 1159231,4 1464792,1 1498929,7 1451223,5

будівництво 96725,3 120419,5 155790,7 136492,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1406132,7 1587116,5 1623609,6 1624715,3

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 143791,5 184764,3 212299,8 208337,8

тимчасове розміщування й організація харчування 11613,4 12940,7 16519,3 16953,8

інформація та телекомунікації 65925,6 74348,2 79354,9 80939,1

фінансова та страхова діяльність 256827,9 277058,3 164141,6 95173,7

операції з нерухомим майном 36482,9 40094,2 53105,1 52324,0

професійна, наукова та технічна діяльність 52679,2 56988,9 176578,8 155334,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 23768,9 29861,8 38887,3 39709,0

освіта 1552,2 1665,3 1787,1 1822,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6523,4 7253,5 8390,1 9239,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2789,8 4359,6 7916,3 12682,1

надання інших видів послуг 2292,6 2615,3 3248,2 3173,9

Джерело: [16]

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

350000

355000

360000

365000

370000

375000

380000

385000

390000

395000

400000

2010 2011 2012 2013

мл
рд

.г
рн

од
ин

иц
ь

Кількість підприємств Обсяг реалізованої продукції

 Рис. 1. Динаміка кількості підприємств  
за їх розмірами та обсягами реалізованої ними 

продукції за період 2010–2013 рр.
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сільське, лісове та рибне господарство промисловість
освіта оптова та роздрібна торгівля
транспорт та звязок тимчасове розміщення та харчування
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном професійна, наукова та технічна діяльність
діяльність у сфері адмін обслуговування будівництво
інформація та телекомунікації мистецтво, спорт тощо
надання інших видів послуг

Слід відзначити тенденції до поступового зрос-
тання показника обсягів реалізованої продукції (то-
варів, послуг) протягом 2010–2012 років по всіх 
галузях. У 2013 році настає певний спад, що харак-
теризується загальноекономічними тенденціями, які 
мали місце в 2013 році і впливом низки негативних 
чинників зовнішнього середовища. Красномовно про 
ситуацію у підприємницькому секторі можна визна-
чити поглянувши на структуру обсягів реалізованої 
продукції у 2013 році (рис. 2).

Наведені дані дають змогу встановити, що об-
сяги реалізованої продукції підприємств реального 
сектора економіки займають трохи більше 40% від 
загального обсягу. При цьому таку ж питому вагу 
у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) має частка підприємств оптової та роздріб-
ної торгівлі. Звертає на себе увагу і швидке зрос-
тання аналізованого показника для підприємств що 
займаються професійною, науковою та технічною ді-
яльністю – майже в три рази у 2013 році по відно-
шенню до 2010 року, що у кількісному виразі скла-
дає 155,3 млрд грн у 2013 проти 52,6 млрд грн у 
2010 році. І все ж таки загальний обсяг реалізова-
ної продукції суб’єктів господарювання зменшився у 
2013 році по відношенню до 2012 на 152,4 млн грн, 
або на 4%.

Постає питання, за рахунок чого відбуваються 
подібні тенденції і чому не відчувається належно-
го стимулювального ефекту від прийнятих у період 
2009–2013 рр. державних програм розвитку в різ-
них галузях. З одного боку подібні тенденції свідчать 
про підвищення рівня ефективності функціонування 
суб’єктів господарювання і про їх конкурентну стій-
кість в умовах відкриття вітчизняного ринку після 
інтеграції України до СОТ. Але якщо проаналізувати 
структуру суб’єктів господарювання, то можна поба-
чити, що у 2012–2013 році відбувається зменшення 
кількості середніх підприємств та обсягу реалізова-
ної ними продукції і в той же час пропорційне збіль-
шення кількості малих підприємств, без відповідно-
го збільшення обсягів реалізації їх продукції.

Така ситуація свідчить про неефективність полі-
тики лібералізації економіки, проваджуваної Пре-
зидентом та Урядом України. Задекларовані цілі 
спрощення системи оподаткування на тлі прийнят-
тя Податкового кодексу України, а також анонсо-
вана політика спрощення реєстраційних процедур 

і зменшення їх кількості, як власне і кількос-
ті дозвільних процедур – все це відбувалося у 
поєднанні із розвитком корупційних явищ, про-
никнення корупційних схем на всі щаблі дер-
жавного управління. Отже, ці загальні тенден-
ції стали наслідками та прямим продовженням 
кризи системи державного управління економіч-
ними процесами, а відтак можна виділити низ-
ку першопричин неефективності державної під-
тримки розвитку суб’єктів підприємництва. 

По-перше, 2009–2013 роки ознаменували-
ся процесами зміни у всіх владних структурах, 
приходом до вищого державного керівництва но-
вої правлячої еліти, яка була тісно пов’язана з 
представниками великого бізнесу Сходу Украї-
ни. Проникнення у вищі щаблі влади прямих 
лобістів крупного бізнесу призводить до зро-
щення владного і корпоративного сектору, що в 
кінцевому результаті своїми наслідками має на-
магання окремих олігархів тотально контролю-
вати всі фінансові потоки в країні. Саме тому 
відчувається вплив на середні та малі підприєм-
ства, навіть при тому, що офіційна влада про-

голошує курс на зменшення податкового тиску. При 
цьому відбувається об’єднання майже всіх фіскаль-
них органів державного управління, що призводить 
до акумуляції державних коштів в одного розпоряд-
ника. За умови зв’язків цього розпорядника в особі 
Міністерства доходів та зборів з представниками біз-
нес-структур відбувається розширення корупційних 
сфер виводу в приватний сектор державних фінансів, 
що суттєво послаблює економічну безпеку України. 
Внаслідок цього відбувається падіння обсягів вироб-
ництва державними підприємствами, а самі підпри-
ємства все частіше шляхом банкрутства чи рейдер-
ських атак виводяться у корпоративну власність.

По-друге, падіння номінальних обсягів виробни-
цтва є наслідком збільшення рівня тінізації еконо-
міки. Реальний сектор та сфера послуг внаслідок 
незавершеної податкової реформи знайшли нові мож-
ливості для уникнення оподаткування або зменшен-
ня оподаткованого прибутку. Причому подібні схеми 
отримують найбільшого поширення в секторі корпо-
ративних підприємств, тобто великих акціонерних 
товариств, учасників ФПГ тощо. Сектор фінансових 
послуг отримав нові можливості виводу грошової 
маси в офшорні зони з подальшим їх реінвестуван-
ням у економіку, що створювало ілюзію насиченості 
української економіки реальними грошима. Це спри-
чинило і коливання попиту та пропозиції на ринку 
кредитів, особливо для малого бізнесу. Кредитні від-
сотки почали поступово збільшуватися при відносно 
низькому офіційному рівні інфляційних очікувань. 
В кінцевому підсумку відбулося падіння курсу на-
ціональної валюти та посилення кризових явищ в 
бізнесі: зменшення платоспроможності підприємств, 
падіння обсягів виробництва, зменшення темпів обо-
ротності оборотних коштів. 

По-третє, основні засади державної економічної 
політики та програми державної підтримка розви-
тку вітчизняних суб’єктів підприємництва в період 
до 2013 року приймалися з урахуванням тенденції 
до євроінтеграції України. Були зроблені навіть кон-
кретні але дуже помірні поступові кроки, що спри-
чинило призупинення активної інвестиційної ді-
яльності закордонних інвесторів і знову ж таки до 
здорожчання кредитних грошей. Разом з тим відсут-
ність чіткого державного курсу при виборі альтерна-
тиви Митного чи Європейського союзу призвели до 
того, що суб’єкти господарюванні орієнтовані на ті 

 Рис. 2. Структура загального обсягу  
реалізованої продукції підприємств за видами 

економічної діяльності у 2013 році
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чи інші ринки почали шукати нові канали збуту на 
потенційно нових ринках. Наслідками цього стали 
падіння обсягів реалізації через розриви торговель-
но-економічних зв’язків.

По-четверте, суттєвий тиск на економіку Украї-
ни загалом та на підприємницький сектор зокрема 
спричинила глобальна фінансово-економічна кри-
за 2008–2010 рр. в наслідок чого відбулося зна-
чне падіння обсягів експорту, а відтак і активності  
експортоорієнтованих підприємств. Ризики струк-
турної диспропорції економічних зв’язків Україні 
отримали суттєве підсилення, власне тому держава 
і займала активну позицію щодо підтримки підпри-
ємницького сектору за для уникнення негативних 
наслідків розвитку цілих, переважно стратегічних, 
галузей економіки. 

Загалом, слід зазначити, що якість та обсяги дер-
жавної підтримки підприємницького сектору це ба-
гато в чому реакція органів державного управління, 
що охоплюють своїм управлінським впливом різні 
галузі економіки, на негативні тенденції які просте-
жувалися в цих галузях у 2008–2010 рр.

Висновки з проведеного дослідження. Підводя-
чи підсумки аналізу основних засад і тенденцій роз-
витку державної політики підтримки вітчизняних 
суб’єктів підприємництва у період 2009–2013 рр. 
можна прийти до висновку про наявність низки про-
блем у її системності та цілісності. Разом з тим саме 
оперативна активність держави у 2009–2010 рр. 
сприяла створенню необхідних умов для подолання 
та мінімізації негативних наслідків для вітчизняної 
економіки та підприємницького сектору від глобаль-
ної фінансово-економічної кризи. Але в подальшо-
му, в умовах більш глибокої інтеграції України до 
СОТ, обрана модель державної підтримки підприєм-
ницького сектору не мала стратегічної ефективності. 
Високі показники активності суб’єктів господарю-
вання, зокрема їх кількість, а також обсяги реалізо-
ваної продукції (товарів, послуг) свідчать, що засоби 
державного управління підприємницьким сектором 
мали тимчасовий ефект, і у 2013 році постала необ-
хідність зміни моделі державного управління еко-
номікою. Як виявилося, політичне керівництво до 
цього було неготовим, зосереджуючи увагу переваж-
но на поширенні впливу окремих бізнес-структур на 
нові сектори народного господарства.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вивчено та проаналізовано сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва. Встановлено, що існує низка недоліків у 
фінансуванні робіт з охорони земель. Розроблено пропозиції щодо налагодження сільськогосподарського виробництва на основі 
екологобезпечного та раціонального використання й охорони земель.
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Беземчук Е.Г. СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ОХРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучены и проанализированы современные тенденции сельскохозяйственного производства. Исследованы состояние 

и особенности охраны сельскохозяйственных земель. Установлено, что существует ряд недостатков в финансировании ра-
бот по охране земель. Разработаны предложения относительно налаживания сельскохозяйственного производства на основе 
экологически безопасного и рационального использования и охраны земель.
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Bezemchuk O.G. MODERN REALITIES OF GUARD OF AGRICULTURAL LANDS OF ZHYTOMYR AREA
This paper studied and analyzed current trends in agricultural production. The current status and features of guard of agricultural 

lands are investigational. We found that there are some deficiencies in funding for land protection. Offers concerning adjustment of 
agricultural production on the basis of ecologically safe and rational use and protection of lands are developed.

Keywords: land, agricultural land, land resources, quality of land resources, protection.

Постановка проблеми. Земельні ресурси відігра-
ють важливу роль в економіці України, одночасно 
перебуваючи і засобом виробництва продовольства, 
і сировиною для промисловості. Однак з переходом 
до господарювання на засадах ринкової економі-
ки, запровадженням приватної власності на землю 
умови ведення землекористування змінилися. Як 
результат, зниження ефективності господарювання 
сільськогосподарських виробників, надмірна сіль-
ськогосподарська розораність та освоєність терито-
рії, загострення економічних та соціальних проблем, 
дестабілізація екологічної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок у наукове обґрунтування ефектив-
ного, екологобезпечного використання та охорони 
земельних ресурсів зробили Д.І. Бабміндра, В.М. Бу-
дзяк, І.М. Буздалов, А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, 
С.І. Дорогунцов, Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, 
А.М. Третяк, М.А. Хвесик та ін. Разом з тим зазна-
чена проблематика й досі залишається актуальною 
та потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня сучасного стану охорони земель у Житомирській 
області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Світо-
вий досвід переконує, що економіко-екологічна про-
блема у поєднанні з раціональним використанням та 
охороною сільськогосподарських земель є однією з 
найважливіших у процесі переходу до сталого роз-
витку агросфери [1, с. 62]. Аналізуючи здобутки ві-
тчизняної земельної реформи, приходимо до висно-
вку, що вона виконана на половину: стара система 
земельних відносин у сільському господарстві зруй-
нована, а нова повністю ще не сформована. При її 
здійсненні було допущено низку суттєвих недоліків 
і помилок, зокрема недотримання природоохоронних 
вимог, що призвело до зниження родючості ґрунтів.

В умовах сьогодення основними причинами низь-
кої віддачі земельного потенціалу є безгосподарське 
ставлення до землі, тривала відсутність реального 
власника, помилкова стратегія максимального за-

лучення земель до обробітку, недосконала техніка 
і технологія обробітку землі та виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, невиважена цінова 
політика, недотримання сівозмін, внесення недо-
статньої кількості органічних добрив, недосконала 
система використання і внесення мінеральних до-
брив та невиконання природоохоронних, комплексно 
меліоративних, протиерозійних та інших заходів. 
Відбувається різке погіршення і подальше стрімке 
руйнування ґрунтів за майже повної байдужості як з 
боку держави, так і суспільства [4, с. 502].

Не важаючи на те, що одним із принципів земель-
ного законодавства є забезпечення раціонального ви-
користання та охорони земель [3, 5-6]. Цілком пого-
джуємось з думкою О.П. Світличного, що недоліком 
державного управління є відсутність зв’язку між 
розв’язанням економічних проблем з екологічними і 
правовими проблемами використання земельних ре-
сурсів, що має забезпечувати раціональне землеко-
ристування та охорону земель [7, с. 50].

Охорона земель являє собою сукупність глобаль-
них і локальних заходів (правових, політичних, со-
ціально-економічних, науково-технічних, управлін-
ських і громадських), спрямованих на недопущення 
зниження продуктивності земель і ліквідацію наслід-
ків такого зниження, на забезпечення підвищення 
якості земельних ресурсів та збереження природно-
ресурсного потенціалу в ім'я нинішнього та майбут-
ніх поколінь.

Значного підвищення продуктивності земель 
можна досягти завдяки культурно-технічним за-
ходам, ліквідації невиправданої дрібноконтурності 
полів, будівництва протиерозійних гідротехнічних 
споруд (валів, валів-канав, валів-терас, валів-доріг), 
протиерозійних ставків (накопичувачів твердого сто-
ку), водоскидних споруд, проведення берегоукрі-
плення та залуження сильно деградованої і забруд-
неної шкідливими речовинами ріллі.

Динаміка здійснення заходів з охорони земель в 
Житомирській області у 1995–2013 рр. наведена у 
таблиці 1.
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Таблиця 1
Динаміка здійснення заходів з охорони земель  

в Житомирській області, 1995–2013 рр.

Заходи
Роки

1995 2000 2005 2011 2012 2013

Будівництво про-
тиерозійних гідро-
технічних споруд: 
вали, вали-кана-

ви, км

132,5 9,3 3,6 1,7 0,9 -

Вали-тераси, км 5,4 10,9 6,6 - - -

Вали-дороги, км 16,2 2,2 1,1 - - 1,2

Протиерозійні 
ставки (накопи-
чувачі твердого 

стоку), га

177,0 24,0 7,0 4,8 - 8,7

Водоскидні спо-
руди, шт. 51 18 2 7 5 23

Берегоукріплен-
ня, км 1,0 4,7 3,9 0,2 - 0,2

Джерело: Головне управління Держкомзему у Житомир-
ській області

Як видно з таблиці 1 заходи з охорони земель в 
області у 2013 році порівняно з 1995 роком скороти-
лися до критичного мінімуму: не здійснюється будів-
ництво протиерозійних гідротехнічних споруд, валів-
терас, більш ніж на половину скоротилася кількість 
водоскидних споруд, зменшилась площа протиеро-
зійних ставків, кількість валів-доріг та берегоукрі-
плень на 95%, 92,6% та 80% відповідно.

У ході дослідження встановлено, що витрати на 
протиерозійні та інші землеохоронні і меліоративні 

роботи з року в рік постійно зменшуються. Фінан-
сування виконання робіт з охорони земель у Жито-
мирській області станом на 01.01.2013 року наведені 
у таблиці 2.

З даних таблиці 2 видно, що на 2012 рік було пе-
редбачено 3957 тис. грн, однак обсяги фінансування 
склали всього 2083 тис. грн. Якщо розглядати дже-
рела фінансування, то слід відмітити, що за рахунок 
державного бюджету фінансування не відбувалося – 
майже усі роботи виконувалися за рахунок місцево-
го бюджету і частково за рахунок інших джерел. До 
того ж кошти, передбачені бюджетними програмами 
на 2012 рік, розподілялися нерівномірно: на будівни-
цтво і реконструкцію протиерозійних гідротехнічних 
споруд та поліпшення малопродуктивних угідь було 
виділено відповідно 1232 тис. грн та 1029 тис грн, 
тобто 57,1% від загальної суми всіх виділених ко-
штів на здійснення робіт з охорони земель. Причому 
по будівництву протиерозійних гідротехнічних спо-
руд спостерігалася перевитрати коштів, в той же час 
обсяг фінансування під здійснення поліпшення ма-
лопродуктивних угідь – виконано не в повній мірі. 
Особливо слід звернути увагу на те, що по всім видам 
робіт з охорони земель (окрім будівництва) спостері-
гається лише часткове використання (усього на 47%) 
фінансових ресурсів, передбачених бюджетними про-
грамами для виконання робіт з охорони земель. Вод-
ночас, на наступний 2013 рік планується збільшення 
обсягів фінансових ресурсів на 2650 тис. грн, тобто 
майже у 1,7 рази.

Саме усунення недоліків у плануванні фінансо-
вих ресурсів під виконання робіт з охорони земель, 

Таблиця 2
Виконання робіт з охорони земель та їх фінансування у Житомирській області станом на 01.01.2013 р.

Вид роботи

Кошти, передбачені 
бюджетними 

програмами на 
2012 рік, тис. грн

Обсяги фінансування робіт протягом 
2012*р., тис. грн Кошти, передбачені 

бюджетними 
програмами на 

2013 рік, тис. грнВсього
у тому числі

державний 
бюджет

місцевий 
бюджет

інші 
джерела

А 1 2 3 4 5 6

Здійснено будівництво 
(реконструкцію) 
протиерозійних 
гідротехнічних споруд 1232

1415 1415
1280

Розробка документації із 
землеустрою

Здійснено рекультивацію 
порушених земель

620
250 250

620
Розробка документації із 
землеустрою

Здійснено поліпшення 
малопродуктивних угідь

1029
417 417

350
Розробка документації із 
землеустрою

Здійснено консервацію 
деградованих і 
малопродуктивних земель 607 1235
Розробка документації із 
землеустрою

Інші роботи з охорони 
земель

469 3122
Розробка документації із 
землеустрою

Всього здійснено робіт з 
охорони земель

3957

2083 1833 250

6607Всього розроблено 
документації із 
землеустрою

* Наростаючим підсумком з початку 2012 року

Джерело: Головне управління Держкомзему у Житомирській області
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бюджетних диспропорцій, надмірної енерго– і ресур-
сомісткості, структурно деформованого виробництва 
визначать шляхи та способи здійснення земельної 
реформи, що має забезпечити збереження родючості 
ґрунтів, раціональне землекористування, а також га-
рантуватиме екологічну безпеку як на рівні окремого 
сільськогосподарського підприємства, так і в Україні 
в цілому.

Одним із кроків використання та поліпшення 
охорони земель може бути розробка земельно-агро-
технічного паспорту кожного окремо взятого підпри-
ємств. Метою розробки земельно-агротехнічного пас-
порта є перш за все надання допомоги новоутвореним 
господарствам у виборі подальшого напряму щодо 
ефективного використання земель в нових економіч-
них умовах та забезпеченні відтворення родючого 
ґрунтового покриву. Щодо Житомирської області, 
то такі паспорти має лише невелика кількість під-
приємств, серед яких ПСП «Маяк», що розташоване 
на території Кашперівської сільської ради [2, с. 15]. 
Також дослідження показали, що у 2013 році серед 
474 сільськогосподарських підприємств, що вико-
ристовують земельні ділянки, лише 13 мають про-
екти еколого-економічного обґрунтування сівозмін 
та 90 підприємств заключили договори на розробку 
таких проектів.

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи 
з вищевикладеного, можна констатувати, що про-
ведення земельної реформи відбувалося з допущен-
ням низки суттєвих помилок та недоліків, а саме: 
недотримання природоохоронних вимог, втратою 
державою функцій щодо планування та управління 
земельним фондом, контролю за охороною земель. 
Тому на сучасному етапі ринкових перетворень осно-
вною метою регулювання земельних відносин у сфе-

рі екології має стати раціональне й високоефективне 
використання сільськогосподарських угідь, усебічна 
охорона та розширене відтворення родючості ґрунтів 
і формування сталого екологічного землекористуван-
ня сільськогосподарських підприємств. Лише у та-
кому поєднанні буде максимальний ефект як у сфе-
рі сільськогосподарського виробництва, так і у сфері 
екологобезпечного та раціонального використання й 
охорони земель.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗАЛУЧЕННЯ  
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена висвітленню питань систематизації факторів, що впливають на залучення прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) на підприємства. На підставі проведених досліджень узагальнено типологію груп цих факторів та обґрунтовано доцільність 
доповнення її додатковими типологічними ознаками. Надано змістову характеристику виокремленим факторам з метою розумін-
ня специфіки їх впливу на процес залучення ПІІ на підприємства.
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Бырка М.И. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена освещению вопросов систематизации факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвес-
тиций (ПИИ) на предприятия. На основании проведенных исследований обобщена типология групп этих факторов и обоснована 
целесообразность дополнения ее дополнительными типологическими признаками. Предоставлена содержательная характе-
ристика выделенных факторов с целью понимания специфики их воздействия на процесс на привлечение ПИИ на предприятия.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, привлечение прямых иностранных инвестиций, предприятие, факторы.

Byrka M.I. SYSTEMATIZATION OF DETERMINANTS ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS TO THE ENTERPRISES
The article is devoted to the questions of systematization of determinants attracting foreign direct investments (FDI) to the enterprises. 

On the basis of the conducted researches the typology of such determinants is generalized and the expediency of added new criterions 
to it is grounded. Additionally it is given the semantic description to every determinant in order to understand the peculiarity of their impact 
on the attracting FDI to the enterprises.

Keywords: foreign direct investments, attracting foreign direct investments, enterprise, determinants.

Постановка проблеми. У сучасних умовах еконо-
мічної глобалізації та високої підприємницької кон-
куренції за лідерські позиції на ринку, підприємства 
змушені шукати всілякі способи фінансування свого 
розвитку. В ситуації, коли банківська система не в 
змозі надати кредитування довгострокових проектів 
через великі кредитні ризики, а фондовий ринок не 
виконує своїх прямих функцій, одним із альтерна-
тивних шляхів залишається залучення інвестицій 
стратегічних та приватних інвесторів, фондів ПІІ, 
венчурних фондів, інвестиційних компаній. На за-
лучення ПІІ впливає низка різноманітних факторів, 
що характеризуються динамізмом та доволі часто не-
визначеністю інформації щодо них. Тому важливим 
завданням є визначення та систематизація факторів, 
на основі аналізування яких приймаються управлін-
ські рішення у сфері залучення ПІІ на підприємства.

Aналіз останніх досліджень і публікацій. Спеці-
алізована економічна література достатньо широко 
представлена працями, які присвячені вивченню 
факторів, що визначають ПІІ [2; 4-7; 8; 12; 15-18]. 
Різні аспекти прямого іноземного інвестування ви-
вчають у своїх дослідженнях чимало вітчизняних 
та іноземних науковців, серед яких варто виокре-
мити Б. Блонігена, І. Єлейко, Н. Обушну, О. Ро-
гача, Н. Свірідову, П. Ваймана, Дж. Джохансона. 
Як підтверджують економічні дослідження [8; 9], 
вагомість тих чи інших факторів також залежить 
від низки обставин, зокрема як від форми здій-
снення ПІІ, так і від їх приналежності до класу. 
Так, якщо ПІІ є горизонтальними, тоді їх здійснен-
ня мотивоване доступом до ринків збуту цільового 
підприємства країни, що характеризується високи-
ми торговельними витратами через високі тарифи  
і/або витрати транспортування. Таким чином, роз-
мір внутрішнього ринку і торговельні витрати бу-
дуть спонукати притоки ПІІ. У випадку вертикаль-
них ПІІ здійснення ПІІ мотивоване отриманням 
переваг завдяки дешевій вартості робочої сили. Це 

означає, що спонукати до притоку ПІІ буде різниця 
у відносному забезпеченні факторами виробництва. 
Виходячи з цього, стає очевидним, що горизонталь-
ні ПІІ є більш характерними для країн зі схожим 
забезпеченням факторами виробництва, у той час 
як вертикальні ПІІ здійснюються між країнами з 
різним забезпеченням факторами виробництва.

Основною особливістю згаданих праць є розгляд 
проблеми залучення ПІІ з позиції держави, тобто на 
макрорівні. На рівні підприємств пряме іноземне ін-
вестування вивчається здебільшого з позиції підпри-
ємства-інвестора, що обирає ПІІ як стратегію виходу 
на міжнародний ринок, а увага зосереджена на таких 
моментах, як фактори, що мотивують підприємство 
стати багатонаціональним; фактори, що зумовлюють 
вибір ПІІ серед інших доступних альтернатив вихо-
ду на міжнародний ринок (експорт чи ліцензування); 
зовнішні фактори, які сприяють ухваленню управ-
лінського рішення щодо місцезнаходження ПІІ; фак-
тори торговельного протекціонізму країни та торго-
вельних потоків.

Постановка завдання. Відповідно до сформованої 
проблеми, метою роботи є виокремлення та система-
тизація факторів впливу на залучення ПІІ на підпри-
ємства, а також надання змістової характеристики 
кожному із них.

Виклад основного матеріалу дослідження. У ві-
тчизняних словникових виданнях зазначено, що фак-
тор – це «умова, рушійна сила, причина будь-якого 
процесу». Його синонімом є поняття «чинник» як 
«джерело впливу на процес, явище, систему; може 
бути змінною величиною, яка за припущенням впли-
ває на результати експерименту» [1, с. 483, 508]. 
Враховуючи таке тлумачення, під факторами впливу 
на залучення ПІІ на підприємства слід розуміти різ-
ні умови, рушійні сили та причини, які впливають 
та визначають стан залучення ПІІ, зокрема спрямо-
ваність ПІІ як географічну, так і галузеву стосовно 
вибору конкретного підприємства.
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Враховуючи результати ви-

вчення теорії, емпіричних дослі-
джень і практичних матеріалів 
з проблематики залучення ПІІ, 
пропонуємо узагальнену типоло-
гію факторів впливу на залучен-
ня ПІІ за низкою суттєвих та не-
залежних ознак (рис. 1).

Від достовірності виокрем-
лення факторів, їх подальшого 
економічного оцінювання, про-
гнозування та моніторингу зале-
жатиме ефективність залучення 
ПІІ на підприємства загалом.

За рівнем впливу фактори 
впливу на залучення ПІІ доціль-
но поділяти на фактори макро-
рівня, мезорівня та мікрорівня. 
Фактори макрорівня характери-
зують особливості держави або 
ж регіону, в середовище яких 
планується залучення ПІІ. Сюди 
відносять їх географічне розмі-
щення та можливі вигоди від нього; забезпеченість 
природними ресурсами; законодавчо-правову база; 
економічну стабільність розвитку; політичну ста-
більність; соціально-культурний рівень суспільства; 
характеристики споживчої спроможності, що визна-
чається кількістю населення та ВВП на душу насе-
лення; стан розвитку науки; середній рівень вико-
ристання технологій та техніки. Фактори мезорівня 
описують характеристики галузі, в межах якої пла-
нується функціонування підприємства з ПІІ. До них 
належать бар’єри входу на ринок для нових гравців 
та можливості виходу з нього; стан конкуренції на 
ринку; основні індикатори розвитку галузі; стан та 
перспективи розвитку суміжних галузей, пов’язаних 
з діяльністю цільового підприємства, на яке плану-
ється залучення ПІІ; стан та перспективи розвитку 
інфраструктури; загроза рейдерства тощо. До факто-
рів мікрорівня належать безпосередньо характерис-
тики підприємства, яке розглядається як цільове для 
залучення ПІІ. Їх перелік не може бути стандарти-
зованим, адже важливість кожного з них залежить 
від вимог іноземного інвестора до підприємства, його 
стратегії, а також від потреб та стратегії самого під-

приємства, що ПІІ залучає. Проте ключовими фак-
торами, які обов’язково враховуються у процесі за-
лучення ПІІ на підприємство, є його частка ринку 
(критично важливий показник, оскільки автоматич-
но збільшує капіталізацію компанії, що є одним із 
основних для іноземних інвесторів); стан та перспек-
тиви розвитку підприємства; рівень забезпечення 
ресурсами; стан технологій, що застосовується під-
приємством; стратегічне планування підприємства; 
ефективність управління підприємством; стадія жит-
тєвого циклу підприємства; стан виробничого проце-
су; налагодженість каналів постачання і збуту про-
дукції; інноваційна орієнтація підприємства; стан 
корпоративної культури.

Особливої уваги заслуговує поділ факторів, що 
впливають на залучення ПІІ на підприємство за дже-
релом виникнення, зокрема зі сторони іноземного ін-
вестора, інтереси якого та можливість їх реалізації 
стають предметом переговорів між сторонами прямо-
го іноземного інвестування. Типологія, що викорис-
товується авторами [8; 14; 16; 17; 18], надає мож-
ливість стороні, що залучає ПІІ, збалансувати свою 
інвестиційну пропозицію, ідентифікувавши її сильні 

та слабкі сторони на основі фак-
торів попиту, що забезпечують 
прибутковість вкладених інвес-
тицій; факторів витрат, за яки-
ми нараховуються додаткові ви-
трати для іноземного інвестора; 
факторів ризику, що є джерелом 
невизначеності прямого інозем-
ного інвестування. Перелік фак-
торів кожної групи наведено на 
рисунку 2.

У літературі виокремлюють 
фактори впливу прямої і непря-
мої дії [3, с. 48]. Фактори пря-
мої дії безпосередньо впливають 
на залучення ПІІ. До них нале-
жать цілі підприємства; органі-
заційна структура підприємства; 
ресурсне забезпечення підприєм-
ства; працівники підприємства; 
рівень технологій, що застосову-
ються підприємством; спожива-
чі, постачальники, конкуренти 
підприємства; державні органи 
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ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

За рівнем впливу
 

За напрямом впливу 

За 
способом 

оцінювання 

За 
середовищем 

впливу

За характером впливу
 

За результатом впливу 
на стан залучення ПІІ

 - економічні;
- політично-правові/ 
інституційні;
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Примітка : – ознаки та види факторів, запропоновані автором

Рис. 1. Типологія груп факторів,  
що впливають на залучення ПІІ на підприємства

Джерело: розроблено автором

 

Фактори, що визначають притік ПІІ

Фактори попиту Фактори витрат Фактори ризику

- розмір ринку;
- дохід на душу 
населення;
- темп зростання 
ринку;
- доступ до 
глобальних та 
регіональних ринків;
- структура ринку;
- вподобання 
споживачів, характерні 
для конкретного 
середовища;

- торговельні бар’єри та витрати;
- обмінний курс валют;
- відсоткові ставки;
- наявність сировини; її ціна;
- інфраструктура;
- рівень витрат на робочу силу 
(рівень заробітної плати);
- ціна входу та регуляторні 
правила/ інвестиційні стимули;
- бізнес-витрати, адміністративна 
ефективність, корупція;
- мережа постачальників;
- міжнародні договори у сфері 
міжнародної торгівлі та інвестицій;

- економічна 
стабільність (темпи 
зростання, інфляція 
тощо);
- соціальна 
стабільність;
- політична 
стабільність;
- структуризація та 
функціонування 
ринків;
- дотримання 
гарантій щодо прав 
власності;

Рис. 2. Фактори, що впливають на залучення ПІІ,  
за джерелом виникнення

Джерело: систематизовано автором 
на основі опрацьованих літературних джерел
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влади; інфраструктура; законодавчі акти; система 
економічних відносин в державі. Факторами впливу 
на залучення ПІІ непрямої дії, які здійснюють свій 
вплив на процес опосередковано через певні механіз-
ми і встановлені взаємовідносини, є міжнародні події 
у сфері ПІІ; міжнародне оточення; науково-техніч-
ний прогрес, рівень техніки та технологій, притаман-
ний середовищу, куди здійснюється залучення ПІІ; 
політичні, соціально-культурні обставини; особли-
вості міжнародних економічних відносин; стан еко-
номіки загалом.

Окрім вищенаведених ознак типології факторів 
впливу на залучення ПІІ теоретичну й прикладну 
цінність має також їх поділ за характером впливу, 
що знайшов найбільш поширене застосування. Він 
передбачає виокремлення таких груп факторів, як:

а) економічні фактори, куди відносимо показни-
ки потенційного розміру ринку; економічного зрос-
тання ВВП, ВВП на душу населення, що вказує на 
потенційну купівельну спроможність та великі по-
тенційні перспективи отримання прибутку; чисель-
ності населення країни як бази споживання; наяв-
ності природних ресурсів; відносної забезпеченості 
факторами виробництва, інфраструктурного стану 
(стан доріг, залізно-дорожні сполучення, телекомуні-
кації); прибутковості та рівня ризику інвестиційного 
проекту;

б) політично-правові фактори, які характеризу-
ють законодавче забезпечення проведення підпри-
ємницької та інвестиційної діяльності; захист прав 
власності, інтелектуальної власності, що є особливо 
важливим фактором для підприємств, що виробля-
ють продукцію з високою доданою вартістю, інно-
ваційним наповненням; можливість офіційного дер-
жавного втручання щодо розподілу прибутку; стан 
реформування, націленого на економічне зростан-
ня; державні інвестиції в систему освіти та інфра-
структуру, що підвищують ефективність приватного 
капіталу та робочої сили. Про силу впливу політич-
них факторів засвідчує факт, що в лютому 2014 р. 
до початку «кримського конфлікту» по Україні було 
зафіксовано 15 інвестиційних проектів, що перед-
бачають здійснення ПІІ «з нуля», в той час як за бе-
резень-серпень цей показник становив лише 10 про-
ектів [13]. У рамках політично-правових факторів 
виділяють окремо і інституційні фактори, куди вхо-
дять податкові пільги, інвестиційні стимули, гнуч-
кість ринку праці (стандарти та регулювання ринку 
праці), якість системи освіти, якість функціонуван-
ня державних органів влади;

в) соціально-культурні фактори, які відобража-
ють загальний рівень культури в країні, особливості 
комунікаційних засобів, стан соціального забезпе-
чення її громадян, розвиток освіти, медицини, на-
уки тощо та формують рівень кваліфікації робочої 
сили, що особливо впливає на інвестиційне рішення. 
Як в процесі пошуку іноземних інвесторів, так і в по-
дальшій співпраці з ними постає необхідність нала-
годження кооперації з представниками різних країн 
світу. Культурний аспект щодо національних, корпо-
ративних та професійних відмінностей набуває своєї 
вагомості особливо у міжкордонних процесах злиття 
і поглинання та створенні спільних підприємств, ви-
значаючи ефективність проведення таких операцій 
між їх сторонами [2, с. 250; 15, с. 52]. В основі зна-
чного впливу культурних факторів на прийняття рі-
шення щодо місця здійснення ПІІ лежить концепція 
«фізичної відстані» між сторонами інвестиційного 
процесу, яку запропонувала скандинавська школа 
економіки. Представники цієї школи під «фізичною 

відстанню» розуміли «… суму факторів, що є пере-
шкодами для вільного потоку інформації з ринку та 
на ринок. Їх прикладами є відмінності в мові, освіті, 
бізнес-практиці, культурі та індустріальному розви-
тку» [12, с. 24]. У межах цієї групи доцільно ви-
окремити також психологічно-поведінкові фактори, 
які є наслідком впливу соціально-культурних, однак 
акцентують увагу на індивідуальних особливостях 
сприйняття та особистих якостей (освіта, знання, 
вік, досвід, психологічні характеристики) осіб, що 
приймають інвестиційні рішення та є представника-
ми, як сторони, що ПІІ залучає, так і сторони, що 
їх здійснює. Не варто недооцінювати, що саме від 
їх взаємодії та взаєморозуміння залежатиме, чи ре-
зультат інвестиційного рішення буде позитивним чи 
негативним. Розгляд факторів, пов’язаних з особли-
востями осіб, що приймають інвестиційні рішення є 
важливим, оскільки при прийнятті управлінських 
рішень вони (менеджери) не позбавлені морального, 
культурного та інших соціальних впливів, що часто 
не береться до уваги в економічній літературі при 
розгляді проблематики залучення ПІІ на підприєм-
ства.

За способом оцінювання фактори впливу на залу-
чення ПІІ поділяються на кількісні та якісні. Кіль-
кісні фактори впливу на залучення ПІІ є кількісно 
виміряними і можуть бути подані у числовій фор-
мі. До них належать ВВП, ВВП на душу населення, 
рівень інфляції, темпи зростання ринку, прибутко-
вість, кількість працівників, тощо. Що стосується 
якісних факторів, то вони визначають внутрішні 
якості, особливості, ознаки умов та рушійних сил, 
що передбачає наявність суб’єктивної думки особи, 
яка приймає управлінське рішення щодо здійснен-
ня ПІІ. Такі фактори вимагають особливого підхо-
ду стосовно їх оцінки за допомогою шкал наймену-
вань і порядку. До них належать рівень кваліфікації 
персоналу, зміни економічної політики, спрямованої 
на бізнес-середовище чи залучення ПІІ зокрема, ста-
більність політичної ситуації, правового середовища 
тощо. За результатами анкетного опитування іно-
земних інвесторів (загальна кількість респондентів – 
808) [10] можемо стверджувати, що при виборі те-
риторії для здійснення ПІІ серед якісних факторів 
найбільш важливими протягом 2011–2014 рр. зали-
шаються стабільність та прозорість політичного, за-
конодавчого та регуляторного середовища, потенціал 
зростання внутрішнього ринку країни чи регіону, по-
тенційне зростання продуктивності для компанії від 
здійснення ПІІ, а також транспортна та логістична 
інфраструктура. Іншим джерелом важливості якіс-
них факторів для іноземних інвесторів є «Звіт про 
ПІІ», що презентує світові тенденції ПІІ «з нуля», 
надаючи інформацію щодо кількості здійснених ін-
вестиційних проектів та їх розподіл впродовж року. 
Згідно з ним, у 2013 р. такі фактори, як потенціал 
зростання внутрішнього ринку, близькість до ринків 
чи споживачів та державна політика регулювання 
(бізнес-клімат) стали найбільш визначальними при 
прийнятті рішення щодо здійснення ПІІ «з нуля» 
[11, с. 16-17]. Наведені результати спостережень за 
інвестиційними проектами засвідчують факт, що 
більшість із них перш за все є спрямованими на по-
шук нових ринків виробництва та збуту продукції.

Поширеним підходом в економічній літературі є 
виокремлення факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища [3, с. 46]. Поділ факторів за середовищем 
впливу спричинений розглядом підприємства як від-
критої системи, що функціонує неавтономно, а у вза-
ємодії із зовнішнім середовищем, тому піддається 
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впливу різноманітних рушійних сил, які підприєм-
ству непідконтрольні. Зовнішні фактори впливу на 
систему залучення ПІІ на підприємство визначають-
ся поза межами підприємства, у той час як внутріш-
ні фактори формуються «зсередини» підприємства.

Необхідно розуміти, що наявність зовнішнього 
фактора в процесі прямого іноземного інвестування 
вносить свої специфічні особливості та додаткові ри-
зики як для іноземного інвестора, так і для сторони, 
що ПІІ залучає, особливо на мікрорівні. Перш за все 
це стосується оцінки вартості капітальних інвести-
цій, що передбачає появу труднощів, які відсутні у 
внутрішніх інвестиційних проектах. Аналізування 
літературних джерел [9; 10; 14, с. 603] дає змогу уза-
гальнити, що до таких труднощів належать:

• флуктуація обмінного курсу впродовж невизна-
ченого періоду часу та в невизначених межах. Від-
так, інвестиційний проект піддається ризику неспри-
ятливого обмінного курсу;

• політика держави щодо підприємств з інозем-
ними інвестиціями, яка визначає «правила гри», що 
може бути як сприятлива, так і дискримінаційна сто-
совно ставок оподаткування, захисту прав власності, 
обсягів грошових переказів материнській компанії 
тощо. Ці можливості характеризують ризик країни, 
на підприємство якої ПІІ залучаються;

• складність правильного оцінювання змін на 
ринку в міжнародному контексті, що відображає 
ринковий (системний) ризик;

проблема коректності процедури оцінювання ін-
вестиційного проекту. Постає питання вибору, чи 
проводити оцінювання з точки зору самого інвести-
ційного проекту чи з точки зору материнської компа-
нії, оскільки з’являються відмінності між обсягами 
чистого грошового потоку інвестиційного проекту та 
чистого грошового потоку, який доступний для репа-
тріації материнській компанії.

Як засвідчують результати вивчення практики 
залучення ПІІ та опитування фахівців консалтинго-
вої сфери, що працюють з іноземними інвесторами, 
діючи строго до своєї стратегії розвитку, прямі іно-
земні інвестори першочергово розглядають фактори 
зовнішнього середовища, які формують бізнес-клі-
мат середовища. До факторів зовнішнього середови-
ща, що впливають на залучення ПІІ, належать на-
самперед система економічних відносин у державі, 
стан економіки та інфраструктури, політичні та ре-
гуляторні обставини, стан розвитку людського капі-
талу, конкурентність середовища тощо.

Недискусійним є твердження, що суб’єкти госпо-
дарської діяльності, країни яких активно працюють 
над покращенням свого інвестиційного та бізнес-клі-
мату, перебувають у більш вигідних умовах в процесі 
залучення ПІІ у порівнянні з тими суб’єктами, які 
проводять свою господарську діяльність в несприят-
ливих умовах зовнішнього середовища. Умови, яких 
шукають прямі іноземні інвестори, є такими, що за-
безпечують здорову атмосферу для підприємництва 
в цілому. Зважаючи на основні особливості ПІІ, зо-
крема їх довготривалість, для характеристики умов 
залучення ПІІ на підприємства поряд зі сприятли-
вим інвестиційним кліматом критично важливим є і 
стан бізнес-клімату загалом. Бізнес-клімат передба-
чає сукупність факторів, які сприяють не лише залу-
ченню іноземних інвестицій, а й ефективній подаль-
шій діяльності інвестора та її позитивному впливу 
на економіку відповідного регіону. Така спрямова-
ність націлена на попередження репатріації прибут-
ку з метою реінвестицій інвестора у підприємство, 
що забезпечувало б збільшення обсягів виробництва, 

розширення ділових зв’язків та розвиток бізнесу за-
галом [7, с. 19].

Якщо фактори зовнішнього середовища вплива-
ють на залучення ПІІ «ззовні» підприємства, то фак-
тори внутрішнього середовища формують та визнача-
ють особливості перебігу залучення ПІІ «зсередини» 
підприємства. До факторів внутрішнього середови-
ща, що впливають на залучення ПІІ на підприємство 
належать цілі підприємства, його структура, наяв-
ність та стан ресурсів, особливо компетентність та 
фаховість управлінського персоналу та решти пра-
цівників тощо.

Вивчення факторів залучення ПІІ дозволяє зробити 
висновки, що в аналізованому контексті із практичної 
точки зору та позиції суб’єктів, що таким процесом 
управляють, доцільним та прикладним є доповнення 
поділу. Зокрема, ми пропонуємо виокремлювати фак-
тори впливу на залучення ПІІ додатково за такими 
ознаками як результат впливу на стан залучення ПІІ, 
а також за можливістю впливу на стан залучення ПІІ 
зі сторони суб’єктів залучення.

Так, за результатом впливу на стан залучення 
ПІІ доречним є поділ на такі групи: а) функціональ-
ні фактори, які позитивно впливають на процес, 
що здійснюється, сприяючи прийняттю позитивного 
управлінського рішення зі сторони потенційного іно-
земного інвестора на користь сторони, що ПІІ залу-
чає; б) дисфункціональні фактори, які переконують 
потенційного іноземного інвестора відхилити інвес-
тиційну пропозицію у вигляді ПІІ від сторони, що 
її пропонує; в) нейтральні фактори, динаміка яких 
жодним чином не впливає на перебіг процесу залу-
чення ПІІ.

Слід зазначити, що перелік факторів кожної гру-
пи не є стандартизованим, а залежить від специфіч-
них характеристик як сторони, що ПІІ залучає, так і 
потенційного іноземного інвестора, їх інвестиційних 
вимог та очікувань, мотивів, особливостей реалізації 
інвестиційного проекту, форми ПІІ, характеристик 
галузі тощо.

Ідентифікувавши та сформувавши перелік груп 
факторів щодо їх впливу на стан залучення ПІІ, з по-
зиції управління процесом залучення ПІІ важливим 
є наступний крок визначення, які з них є підконтр-
ольні стороні, що ПІІ залучає. Тому за можливістю 
впливу на стан залучення ПІІ з боку суб’єктів залу-
чення ми виділяємо такі групи факторів, як керовані 
та некеровані фактори.

До групи керованих факторів залучення ПІІ нале-
жать ті, на які суб’єкт залучення ПІІ може здійсню-
вати вплив, спрямований на зміну їх стану та досяг-
нення поставлених цілей. Сюди відносимо фактори 
внутрішнього середовища підприємства, а також 
групу факторів зовнішнього середовища прямої дії, 
на які можливість впливу реалізовується шляхом на-
лагодження з ними певних взаємовідносин (спожи-
вачі, постачальники, конкуренти, державні органи 
влади). Некеровані фактори залучення ПІІ підпри-
ємство сприймає як дані та такі, що формують його 
умови функціонування (міжнародні події, політичні 
обставини, стан світової економіки, тенденції та стан 
прямого іноземного інвестування на світовому рівні 
тощо).

Висновки з проведеного дослідження. Як бачимо, 
з одного боку, фактори впливу на залучення ПІІ на 
підприємства формують умови для залучення ПІІ, а 
з іншого – визначають особливості та успішність пе-
ребігу цього процесу. Узагальнення типології факто-
рів впливу на залучення ПІІ шляхом виокремлення 
різноманітних ознак та уточнення за ними змістов-
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ної характеристики окремих груп факторів, а також 
доповнення існуючих ознак новими, що зумовлено 
необхідністю досягнення поставлених цілей і завдань 
в процесі залучення ПІІ, має теоретичну та приклад-
ну цінність. Вона є засобом визначення тих індивіду-
альних умов та особливостей, в яких перебуває кон-
кретний суб’єкт залучення ПІІ, дозволяє сформувати 
загальну картину сильних та слабких сторін інвести-
ційної пропозиції і служить основою для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень у сфері ефек-
тивного залучення ПІІ на підприємства.
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Постановка проблеми. Здійснюючи підприєм-
ницьку діяльність, кожен суб’єкт господарювання 
насамперед має щоденно вивчати та аналізувати впо-
добання споживачів, бо що повніше товар відпові-
датиме потребам останніх, то кращого успіху досяг-
не виробник. Із зростанням конкурентної боротьби 
в суспільстві маркетингова стратегія підприємства 
окреслюється як засіб досягнення обраних цілей та 
наукового способу управління діями суб’єктів госпо-
дарювання з метою досягнення поставленої мети. 

Сільськогосподарським підприємствам України 
слід в своїй діяльності переорієнтовуватися на сучас-
ні маркетингові підходи, враховуючи досвід інозем-
них країни, які досягли значних вершин у вивченні 
цих питань. Пропонуємо процес розробки маркетин-
гової стратегії здійснювати на основі маркетингово-
функціонального підходу, враховуючи концепцію єв-
роінтеграції та інші не менш важливі фактори.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мі методологічні засади розвитку формування мар-
кетингової стратегії були розкриті у працях таких 
вітчизняних і зарубіжних учених, як Д. Аакера, 
М.Дж. Бейкера, Е.А. Березовського, П.І. Гайдуць-
кого, О.П. Гогуля, Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, 
Ф. Котлера, М.И. Соколова, Т.О. Примака, 
О.С. Шнипка та ін.

Мета статті. Аналіз ключових положень та визна-
чень маркетингу, що супроводжують процес форму-
вання маркетингової стратегії підприємством з пози-
ції виявлення її впливу на українські підприємства 
різних форм господарювання у їх прагненні виходу 
на світові ринки продукції. Водночас певні пробле-
ми вдосконалення маркетингової діяльності в умовах 
маркетингової орієнтації вивчено недостатньо, а іс-
нуючий зарубіжний досвід потребує ґрунтовної адап-
тації до сучасних умов господарювання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Українським сіль-
ськогосподарським підприємствам необхідно по-

вністю орієнтувати свою діяльність на ринок, вра-
ховуючи зарубіжний маркетинговий досвід, проте 
реальний стан справ на підприємствах свідчить про 
недостатню увагу керівництва до нової концепції 
управління – маркетингу. 

У своєму розвитку підприємства мають спрямову-
вати зусилля на зростання результатів діяльності та 
орієнтацію на внутрішні й зовнішні напрями реалі-
зації продукції, знаходячи прибутковіші ринки збуту 
своєї продукції. Зі зростанням конкурентної боротьби 
ефективне ведення господарської діяльності неможли-
ве без застосування маркетингових підходів. 

Для реалізації цих завдань не обійтися без розроб-
ки вдалої стратегії та вибору однієї зі стратегічних 
альтернатив, що враховує всі особливості діяльнос-
ті й визначає таку стратегію для себе, щоб не тіль-
ки вижити в світі бізнесу, а й мати змогу переорі-
єнтувати агропромислове виробництво й реалізацію 
продукції на повне задоволення потреб, запитів та 
інтересів споживачів. Становлення і розвиток агро-
маркетингу є одним із важливих складових і вкрай 
необхідних видів діяльності учасників аграрного 
ринку, оскільки саме впровадження маркетингово-
го підходу в практичну діяльність сільськогосподар-
ських товаровиробників стимулює більш оперативну 
адаптацію підприємств до ринкового середовища, за-
безпечуючи його конкурентоспроможність і сталий 
розвиток. Зауважимо, що для сільськогосподарських 
підприємств особливого значення у формуванні мар-
кетингової стратегії набуває вплив обраної концепції, 
що має визначати ціну на продукцію, її асортимент 
та якість, напрям реалізації і вплив усіх узагальню-
ючих факторів на ухвалення адекватних управлін-
ських рішень. 

Водночас кожне підприємство, зокрема і сіль-
ськогосподарське, для досягнення своєї мети вико-
ристовує ту чи іншу концепцію, що створює таку 
філософію бізнесу, яка повною мірою може задоволь-
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нити потребу цільових ринків і споживачів 
краще, ніж у конкурентів.

Історично склалося, що впродовж еко-
номічного розвитку суспільства визначено 
певні основні етапи формування маркетин-
гової стратегії, як філософії маркетингово-
го мислення, що дозволило сформулювати 
маркетингові концепції, обумовлені осо-
бливостями розвитку людства.

Пропонуємо на сучасному етапі еконо-
мічного розвитку виокремити таку акту-
альну концепцію, як концепцію євроінте-
грації, що має сприяти інтеграції України 
до світової економіки, зокрема Європей-
ського Союзу (ЄС), маркетингова політика 
якого пропагує створення однорідного гос-
подарського простору зі сформованою економічною 
системою та єдиною валютою (рис. 1). 

На нашу думку, маркетингова концепція євроін-
теграції в своїй діяльності має реалізувати принципи 
справедливої конкуренції на ринках сільськогоспо-
дарської продукції та орієнтуватися на дієві мар-
кетингові стратегії, де заходи державної підтримки 
сільського господарства здійснюють певний стиму-
люючий вплив на виробництво аграрної продукції 
та захист внутрішнього ринку. Використовуючи 
концепцію євроінтеграції, сільськогосподарські під-
приємства України повинні орієнтуватися не тільки 
на вітчизняного споживача, а визначати можливі 
напрями формування маркетингових стратегій, які 
стимулюють виробника зайняти певну нішу на між-
народних ринках та створити дієву стратегію розви-
тку експортного потенціалу. Ця концепція забезпе-
чує не лише підвищення конкурентоспроможності 
продукції, а й активного використання методів вну-
трішньогосподарського управління, як засад страте-
гічного розвитку.

Перед управлінським персоналом підприємства 
в процесі розробки маркетингової стратегії виника-
ють певні завдання її формування (рис. 2), які після 
проведення маркетингових досліджень враховують 
чинники та особливості впливу на маркетингову ді-
яльність. Вважаємо, що для реалізації окресленої 
маркетингової стратегії потрібно оновити управ-

лінські методи в досягненні переваг перед конку-
рентами, чого дедалі частіше досягають за рахунок 
впровадження нових технологій, зокрема й інформа-
ційних [9].

На нашу думку, процес розробки маркетингових 
стратегій вирішує низку питань щодо виробництва 
тієї продукції, якої потребує споживач, досягнувши 
основної своєї мети: ефективного розміщення та ви-
користання ресурсів для досягнення й реалізації сво-
їх цілей, виконуючи певну окреслену місію, реалізу-
вавши генеральну програму підприємства. 

Дослідивши теоретичні основи маркетингу, мар-
кетингової діяльності та формування маркетингової 
стратегії під призмою економічного розвитку сус-
пільства, уточнено трактування поняття «маркетин-
гова стратегія підприємства» як процесу створення 
і практичної реалізації програми дій і намірів, мета 
яких – ефективне розміщення ресурсів та отриман-
ня прибутків від реалізації продукції чи надання по-
слуг. Ця стратегія – сукупність цілеспрямованих, 
науково обґрунтованих і спланованих дій, що мають 
забезпечити задоволення потреб та отримання вигод 
на основі вирішення маркетингових завдань. Стра-
тегій може бути багато, але основне завдання марке-
толога – обрати з-поміж них одну, найвдалішу для 
досягнення обраних стратегічних цілей, оскільки під 
час вибору маркетингової стратегії мають узгоджува-
тися цілі маркетингу із загальними цілями підпри-

ємства. Тому, погоджуючись з 
думкою О. С. Шнипка, окрес-
лимо основні фактори (рис. 3), 
що визначають перевагу у ви-
борі стратегії підприємств.

Вивчаючи досвід економіч-
но розвинутих країн, заува-
жимо, що збільшення ефек-
тивності агропромислового 
виробництва значною мірою 
залежить від ефективності ви-
користання маркетингових 
стратегій, а сільське господар-
ство одна з найважливіших 
галузей матеріального вироб-
ництва, де створюються мате-
ріальні блага, забезпечуючи 
потреби в життєво необхідних 
товарах. А тому існують зна-
чні переваги підприємств, які 
в своїй діяльності орієнтують-
ся на маркетинг, і тільки вони 
можуть досягти значних фі-
нансових результатів не лише 
на вітчизняних, а й на міжна-
родних ринках (рис. 4). 
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Рис. 1. Еволюція розвитку маркетингових концепцій як філософії бізнесу
Джерело: розроблено на основі [3; 6]
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Рис. 2. Основні завдання розробки маркетингової стратегії
Джерело: розроблено на основі [1; 2]
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Вважаємо, що саме орієнтовані 

на маркетинг підприємства досягли 
найкращих показників функціону-
вання, на що вказує й вища ефектив-
ність маркетингової інфраструктури, 
яка забезпечує меншу різницю між 
цінами виробника і споживача. Про-
те для забезпечення стабільного роз-
витку сільськогосподарського вироб-
ництва потрібно мати стратегічний 
(маркетинговий) план, який є однією 
з основних частин плану підприєм-
ства, забезпечує його фінансову ста-
більність і зорієнтований на задово-
лення попиту споживачів.

Переконані, що під час формуван-
ня маркетингової стратегії не слід 
нехтувати значущістю стратегічного 
планування, оскільки в майбутньому 
неможливо буде створити для підприємства ефектив-
ну маркетингову стратегію розвитку. 

Пропонуємо у процесі розробки стратегічного пла-
ну підприємства вносити необхідні корективи згідно 
з обраними завданнями та цілями. Враховуючи всі 
елементи маркетингового планування, потрібно ро-
зуміти, що маркетинг і ринок взаємодоповнюваль-
ні, але зовсім не аналогічні поняття, бо розвинуте 
ринкове середовище є необхідною передумовою для 
ефективного функціонування маркетингу як систе-
ми, а з переходом до ринкової економіки ринок, з од-
ного боку, розділяє, а з іншого – об’єднує виробника 
і покупця, які функціонують у процесі обміну за до-
помогою всебічного маркетингового дослідження на 
основі достовірної інформації.

За виробництва й реалізації продукції керівни-
цтво підприємства насамперед повинно дати відпо-
відь на основні питання, що забезпечать ефектив-
ність його господарської діяльності на перспективу, 
основними з-поміж яких є: яку продукцію випуска-
тиме підприємство та хто може бути потенційним по-
купцем цієї продукції й у якій кількості; де перебу-
вають чи проживають потенційні покупці продукції; 
в якому місці й як активно покупці придбають нашу 
продукцію; в яких перевагах продукції підприємства 
зацікавлені покупці; яку кількість продукції та за 
якою ціною купуватимуть; яку продукцію виробля-
ти, щоб отримати за неї вищу ціну; чи може підпри-
ємство бути лідером у своєму регіоні та чи може воно 
випускати іншу, нову продукцію; чи задовольнять 
виробничі потужності підприємства потреби покуп-
ців; яку рекламу використовувати для кращої реалі-
зації? Можна ще довго ставити собі різні запитання 

для визначення потрібної стратегії. У зв’язку з цим 
збільшується актуальність досліджень сформованос-
ті маркетингових стратегій і розробки основ страте-
гічної поведінки господарюючого суб’єкта за враху-
вання специфіки діяльності. 

Виробник сільськогосподарської продукції за-
стосовує низку маркетингових засобів, щоб утри-
мати клієнтів і завоювати нових, використовуючи 
водночас комплекс маркетингу: набір маркетинго-
вих інструментів, певна структура яких забезпечує 
досягнення визначених цілей, й вирішення марке-
тингових завдань на цільовому ринку, які форму-
ються в певному взаємопов’язаному комплексі «4Р». 
Вважаємо, що сукупність усіх дій у комплексі «4Р» 
щодо формування й реалізації маркетингових страте-
гій становить маркетингову політику підприємства, 
що є сукупністю дій щодо управління тією части-
ною діяльності, котра проводить комплексний аналіз 
аграрного ринку та передбачає вивчення і прогнозу-
вання попиту на сільськогосподарську продукцію, 
коливання цін на неї, організацію з упровадження у 
виробництво нових сортів продукції та порід тварин, 
рекламу, координацію внутрішньогосподарського 
планування тощо.

Маркетингова політика в аграрній сфері повинна 
охоплювати такі основні етапи маркетингового комп-
лексу, як: маркетингові дослідження ринків збуту, 
вибір цільових ринків підприємства, формування 
комплексу маркетингових засобів (маркетингова то-
варна, цінова, збутова та комунікаційна політика). 
Зазначимо, що така політика має свої особливості і 
ґрунтується на специфіці й непередбачуваності сіль-
ськогосподарського виробництва. 

Нині пріоритет реалізації належить 
безпосередньо фірмам та магазинам 
і показує, що населення віддає пере-
вагу вже перевіреним на практиці на-
прямам реалізації продукції. Зв’язок 
споживача з виробником зазвичай 
ґрунтується на основі двох напрямів 
реалізації: класичний напрям – ви-
користовують через гуртові ринки, де 
діють оператори, які купують партії 
товарів у приватних осіб, а частіше – 
в об’єднань виробників у межах відно-
син, визначених контрактом, з метою 
посилення позицій у своїх інтересах. 
Проте значна частка сільськогосподар-
ської продукції є під контролем трей-
дерів, а товаровиробники прагнуть  
доступу до ринків збуту.
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Рис. 3. Основні фактори визначення переваг у виборі стратегії
Джерело: розроблено на основі [10]

Рис. 4. Переваги підприємства, орієнтованого на маркетинг
Джерело: розроблено на основі [4]
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На думку М. В. Гладія, ринки: «…не повинні бути 
суб’єктом купівлі-продажу продукції, а лише міс-
цем, де зустрічається ціна на основі попиту та про-
позиції» [5, с. 72]. Але, на нашу думку, в результаті 
використання маркетингового підходу ціна на рин-
ку буде не «зустрічатися», а вдало формуватися, на 
основі вивчення попиту в процесі цілісної, науково 
обґрунтованої організаційної системи, яка викорис-
товує маркетингові стратегії у процесі здійснення 
маркетингової діяльності, є складовою маркетинго-
вої політики будь-якого сільськогосподарського під-
приємства, має проходити певні стадії свого впрова-
дження, які взаємопов’язані (рис. 5).

Залежно від програми розвитку підприємства ви-
значають його організаційну структуру, характер і 
напрям діяльності, розрізняють кінцевих спожива-
чів, як окремих покупців, які купують товари для 
особистого споживання, та підприємств-споживачів, 
тобто покупців, які купують товари для використан-
ня в процесі подальшого виробництва, експлуатації в 
межах організацій, а також для перепродажу іншим 
споживачам. Вважаємо, що для виконання обраних 
завдань потрібна чітка організаційна маркетингова 
структура, оскільки відділи збуту, що існували три-
валий час, не відповідали за зв’язок зі споживачами, 
рекламу та розподіл продукції.

Сільськогосподарські підприємства мають самі 
визначати й прогнозувати параметри зовнішнього се-
редовища, асортимент продукції та послуг, ціни, по-
стачальників, ринки збуту, щонайважливіше – свої 
довгострокові цілі та стратегію їх досягнення, тобто 
самостійно господарювати і планувати свою діяль-
ність в умовах ринку так, щоб бути прибутковими 
і рентабельними. Цю частину планової роботи ви-
значає розробка стратегічного плану, як комплекс 
взаємопов’язаних і взаємозалежних дій і заходів, 
що призначені для передбачення впливу макро- та  
мікросередовищ на розвиток підприємства і визна-
чення його стратегічного розвитку на майбутні пері-
оди та забезпечує його гармонійне існування в рин-
ковому середовищі. 

Всебічну оцінку й організацію якісного інформа-
ційного забезпечення здійснюють на основі певної 
інформації, сукупність якої становить маркетингову 
інформаційну систему. Щоб вивчити наміри спожи-
вачів, потрібно починати з визначення контингенту 
опитуваних, де найважливішими питаннями, на які 
необхідно отримати відповіді, можуть бути такі: хто 
планує придбати цей продукт, яку кількість товару 
має придбати споживач і за яких умов буде краща 
його купівельна спроможність та яку частину влас-

них засобів має намір витратити 
потенційний клієнт для задово-
лення своїх потреб, які можуть 
змінюватися з різних купівель-
них настроїв. 

Існує багато видів стратегій 
підприємств, що історично сфор-
мувалися в період маркетинго-
вого формування діяльності під-
приємств, але щоб розробити 
власну стратегії для підприєм-

ства, потрібно врахувати велику кількість чинників, 
динамічних у просторі й часі, що спричинює низ-
ку проблем із визначення конкурентоспроможності 
підприємства. Водночас аналізують внутрішнє та зо-
внішнє середовища, сильні та слабкі сторони та здій-
снюють зважений стратегічний вибір. 

Висновки. Окреслення теоретичних та економіч-
них засад, сутності та особливості маркетингової 
стратегії в сільськогосподарських підприємствах 
дало змогу обґрунтувати побудову такої маркетинго-
вої стратегії, яка ґрунтується на певних особливос-
тях аграрного виробництва, що більш чітко пояснює 
необхідність її формування. Під час вирішення об-
раних завдань у здійсненні дослідження маємо пе-
рерозподілити і спрямувати зусилля для досягнення 
успіху в стратегічних елементах, а організація рин-
кової інфраструктури має виконати значну роль в об-
мінних процесах та функцію просування. Тому ре-
комендуємо також всебічно використовувати методи 
просування продукції підприємств, що сприятимуть 
ухваленню правильного управлінського рішення 
суб’єктами ринкових відносин на основі збільшення 
ефекту від пропозиції товару та оцінку його спожи-
вачами. 
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розглянуто та проаналізовано особливості формування системи економічної безпеки підприємництва. Досліджено, що про-
цес управління системою економічної безпеки – це комплекс дій, що забезпечує ефективність і оптимальність діяльності орга-
нізаційної структури підприємства. Така система має різні складові залежно від сфери діяльності підприємства та від умов його 
функціонування. Наведено основні етапи та складові системи економічної безпеки підприємництва як елемента організаційної 
структури. Заходи економічної безпеки суб’єкта підприємництва мають охоплювати всі сфери його діяльності та бути спрямова-
ними на досягнення мети. 

Ключові слова: управління підприємством, економічна безпека, підприємництво, ризики діяльності, складові системи еко-
номічної безпеки.

Карпенко О.В. СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Рассмотрены и проанализированы особенности формирования системы экономической безопасности предприниматель-

ства. Изучено, что процесс управления системой экономической безопасности – это комплекс мер, которые обеспечивают 
эффективность и оптимальность деятельности организационной структуры предприятия. Такая система имеет разные состав-
ляющие в зависимости от сферы деятельности предприятия, от условий его функционирования. Приведены основные этапы 
и составляющие системы экономической безопасности предпринимательства как элемента организационной структуры. Меро-
приятия экономической безопасности субъекта предпринимательства должны охватывать все сферы его деятельности и быть 
направленными на достижение цели.
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The article considers and analyses the features of forming of the system of economic security of entrepreneurship. The process of 

economic security system – a set of actions that ensure efficiency and optimality of organizational structure. This system has different 
components depending on the scope of the company, the conditions of its operation. The main phases and components of the system 
of economic security of entrepreneurship as part of the organizational structure. An economic security business entity should cover all 
areas of its operations and be aimed at achieving the goal.
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Постановка проблеми. Необхідність стійкого за-
безпечення економічної безпеки підприємництва 
зумовлена основним завданням підприємництва: 
забезпечення конкурентоспроможності і сталого 
економічного розвитку, захисту його ресурсів від 
глобальних і локальних загроз, здатності адекватно 
і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньо-
го та зовнішнього середовища, що обумовлено вкрай 
важливою проблемою вдосконалення структури та 
визначення складових економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сут-
ність поняття економічної безпеки підприємництва, 
її загальна характеристика, класифікація скла-
дових безпеки розглянута в працях таких учених, 
як: О.І. Барановський, В.В. Белокуров, І.О. Бланк, 
О.І. Захаров, М.І. Зубок, В.С. Рубцов, І.Н. Карпунь, 
Г.В. Козаченко, І.П. Отенко, С.М. Яременко, В.Г. Гу-
саров, В.Л. Ортинський, П.Я. Пригунов, В.С. Єрмо-
шенко, Д. Ковальова, В.І. Мунтіян, Т. Сухорукової, 
Т.С. Клебанова, О.І. Черняк, В.Т. Шлемко та ін. Сьо-
годні не існує єдиної думки у визначенні сутності по-
няття, принципів і критерїїв у створенні структури, 
складових, їх упорядкуванні в єдину гармонійну ба-
гаторівневу систему.

Мета статті. Метою статті є комплексне вивчення 
складових економічної безпеки підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 
функціонування підприємництва і саме його існу-
вання значною мірою залежить від системи еконо-
мічної безпеки, яку загалом можна розглядати як 
невід’ємну частину системи управління, спрямовану 

на протидію зовнішнім та внутрішнім загрозам його 
функціонування.

Створення системи економічної безпеки підпри-
ємництва та організація її успішного функціонуван-
ня повинні ґрунтуватись на методологічних основах 
наукової теорії безпеки. 

До головних цілей формування економічної без-
пеки підприємництва належать:

– забезпечення фінансової стійкості та незалеж-
ності його суб’єктам;

– досягнення лідерства у технологіях;
– забезпечення високого конкурентного статусу;
– підвищення ефективності менеджменту;
– оптимізація використання потенціалу;
– мінімізація руйнівного впливу зовнішнього се-

редовища;
– забезпечення функціонування підприємства у 

межах правового поля;
– захист власної комерційної таємниці суб’єктів 

підприємницької діяльності [2, с. 296–297].
Рівень економічної безпеки підприємництва зале-

жить від того, наскільки ефективно його керівництво і 
спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих за-
гроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негатив-
них складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Безпосередньо ж досягнення цілей економічної 
безпеки буде забезпечуватись виконанням низки за-
вдань, серед яких:

– забезпечення ефективної діяльності суб’єкта 
підприємництва насамперед у тих напрямках, які 
формують для нього економічні переваги;
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– захист суб’єкта підприємництва від негативно-
го впливу кримінальних елементів, корупції та про-
тидія втягуванню його в незаконну фінансову діяль-
ність;

– протидія актам недобросовісної конкуренції у 
взаємовідносинах підприємств, банків з суб’єктами 
ринку;

– формування економічної інфраструктури 
суб’єктів підприємництва, забезпечення її ціліснос-
ті, автономності та стійкості, швидкої адаптації до 
змінюючих умов функціонування;

– формування надійних та довірливих взаємовід-
носин суб’єкта підприємництва з його партнерами, 
контрагентами та клієнтами;

– регулювання всіх економічних процесів, що 
виконуються на підприємстві, у банку та запрова-
дження відповідного режиму використання ї ре-
сурсів;

– захист об’єктів інтелектуальної власності 
суб’єкта підприємництва, особливо тих, які забезпе-
чують конкурентні переваги суб’єкта на ринку;

– забезпечення (найбільш повне) потреб та інтер-
есів працівників суб’єктів підприємництва, підтрим-
ка їх виробничої ініціативи, формування фірмового 
патріотизму;

– моніторинг економічної ситуації у середовищі 
діяльності суб’єкта підприємництва.

Система економічної безпеки підприємництва є 
індивідуальною і комплексною, її функціонування 
залежить від нормативної законодавчої бази, від на-
явних матеріально-технічних і фінансових ресурсів, 
від розуміння і відповідальності кожного працівника 
за забезпечення безпеки і зменшення наслідків фі-
нансових криз.

Як і будь яка інша система, система економіч-
ної безпеки кожного підприємства має власні етапи 
формування. З урахуванням сучасних ринкових від-
носин складно визначити як саме повинна бути сфор-
мована система, щоб вона була простою для розумін-
ня і ефективною для використання.

Процес управління системою економічної безпе-
ки – це комплекс дій, що забезпечує ефективність 
і оптимальність діяльності організаційної структури 
підприємства. Така система має різні складові за-
лежно від сфери діяльності підприємства, від умов 
його функціонування.

Для забезпечення економічної безпеки підприєм-
ництва, що становить цілу систему, необхідно розріз-
няти її основні функціональні складові:

– політико-правову та екологічну;
– інформаційну;
– техніко-технологічну;
– фінансову;
– інтелектуальну і кадрову;
– силову [3].
Основними напрямами організації економічної 

безпеки підприємництва за окремими функціональ-
ними складовими є [6]:

1. Правове забезпечення економічної безпе-
ки виконує функцію регулювання взаємовідносин 
суб’єктів підприємництва як між собою, з держа-
вою, іншими організаціями, які виникають у них у 
процесі захисту їх підприємницької, господарської, 
виробничої, фінансової та інших видів діяльності. 
Основу правового забезпечення суб’єкта підприємни-
цтва становлять правові акти: Конституція та закони 
України, підзаконні акти органів виконавчої влади, 
нормативно-правові документи самих суб’єктів та 
інші документи, які стосуються їх діяльності. Пра-
вова складова формує такі елементи організаційно-

економічного спрямування, як аналіз загроз негатив-
них впливів; оцінку поточного рівня забезпечення; 
планування комплексних заходів спеціалізованими 
підрозділами підприємства; здійснення ресурсного 
планування; планування роботи відповідних функці-
ональних підрозділів підприємства.

2. Екологічна складова – це дотримання еколо-
гічних норм технології та випуску продукції, мінімі-
зація втрат підприємства від забруднення довкілля, 
гарантія безпеки суспільства від суб’єктів господа-
рювання, що здійснюють виробничо-комерційну ді-
яльність. План забезпечення екологічної складової є 
частиною загальної антикризової програми і еконо-
мічної безпеки підприємництва.

3. Інформаційне забезпечення спрямоване на 
формування у керівництва та працівників суб’єктів 
господарювання знань про ситуацію на ринку, по-
літичну та соціальну ситуацію в певному регіоні 
чи в країні, особливості небезпек і загроз діяльнос-
ті суб’єктів підприємництва, основні тенденції роз-
витку конкретних галузей економіки та підприєм-
ництва взагалі, прогнозування тенденцій розвитку 
науково-технологічних, економічних і політичних 
процесів на підприємстві, в країні, за кордоном сто-
совно конкретної сфери бізнесу, оцінювання рівня 
економічної безпеки за всіма складовими та загалом 
розробка рекомендацій для підвищення рівня безпе-
ки на конкретному суб’єкті господарювання тощо. 
Для ефективного інформаційного забезпечення під-
приємства банки формують власний інформаційний 
ресурс і використовують загальнодоступні державні 
інформаційні ресурси та ресурси певних організацій 
і установ, ведуть пошук необхідної інформації в гло-
бальній інформаційній мережі та інших відкритих 
джерелах. Весь комплекс інформаційної складової є 
важливим фактором для своєчасного ухвалення пра-
вильного рішення боротьби з можливими виявами 
кризових ситуацій.

4. Техніко-технологічна складова передбачає ана-
ліз ринку технологій стосовно виробництва продук-
ції аналогічного профілю певного підприємства. Тех-
ніко-технологічне забезпечення пов’язане найперше 
з розробкою нових технологій захисту їх інтересів, 
узагальненням досвіду забезпечення безпеки у сфері 
економічних взаємовідносин, а також дослідження 
тенденцій та перспектив розвитку заходів економіч-
ної безпеки.

5. Фінансова складова вважається вирішальною 
для ефективного функціонування підприємства. Фі-
нансова складова – це досягнення найбільш ефек-
тивного використання корпоративних ресурсів (ка-
піталу, персоналу, прав, інформації, технології та 
устаткування).

6. Інтелектуальне і кадрове забезпечення спря-
моване на формування у суб’єктів підприємництва 
надійних, лояльних, стійких до небезпек і загроз, 
які можуть виникати у підприємницькій діяльнос-
ті працівників. Формування такого персоналу може 
бути здійснено шляхом відбору персоналу, контролю 
його роботи і поведінки, забезпечення потреб і інтер-
есів працівників, виховання фірмового патріотизму, 
включаючи матеріальні та моральні стимули, пре-
стижність професії, свободу творчості, забезпечення 
соціальними благами.

7. Силова складова – це забезпечення фізичної і 
моральної безпеки робітників підприємства та збере-
ження його майна, гарантія безпеки інформаційного 
середовища підприємства; забезпечення сприятли-
вого зовнішнього середовища бізнесу. Така система 
надає можливість проаналізувати перспективи зрос-
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тання підприємства, визначити тактику і стратегію 
його розвитку, зменшити наслідки фінансових криз 
і нових загроз, забезпечити стабільність функціону-
вання.
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Рис. 1. Складові системи  
економічної безпеки підприємництва

Свою чергою, І.Н. Карпунь доповнює систему еко-
номічної безпеки підприємництва ще такими складо-
вими, як інтерфейсна, соціальна, ринкова, ресурсна 
(рис. 1) [4, с. 49].

Для аналітичного оцінювання кожної з них слід 
визначити спектри можливих загроз (ризиків) та оці-
нити ймовірність і наслідки їх реалізації. 

За джерелом походження загрози безпеці підпри-
ємництва можна розподілити на внутрішні та зо-
внішні.

До зовнішніх загроз у сфері підприємницької ді-
яльності належать:

– робота спеціальних служб іноземних держав 
щодо здобуття інформації про економічні процеси у 
сфері підприємництва з метою здійснення антикон-
курентних заходів;

–  робота служб безпеки суб’єктів підприємниць-
кої діяльності вітчизняних і зарубіжних з метою по-
давлений конкурентів, заволодіння ринками збуту 
чи майном конкурентів;

– протиправна діяльність організованих злочин-
них формувань та окремих осіб з метою заволодіння 
майном суб’єктів підприємницької діяльності.

До внутрішніх загроз безпеці підприємництва 
слід віднести:

– протиправні чи інші негативні дії персоналу 
суб’єкта підприємницької діяльності, що загрожу-
ють функціонуванню та розвитку підприємництва;

– порушення встановленого режиму захисту ін-
формації з обмеженим доступом для сторонніх осіб;

– порушення порядку використання технічних 
засобів;

– інші порушення правил режиму безпеки, ді-
ловодства тощо, які створюють передумови для реа-
лізації протиправних цілей злочинних елементів чи 
інших зацікавлених фігурантів;

– низький рівень кадрового, організаційно-пра-
вового, інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління потенційними ризиками у контексті вну-
трішніх і зовнішніх загроз.

За напрямами роботи ризик потенційних загроз 
можна умовно розподілити ще на дві великі групи – 
економічні та режимно-охоронні [5].

Узагальнюючи, усі ризики підприємницької ді-
яльності можна класифікувати так:

1. За сферами виявлення:
– економічний – ризик, пов’язаний зі змінами 

економічних факторів у процесі реалізації інвести-
ційного проекту;

– політичний – ризик виникнення різноманітних 
адміністративно-законодавчих обмежень інвестицій-

ної діяльності, які пов’язані зі зміною інвестиційної 
політики держави;

– соціальний – ризик страйків, здійснення під 
тиском робітників незапланованих соціальних про-
грам та інші аналогічні види ризиків;

– екологічний – ризик виникнення екологічних 
катастроф і різних стихійних лих (землетруси, лісові 
пожежі, повені і под.), котрі негативно впливають на 
інвестиційний проект;

– інші – ризик рекету, крадіжок майна, нечес-
ності партнерів тощо.

2. За формами інвестування:
– ризики реального інвестування – ризики, 

пов’язані з помилковим вибором місцезнаходження 
об’єкта будівництва, порушення графіків поставок 
необхідних матеріалів, комплектувальних деталей за 
проектами, суттєвим збільшенням цін на інвестицій-
ні товари, неправильним підбором підрядчиків та з 
іншими факторами, що знижують ефективність ін-
вестиційного проекту;

– ризики фінансового інвестування – цю групу 
ризиків пов’язано з непродуманим вибором фінан-
сових інструментів для інвестування, фінансовими 
труднощами чи банкрутством окремих емітентів, не-
передбаченими змінами умов інвестування тощо. 

3. За джерелами:
– системний ризик – на цей вид ризику нара-

жаються всі учасники інвестиційної діяльності і 
форм інвестування. Він значною мірою визначаєть-
ся зміною стадій економічного розвитку країни чи 
кон’юнктурних циклів розвитку інвестиційного рин-
ку та іншими аналогічними факторами, на які інвес-
тор не може вплинути, добираючи об’єкти інвесту-
вання;

– несистемний ризик – цей вид ризику притаман-
ний конкретному об’єкту інвестування чи діяльності 
конкретною інвестора. Він може бути пов’язаний з 
некваліфікованим менеджментом проекту, посилен-
ням конкуренції на певному сегменті інвестиційно-
го ринку, нераціональною структурою інвестиційних 
ресурсів та іншими аналогічними факторами, нега-
тивним наслідкам, яких значною мірою можна запо-
бігти за допомогою ефективного управління інвести-
ційним процесом.

Забезпечення економічної безпеки у діяльності 
суб’єктів підприємництва здійснюється через форму-
вання відповідних режимів, зокрема: 

– формування та використання їх ресурсів;
– поведінки персоналу в різних умовах виробни-

чої діяльності;
– функціонування інформації;
– особливого режиму діяльності суб’єктів підпри-

ємництва в умовах дії несприятливих факторів еконо-
мічної, політичної, соціальної ситуації в країні.

Крім того, система економічної безпеки суб’єктів 
підприємництва забезпечує відповідні режими пове-
дінки самих суб’єктів на ринку з урахуванням змін 
на ньому та в країні. Тут можуть запроваджуватися 
такі режими: економії, активізації, виживання і т. д.

Формування вказаних режимів забезпечується 
через участь усіх структур суб’єктів підприємництва 
у виконанні заходів безпеки за різними напряма-
ми: фінансовому, інформаційному, кадровому, без-
пеки матеріальних ресурсів, що, своєю чергою, за-
безпечить оперативність та своєчасність реагування 
суб’єктів на будь-які зміни внутрішньої та зовніш-
ньої ситуації.

Отже, проаналізувавши різні визначення поняття 
«економічна безпека підприємництва», можна уза-
гальнити, що економічною безпекою підприємни-
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цтва в АПК є сукупність принципів, методів та спо-
собів, за яких забезпечується економічний розвиток, 
конкурентоспроможність і стійкість підприємства, 
захист його ресурсів, здатність адекватно і без сут-
тєвих втрат реагувати на зміни внутрішнього та зо-
внішнього середовища.

Висновки. З огляду на те, що безпека – це форма 
існування об’єкта (у цьому разі суб’єкта підприємни-
цтва) в середовищі небезпек і загроз можемо зазна-
чити, що кінцевий результат безпеки (реалізації її 
заходів) може збігатися з остаточним результатом ді-
яльності самого об’єкта. Тому метою економічної без-
пеки підприємництва може бути виключення мож-
ливості понесення ним збитків або упущення вигоди, 
економічне зростання та стабільність. Очевидно, що 
досягнення зазначеної мети не може здійснюватись 
якимись окремими підрозділами суб’єкта підпри-
ємництва. Це завдання всіх підрозділів та органів 
суб’єкта і його персоналу. А тому, заходи економіч-
ної безпеки суб’єкта підприємництва мають охоплю-
вати всі сфери його діяльності та бути спрямованими 
на досягнення мети.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ НАЯВНОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто особливості виникнення процесу корупційного підприємництва, його принципи та типи. Описано модель корупції 
у тіньовій економіці та принципи поведінки підприємців згідно з їх здібностями. Виявлено зв’язок корупції та тіньової економіки, 
отримано нестандартні результати щодо впливу на офіційну економіку.
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Колобердянко И.И., Ланчковская Н.Н. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены особенности возникновения процесса коррупционного предпринимательства, его принципы и типы. Описана 

модель коррупции в теневой экономике и принципы поведения предпринимателей согласно их способностям. Выявлена связь 
коррупции и теневой экономики, получено нестандартные результаты по влиянию на официальную экономику.
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Koloberdjanko I.I., Lanchkovska N.N. ENTREPRENEURSHIP AMID THE PRESENCE OF THE SHADOW ECONOMY
The article examines the features of the corruption entrepreneurship process` origin, its principles and types. The model of corruption 

in the shadow economy is described. Principles of entrepreneurial behavior according to their abilities are analyzed. The relation of 
corruption and the shadow economy is revealed. Non-standard results on the formal economy affect are received.
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Постановка проблеми. Корупція в сучасних умо-
вах є однією з основних загроз економічній безпеці 
України. Підприємництво на основі корумпованості 
апарату державної влади закріпилось і досягло гі-
гантських масштабів. Процес цього розростання в 
руслі фіксацій безлічі фактів співпраці підприємців 
і корумпованих чиновників у всіх деталях і подроби-
цях описується в економічних і правових виданнях, 
а також в публіцистичній літературі та ЗМІ. Україна 
у 2014 році за рівнем корумпованості знаходиться на 

одному щаблі з Угандою і Коморськими островами 
як одна з найбільш корумпованих країн світу (див. 
рис. 1).

Адже через рік після Революції Гідності Україна 
залишається найбільш корумпованою країною Євро-
пи. Про це свідчать результати Індексу сприйнят-
тя корупції 2014 (Corruption Perceptions Index) від 
Transparency International Україна. Зі 100 можливих 
балів (відсутність корупції) наша країна отримала 
лише 26, зайнявши 142 місце з 175 [1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дження процесів тіньової економіки здійснено у пра-
цях В.Д. Базилевича, Я.Я. Дяченка, З. Варналія, 
В.А. Предборського, І.В. Озерського. Значний внесок 
у розробку адміністративно-правових та криміналь-
но-правових аспектів протидії корупції зробили ві-
тчизняні вчені-юристи: М.О. Багмет, М.І. Флейчук, 
Є.В. Невмержицький, які у своїх роботах пропонува-
ли різні способи боротьби з корупцією. Однак у ба-
гатьох наукових дослідженнях, як правило, залиша-
ється в тіні з’ясування сутності і природи коренів 
корупційного підприємництва, а системний підхід до 
його вивчення зводиться до крайньої примітивізації.

За відсутності системного підходу під час дослі-
дження корупційного підприємництва, воно розгля-
дається не як виключно значуща негативна складова 
системи господарювання, а як чужий для неї елемент, 
з чого робимо висновок, що шукати і усувати причини 
корупційного підприємництва, не вносячи істотних 
для цього змін в існуючу систему господарювання, 
абсурдно. У той час як системний підхід до коруп-
ційного підприємництва передбачає здійснення кар-
динальних змін у системі господарювання, оскільки 
корумповане підприємництво становить невід’ємну та 
важливу складову частину системи господарювання, 
уражену вірусом корупційності внаслідок відсутності 
у системи досить потужного імунітету.

Мета статті. Дослідити принципи корупційно-
го підприємництва, розробити математичну модель 
принципів входу підприємців на ринок за умов ті-
ньової економіки.

Виклад основного матеріалу. Корупційне під-
приємництво є найважливішою складовою части-
ною існуючої системи господарювання в Україні, що 
передбачає з’ясування передумов, коренів, причин-
но-наслідкових зв’язків, з яких таке підприємництво 
стало частиною системи.

Шляхи та методи викорінення корупційного під-
приємництва слід шукати в руслі кардинальної ре-
структуризації (або зміни) існуючої системи госпо-
дарювання з цільовою установкою формування такої 
системи, яка через свої внутрішні властивості не 
буде сприймати корупційне підприємництво.

Під корупційним підприємництвом розуміємо 
всі види підприємницької діяльності, які прямо чи 
опосередковано ґрунтуються на корумпованості апа-
рату державної влади [2].

Класичною формою корупції є хабар. Однак ха-
бар – це завжди двосторонній процес, особливе еко-
номічне відношення, в процесі якого один бере хабар, 
а інший його дає. За своєю природою хабар може іс-
нувати виключно як біполярний процес. Причому ак-
тивним початком в ньому залежно від збігу конкрет-
них обставин може бути хабародавець і одержувач 
хабара.

Формування моделі та структури корупційного 
підприємництва ґрунтується на таких принципах:

1) корупційне підприємництво, проникнення яко-
го у владні структури і національну економіку зазви-
чай залежать від збігу історично конкретних обста-
вин на тому чи іншому етапі розвитку країни, але, 
крім цього, цей особливий вид підприємництва має 
свою об’єктивну основу;

2) відповідно до положення про те, що підпри-
ємництво поділяється на 3 альтернативні пари (но-
ваторське і шаблонне, корисне і шкідливе, повне і 
фрагментарне), цілком прийнятно трактувати ко-
румповану діяльність чиновників як особливий вид 
шкідливого для суспільства підприємництва. Тому 
корумпована діяльність чиновників, спрямована на 
отримання доходу і накопичення приватного капіта-
лу є особливим видом суспільно-шкідливого підпри-
ємництва;

3) водночас корумпованість чиновників, що 
об’єднуються у структуровані корумповані сегмен-
ти апарату державної влади, у всіх випадках мають 
шкідливий для суспільства і держави характер, зна-
чно ширше поняття корумпованого (корупційного) 
підприємництва чиновників, охоплюючи, крім цього 
підприємництва, складну і багатоходову діяльність, 
здійснювану через корумповані взаємодії з іншими 
чиновниками, спрямована на:

а) утримання на займаній посаді;
б) розширення владних повноважень;
в) передання іншим чиновникам функцій, вико-

нання яких за своєю трудомісткістю і ризиком не-

Рис. 1. Індекс сприйняття корупції у світі [1]
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вдачі значно перевершує особисту, зокрема кар’єрну 
вигоду від їх здійснення;

г) перекладання відповідальності за доручену 
справу на інших осіб або на ті колективні органи, 
що практично не несуть ніякої відповідальності, що 
ухвалюють рішення колегіально, а тому персонально 
не відповідають за них;

д)  кар’єрне зростання;
е) відкрите розширення посадових пільг і приві-

леїв шляхом корумпованої змови;
ж) влаштування на привілейовані робочі місця і у 

виші родичів, організація для себе і для них закор-
донних відряджень без реальної службової необхід-
ності та доцільності;

з) збільшення привласнених і споживаних благ 
у натуральному вимірі (квартири, земельні ділянки, 
дачі, автомобілі, що списується держмайно тощо) че-
рез зловживання службовим становищем.

Корупційна підприємницька діяльність функціо-
нерів апарату державної влади, спрямована на отри-
мання доходу і накопичення капіталу, підрозділяєть-
ся у найбільш узагальненому вигляді на три типи:

 – тип 1 – діяльність згенерального керівни-
цтва корупційними підприємницькими структурами 
на основі приватної власності, якою керують чинов-
ники безпосередньо або яка оформлена на родичів 
або підставних осіб;

– тип 2 – корупційне підприємництво у формі 
хабарів, які отримують функціонери апарату дер-
жавної влади;

– тип 3 – корупційне підприємництво у формі 
участі чиновників в спекулятивних структурах, що 
грають на фондовому ринку [2].

Всі три типи корупційного підприємництва чи-
новників конкретизуються за допомогою низки дій. 
Наприклад, хабарі можуть даватися за влаштування 
на роботу або у виш, надання держзамовлення чи 
підряду на будівництво, виділення земельних діля-
нок, звільнення від кримінальної відповідальності-
тощо.

На особливу увагу заслуговує корупційне підпри-
ємництво чиновників у формі участі у спекулятив-
них структурах, що грають на фондовому, а також 
частково і на валютному ринку.

4) у всіх країнах світу, зокрема і в Україні, чи-
новникам дозволяється мати акції, облігації та інші 
цінні папери, які обертаються на фондовому ринку 
і залежно від кон’юнктури ринку капітал чиновни-
ків у формі цих паперів може збільшуватися і змен-
шуватися. У чиновників водночас є мотивація збіль-
шення свого капіталу і зменшення його втрат через 
облік інсайдерської інформації або шляхом цілеспря-
мованого впливу на кон’юнктуру фондового або ва-
лютного ринку в своїх власних інтересах. Зрозуміло, 
це все доступне лише чиновникам найвищого рангу.

У світі існують вельми потужні, глобальні спе-
кулятивні структури, що нерідко набувають зовніш-
ньої організаційної форми у вигляді найбільшого 
банку, холдингу, фінансово-промислової групи та 
ін., що ведуть глобальну спекулятивну гру, переслі-
дують інтереси не тільки нагромадження капіталу, а 
й геополітичні інтереси, використовують всі можливі 
способи для досягнення своїх цілей, зокрема і через 
налагодження корупційних контактів з корумпова-
ними чиновниками, закидання на вершини владних 
пірамід в багатьох країнах світу своїх маріонеток;

5) корупційне підприємництво працівників бю-
джетної сфери поділяється на підприємництво ке-
рівників (за хабар здає в оренду частину приміщень 
організації за сильно заниженою ціною) і підприєм-

ництво фахівців і рядових працівників (лікар надає 
медичні послуги, викладач ставить оцінку за вина-
городу тощо). Крім того, державні підприємства та 
організації, які постачають свою продукцію на ринок 
(товари і послуги), також здійснюють частину своєї 
виробничо-господарської діяльності як корупційно-
підприємницьку структуру (наприклад, реалізують 
продукцію на ринку за заниженими цінами з «від-
катом» у вигляді «чорного налу»). Сюди ще потрібно 
додати приватне підприємництво, активно підклю-
чене до корумпованого сегменту апарату державної 
влади;

6) формування і розвиток корупційного підпри-
ємництва відбувається під впливом низки факторів, 
які можуть або сприяти розростанню цього вкрай 
шкідливого для суспільства підприємництва, або пе-
решкоджати його розвитку і навіть викорінювати 
його у разі забезпечення відповідних політичних, ду-
ховно-психологічних, соціально економічних умов. 
Здійснення державою ефективної політики з подо-
лання корупції, причому не лише на словах, але й 
на ділі. Зазначені фактори – кожен зокрема і в їх су-
купності та взаємодії – вимагають спеціального роз-
гляду.

Зазначене свідчить, що корупційне підприємни-
цтво, що ґрунтується на корупції апарату держав-
ної влади та його розвиток під впливом конкретної 
ситуації в країні, має свою об’єктивну основу, яка 
стає реальністю в міру дії факторів, що обумовлюють 
його активізацію.

Своєю чергою, робота в офіційному секторі еко-
номіки вимагає від підприємців значних витрат, 
пов’язаних з придбанням ліцензії, оскільки корум-
повані чиновники користуються своєю монопольною 
владою під час видання ліцензій.

Зробимо припущення, що у підприємців 
з’являється можливість без ліцензії працювати в ті-
ньовому секторі. Ця можливість впливає на підпри-
ємців двосторонньо. З одного боку, робота в тіньово-
му секторі дозволяє підприємцю уникнути витрат, 
пов’язаних з хабарництвом. З іншого, виникають до-
даткові витрати, зумовлені можливістю виявлення 
тіньового підприємництва і подальшого покарання.

Нехай ймовірність виявлення нелегальної підпри-
ємницької діяльності , залежить від зусиль щодо 
запобігання такого виду діяльності з боку правоохо-
ронних органів (на цьому етапі будемо вважати ці 
зусилля заданими). У разі виявлення нелегальної ді-
яльності підприємець втрачає все, тобто як покаран-
ня конфіскується весь капітал фірми.

Прибуток (нейтрального до ризику) підприємця в 
тіньовому секторі становить:
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,
де k – початковий капітал;
v – валовий заробіток підприємця, що відображає 

його здібності;
μ – ймовірність виявлення нелегальної підприєм-

ницької діяльності.
Будемо вважати, що параметри моделі такі, що 

обмеження тіньової економіки є єднальним елемен-
том для підприємців, тобто задовольняють співвід-
ношення: 𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

,

де v* – оптимальна величина здібностей «гранич-
ного» підприємця.

v* визначається умовою першого порядку 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

. Ця умова виконується, 
коли  доволі мала [3].

Підприємці, ухвалюючи рішення про вхід на 



73ауковий вісник Херсонського державного університетуН
ринок, вибирають той сектор економіки, який дає 
найбільш очікуваний прибуток, тобто порівнюють 
величини π

ОЕ
 (прибуток у офіційному секторі), π

SE
 

(прибуток у тіньовому секторі). 
За заданого розміру хабара m можливі такі ситу-

ації:
1) якщо 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

, підприємець воліє працювати офі-
ційно;

2) якщо 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

, підприємець вибирає ті-

ньовий сектор;
3) якщо 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

, підприємець воліє не працю-
вати.

Корумпований чиновник бере до уваги, що під-
приємці мають можливість не платити хабар і пра-
цювати без ліцензії в тіньовому секторі, і тому його 
завдання матиме вид:

maxm

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

,

де 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

 –дохід чиновника.
За наявності корупції без тіньової економіки за-

вдання чиновника зводилась би до дещо іншого ви-
гляду, а саме:

maxv

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

.

Враховуючи, що у «граничного» типу підприємця 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

, отримуємо задачу:

maxv

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

.

Умови першого порядку 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

 опису-
ють «граничного» підприємця 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

, що ухвалювати 
рішення працювати офіційно. Відтак найбільш зді-
бні підприємці 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇

≤ 𝑣𝑣 ≤
𝑚𝑚
𝜇𝜇

𝑣𝑣 =
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇

max
𝑚𝑚

𝑅𝑅�(𝑚𝑚) = 𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹 �
𝑚𝑚
𝜇𝜇
�

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅(𝑣𝑣) = (𝑣𝑣 − 𝑘𝑘) ∙ 𝐹𝐹(𝑣𝑣)

𝑣𝑣 =
𝑚𝑚
𝜇𝜇

 

max
𝑣𝑣

𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)

у 𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0 

𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣� 

 𝑣𝑣 ∈ �
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
, 𝑣𝑣�)  

𝑣𝑣 <
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
  

𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣) + 𝑣𝑣𝐹𝐹′(𝑣𝑣) = 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + 𝑣𝑣 ∗ 𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 𝑘𝑘𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) < 0

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗

∫ (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑣𝑣�
𝑘𝑘

1−𝜇𝜇
.

� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑥𝑥)
𝑣𝑣∗

𝑣𝑣�
 

 працюють в офіційному секто-

рі, підприємці із середніми здібностями 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
𝜇𝜇
≤ 𝑣𝑣

𝑘𝑘
1 − 𝜇𝜇
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йдуть у тіньовий сектор, а з низькими здібностями 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
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𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
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 взагалі не починають свою справу (рис. 2).

 

Рис. 2. Вхід «граничного» підприємця на ринок  
за різних здібностей

Найбільший інтерес викликає питання, як наяв-
ність тіньового сектора впливає на поведінку корум-
пованого чиновника. Відповідь на нього є у такому 
твердженні.

В економіці, в якій є корупція, офіційний сектор 
займає більшу питому вагу в тому разі, коли немає 
можливості вибрати тіньовий сектор, тобто 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗

𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0 
𝑚𝑚
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�

max
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𝑣𝑣 =
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𝑅𝑅�(𝑣𝑣) = 𝜇𝜇𝑣𝑣𝐹𝐹(𝑣𝑣)
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. 
Отже, виробнича діяльність в тіньовій економіці є 
взаємодоповнювальною (комплементарною) до діяль-
ності в офіційному секторі.

Обчислимо 
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𝐹𝐹(𝑣𝑣 ∗) + (𝑣𝑣 ∗ −𝑘𝑘)𝐹𝐹′(𝑣𝑣 ∗) = 0

𝜕𝜕𝑅𝑅(𝑣𝑣 ∗)/𝜕𝜕𝑣𝑣 < 0. Тоді𝑣𝑣� < 𝑣𝑣 ∗
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 при v=v*, що характе-
ризує «граничного» підприємця за відсутності тіньо-
вого сектора: 

𝜋𝜋𝑆𝑆𝑆𝑆 = (1 − 𝜇𝜇)𝑣𝑣 − 𝑘𝑘
𝑘𝑘

1 − 𝜇𝜇
< 𝑣𝑣 ∗
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ки 
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. Крім того, 
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 [3].
Звідси розуміємо, що за наявності тіньового сек-

тора суспільний добробут вищий. Це відбувається 
через низку причин. По-перше, економіка безпосе-
редньо виграє від тіньового сектора, оскільки він до-
зволяє працювати тим підприємцям, які б інакше зо-
всім не стали працювати, і вигода становить:
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По-друге, економіка виграє і побічно.
Можливість підприємців працювати неофіційно 

змушує корупціонерів знижувати хабарі, що веде до 
збільшення входу в офіційний сектор, тому ендоген-
ний характер хабара тут виконує вирішальну роль у 
розумінні комплементарності тіньової економіки та 
офіційного сектора. Непряма вигода може бути пред-
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Відтак з формальної боку існування неофіційної 
економіки вигідно суспільству. Слід зауважити, що 
такий результат контрастує з деякими роботами вче-
них з досліджень тіньової економіки.

Адже варто виокремити конкретні негативні на-
слідки впливу тіньової економіки на розвиток усіх 
боків суспільного життя, а саме: непрозорий і не-
справедливий розподіл національного доходу, кримі-
налізація суспільства, правовий нігілізм та недовіра 
до органів державної влади, дискримінація суб’єктів 
господарської діяльності, скорочення податкових 
надходження до бюджетів усіх рівнів, нелегальний 
експорт капіталів та зменшення обсягів інвестицій 
в економіку, залежність від іноземних позик, втрата 
промислового та інтелектуального потенціалу нації 
[4]. Корупція відлякує місцевих та іноземних інвес-
торів, сприяє розвитку тіньової економіки, зменшує 
податкові збори. «Культура корупції» призводить 
до деморалізації населення країни, втрати довіри до 
держави та її інститутів, і, у крайньому разі, до бан-
крутства самої держави.

Висновки. Функціонування тіньової економіки є 
властивою частиною економічної системи, чим під-
тримуючи життєву здатність цієї економічної струк-
тури. Тіньову економіку неможливо ліквідувати. 
Може йтися лише про зменшення її питомої ваги 
у загальному обсягу виробництва та, ліквідації не-
гативних наслідків впливу на розвиток суспільства, 
якомога більшого її підпорядкування загальнонаці-
ональним інтересам. Аналіз тіньового сектору країн 
з перехідною економікою виявляє надмірну частку 
нелегального сектору – понад 50 % офіційної еконо-
міки за допустимого для національної безпеки рівня 
тінізації не більше 25 %. Негативний вплив тіньової 
економіки, який призводить до економічної дестабі-
лізації, виявляється лише під час тривалого приско-
реного її зростання.

Вирішення проблеми тінізації потребує узгодже-
них зусиль держави у багатьох сферах державної по-
літики. Стратегічними пріоритетами детінізації еко-
номіки України на сучасному етапі є стимулювання 
інвестиційних процесів; вдосконалення монетарної 
політики; створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва; значне зниження і вирівнювання 
податкового навантаження, спрощення податкової 
системи; посилення державного контролю за вико-
ристанням бюджетних коштів, кредитних ресурсів 
та іноземних інвестицій; протидія легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; та, 
що дуже важливо – посилення боротьби з корупцією.
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вирішено проблем ідентифікації відмінних рис інновацій, які повинні стати класифікаційними ознаками в системі управління 
витратами інноваційної діяльності суб’єкта господарювання з метою формування об’єктивної, релевантної та повної обліко-
во-аналітичної інформації для підтримки рішень в процесі планування, організації і контролю реалізації інноваційних проектів. 
Уточнено існуючі та обґрунтовані додаткові класифікаційні ознаки з позицій еволюції інновацій та диференціації їх результатів 
для фінансово-господарської діяльності підприємства; запропоновано підходи щодо багатовекторного представлення масиву 
ознак інновацій.
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Лабунская С.В. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ КЛАСИФИКАЦИИ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РАСХОДАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Решены проблемы идентификации отличительных черт новаций, которые должны стать классификационными признаками 
в системе управления расходами инновационной деятельности субъекта хозяйствования с целью формирования объективной, 
релевантной и полной учетно-аналитической информации для поддержки решений в процессе планирования, организации и 
контроля реализации инновационных проектов. Уточнены существующие и обоснованные дополнительные классификационные 
признаки с позиций эволюции инноваций и дифференциации их результатов для финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия; предложены подходы к многовекторному представлению массива признаков инноваций.
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Labunska S.V. DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL BASES OF INNOVATIONCLASSIFICATION IN ENTERPRISE 
INNOVATIVE ACTIVITY COST MANAGEMENT SYSTEM 

The paper is devoted to the solution of scientific problems of innovation distinctive features identification, which should be the 
classification criteria in the system of cost management of business entity innovative activity to form objective, relevant and complete 
accounting and analytical information to support decisions in the process of planning, organizing and controllingupon innovative 
projectimplementation.Paper justifies additional classification features from the standpoint of evolutionary innovation and differentiation 
results of financial-economic activity of the enterprise and proposes approaches for multi-vector representation of an innovation array.
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Постановка проблеми. Розвиток національної еко-
номіки, підпорядкований світовим тенденціям роз-
витку соціально-економічних відносин, потребує 
прискорення впровадження інноваційних змін у вироб-
ничі процеси, застосування адаптивних організаційних 
форм та структур управління, підвищення ефективнос-
ті використання економічних ресурсів, формування ді-
євої системи обліково-аналітичної підтримки управлін-
ських рішень щодо вибору, впровадження та контролю 
за результатами реалізації інноваційних проектів. Ви-
рішення прикладних проблем забезпечення інновацій-
ного розвитку вітчизняних підприємств ґрунтується 
на розширенні фундаментальних знань щодо соціаль-
но-економічної природи інновацій, їх виявів, видів та 
результатів інноваційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важли-
вим для розвитку економічної науки в сфері інно-
вацій є накопичення наукових розробок за різними 
рівнями управління економічними системами. Від-
так важливим внеском у формування теоретико-ме-
тодологічних засад становлення інноваційної сис-

теми є роботи В.М. Гєєця [4], С.М. Ілляшенка [6],  
Т.П. Ткаченко [10] – на рівні управління національною 
економікою; О.В. Васюхіна [2], О.В. Прокопенко [7],  
П.С. Харіва [14], С.Р. Яголковського [15] – на рів-
ні управління окремим суб’єктом господарювання. 
Ці та інші вітчизняні та зарубіжні дослідники, ви-
користовуючи здобутки попередників та власний до-
свід вирішення наукових проблем, глибоко аналі-
зують сутність інновації як соціально-економічного 
феномена та пропонують підходи до класифікації 
інновацій. Одна з перших класифікацій належить 
Й. Шумпетеру, наукові праці якого стали поштовхом 
до використання категорії «інновація» в науковому 
обігу, який стверджував, що інновації «створюють 
та руйнують існуючі структури, викликаючи еконо-
мічний та соціальний прогрес» [17] і поділяються на 
застосування нових матеріалів, упровадження нових 
процесів, відкриття нових ринків, впровадження но-
вих форм організації.

Мета статті. Завдання наукової класифікації ін-
новацій невід’ємно супроводжує еволюцію категорі-
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ального апарату інноватики, оскільки без віднесен-
ня об’єкту до того чи іншого виду неможливо надалі 
керувати ним – що і стало причиною виникнення 
безлічі підходів до вибору характерних рис іннова-
ції з метою розробки подальших стратегії щодо впро-
вадження новаторських ідей. Метою статті є аналіз 
міжпредметних підходів до формування класифіка-
цій інновацій та синтез на цій основі класифікацій-
ної системи, здатної стати конструктивним базисом 
формування обліково-аналітичної інформації для за-
безпечення ефективних управлінських рішень в про-
цесі інноваційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Формування статис-
тичного масиву даних щодо інноваційної діяльності 
підприємств України проводиться на основі викорис-
тання видів інновацій, означених в рекомендаціях 
експертів Організації економічного співробітництва і 
розвитку та Європейського статистичного бюро [16]. 
Згідно з цими рекомендаціями виокремлюють: про-
дуктові інновації – це значні вдосконалення в тех-
нічних та функціональних характеристиках, в ступе-
ні ергономічності, в інших споживчих властивостях 
продукції ; під час виготовлення продукції можуть 
використовуватися нові знання та технології чи нові 
комбінації уже існуючих знань (технологій); процес-
ні інновації – це значні зміни в технології вироб-
ництва, застосованих основних засобах чи/та не-
матеріальних активах;маркетингові інновації – це 
впровадження методу маркетингу, який не викорис-
товувався підприємством раніше, новий метод може 
бути само-стійно розроблений або запозичений від 
інших підприємств чи організацій, проте зміна має 
бути частиною нової концепції або стратегії марке-
тингу, що є значним відривом від раніше існуючих 
на підприємстві маркетингових методів; організацій-
ні інновації –є результатом реалізації стратегічних 
рішень керівництва щодо змін організації виробни-
чого процесу, реалізації ділових відносин і комуні-
каційних зв’язків із суб’єктами внутрішнього та зо-
внішнього середовища. 

Таке розмежування інновацій [16] стає теоретич-
ним підґрунтям багатьох вітчизняних і зарубіжних 
наукових досліджень, результатом яких стає розши-
рення класифікації за рахунок введення додаткових 
ознак і більш агрегатне представлення видів іннова-
цій. Наприклад, у роботі М.Г. Светунькова [8] кла-
сифікація інновації за змістом звужується до двох 
видів: продуктові, якщо результат наукового дослі-
дження, винаходу на практиці втілений у продукті, 
та процесні – втілення результатів у процес. Також 
зазначається, що для правильного трактування тер-
міну «інновація» в конкретних дослідженнях важ-
ливим є ранжирування, ступінь новизни оновлення 
та інтервал часу, в якому реалізується інноваційний 
проект, адже практично неможливо встановити точ-
ний момент часу, коли відбулося оновлення продук-
ції або технології, тобто дискретизація цього процесу 
є доволі умовною.

О.В. Прокопенко пропонує у цілях екологізації 
конкретних інноваційних проектів розглядати еко-
логічну інновацію як таку, впровадження якої під-
вищує рівень екологічності товару, в еколого-еко-
номічному циклі якого відбуваються інноваційні 
зміни. Відповідно неекологічною інновацією пропо-
нується вважати інновацію, впровадження якої зни-
жує рівень екологічності суспільного виробництва 
та споживання (в широкому розумінні) або рівень 
екологічності товару, в еколого-економічному циклі 
якого відбуваються інноваційні зміни (у вузькому 
розумінні) [7].

У теоретичних роботах з інновацій використову-
ють і деякі інші класифікаційні ознаки – за ступе-
нем радикальності, за рівнем новизни для ринку, 
за потенційним ефектом, за необхідністю залучен-
ня інвестицій, за етапами НТП, результатом яких 
стали інновації тощо. Одним з найбільш важливих, 
стверджує С.Р. Яголковський, є поділ інновацій на 
інкрементальні і радикальні. Інкрементальні іннова-
ції становлять доповнення або доробку вже існуючих 
технологій, моделей або інших інновацій, радикаль-
ні інновації ініціюються серйозними науковими роз-
робками і сприяють різким стрибкам у науково-тех-
нічному прогресі [15]. 

У науковій літературі простежується доволі ба-
гато підходів до визначення окремих видів іннова-
цій і підбору класифікаційних ознак (наприклад, у 
35 проаналізованих наукових публікаціях виокрем-
лено більше 290 різних видів інновацій). Тому варто 
розглянути не лише саму типологію, а й критерії, 
відповідно до яких вона формувалась. З іншого боку, 
не завжди доцільно призводити існуючі у різних дже-
релах класифікації до універсальної, оскільки часто 
дослідники користуються власними визначеннями і 
критеріями добору ознак, тому один і той же термін 
може тлумачитися по-різному, а інколи й повторю-
ватися у різних групах, набуваючи іншого значення.

Результати проведеного аналізу засвідчують, що 
найбільш вживаними є такі види інновацій як про-
дуктові, соціальні, технологічні, радикальні, еко-
логічні, економічні, процесні, поліпшуючі, управ-
лінські, виробничі, псевдо інновації, стратегічні, 
базисні, державні, локальні, модифікаційні та регіо-
нальні (рис. 1). Види інновацій, що не представлені 
на рис. 1 мають частку посилань, меншу за 20%.
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Рис. 1. Найуживаніші види інновацій  
у сучасних науково-практичних дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних авторів

Найпоширеніші у науковій літературі види іннова-
цій, розподіл за якими дозволить розробляти стратегію 
управління витратами на їх здійснення, зображено у 
табл. 1. Під час формування зазначеної класифікації 
(табл. 1) деякі підходи до класифікації, на які стоїть 
посилання, було змінено чи доповнено з метою уточ-
нення сутності ознаки в межах єдиної класифікації. 

На основі результатів проведеного аналізу сучас-
них наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних 
дослідників можна згрупувати класифікаційні озна-
ки, що використовуються з метою вивчення еконо-
мічної природи інновацій та механізмів управління 
інноваційними процесами на підприємстві, на чо-
тири блока: 1) чутливість до умов зовнішнього се-
редовища та рівень впливу на зовнішнє оточення; 
2) реакція внутрішнього середовища підприємства 
на зміни; 3) спосіб та процес впровадження; 4) мета, 
форма і значимість впровадження.
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Таблиця 1
Класифікаційні ознаки та види інновацій

Блок ознак Класифікаційні ознаки Види інновацій
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1.1. за типом новизни для ринку [1; 13; 14; 15] нові для підприємства; нові для галузі в країні; нові 
для галузі у світі

1.2. за ступенем важливості для науки (пропо-
нується)

дійсні; 
псевдо інновації (квазі інновації) 

1.3. за відповідністю існуючим умовам [9] відповідні певному етапу розвитку суспільства; ірраці-
ональні

1.4. за характером суспільних цілей [11] орієнтовані на прибуток; не орієнтовані на прибуток
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2.1. за чинниками виникнення [15] ендогенні; екзогенні

2.2. за ступенем новизни виробничих, організа-
ційних та управлінських процесів [10; 12; 13]

базисні; 
поліпшувальні

2.3. за типом використання потенціалу [5; 9] еволюційні; 
революційні 

2.4. порівняно з існуючим станом [9] традиційні; нетрадиційні

2.5. за характером потреб, що задовольняються 
[1]

задовольняючі нові (створені) потреби; 
задовольняючі існуючі потреби

2.6. за позицією ініціатора інновацій [1] лідируючі (попередники); 
адаптивні (послідовники)

2.7. за можливістю опору деструктивного впли-
ву середовища (пропонується)

економічно захищені; частково захищені; економічно 
незахищені;

2.8. за рівнем передбачуваності (пропонується) передбачають кінцевий результат; 
венчурні

2.9. за підпорядкованістю управлінському 
впливу (пропонується) керовані; частково керовані; некеровані; стохастичні

2.10. за ефективністю впровадження [6] прибуткові; нейтральні; збиткові
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3.1. за стадією капіталізації (пропонується) не капіталізовані, що віднесені до складу видатків, ка-
піталізовані у вигляді активів

3.2. за джерелом фінансування [5; 12; 15] внутрішні кошти підприємства; приватні інвестиції; 
державні інвестиції; змішані

3.3. за резидентністю фінансування (пропону-
ється)

інновації за кошти резидентів; інновації за кошти не-
резидентів; інновації зі мішаними джерелами фінансу-
вання

3.4. за циклічністю впровадження [6] разові; постійні; повторювані 

3.5. за видами процесів [1; 5; 13] виробничі; збутові; адміністративні; економічного пла-
нування; фінансові; відносини з контрагентами

3.6. за рівенем дифузійності (пропонується) діяльність підприємствазагалом; окремі технологічні 
процеси; окремі ланки управління, окремі проекти 

3.7. щодо попереднього стану [6; 15]
заміна старих технологій; відміна існуючої практики; 
впровадження принципово нових технологій; удоскона-
лення існуючих технологій

3.8. за строком розробки та використання [15] довгострокові; середньострокові короткострокові; 

3.9. за ступенем ризику [3] високоризикові; середньоризикові; низькоризикові

3.10. за масштабами витрат [15] крупновитратні; середньовитратні; низьковитратні

4.1. за сферою впровадження [16] продуктові; процесні; маркетингові; організаційні

4.2. за цілями впровадження [1; 12] внутрішнє використання; аутсорсинг
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4.3. за рівнем охоплення процесів управління 
[5] стратегічні; тактичні; оперативні

4.4. спроможність набуття товарної форми 
(пропонується)

Інновації, що набувають товарних ознак; інновації, що 
не мають ознак товару (ідейнісні)

4.5. за масштабом охоплення [3; 8; 11; 12] глобальні; макрорегіональні; національні; регіональні; 
галузеві; корпоративні; локальні

4.6. за напрямом сталого розвитку (пропону-
ється) екологічні; соціальні

4.7. за спрямованістю дій [14] впроваджуючі; розширюючі; раціоналізуючі; уповіль-
нюючі; ліквідуючі

Формування і поточне функціонування системи 
управління інноваційними витратами підприємства 
потребує накопичення інформаційного масиву щодо 
кількісних і якісних характеристик інновацій, роз-
межованих за класифікаційною ознакою «стадія ка-
піталізації», а також іншими ознаками (табл. 1) з 
огляду на мету дослідження інноваційної діяльності 
підприємства, водночас кількість параметрів (век-
торів) масиву ознак Х {х

1і
, х

2і
, ... , х

n
} необмежена, 

проте найбільшу інформаційну цінність для підтрим-
ки управлінських рішень мають не більше десяти 
х

n
ознак.

Зазвичай у роботах, присвячених дослідженню 
інновацій та інноваційної діяльності, наводяться різ-
номанітні класифікації на основі вже існуючих та/
або нових ознак. Розробка нових підходів та прин-
ципів до затвердження класифікаційних груп часто 
є унікальною для кожної наукової праці, оскільки її 
метою є не лише впорядкування визнаного катего-
ріального апарату, а й вираження через унікальний 
спосіб упорядкування термінологічного апарату ав-
торського бачення щодо вирішення поставлених за-
вдань дослідження та обґрунтування пропонованих 
ідей. Після ознайомлення з різноманітними джере-
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лами стає очевидним, що більш звужена 
чи навпаки розширена класифікація відпо-
відає предметній сфері дослідження, тому 
не можна стверджувати про її вірність чи 
невірність, повноту чи неповноту без взят-
тя до уваги мети наукової роботи. Втім час-
тим недоліком розроблених класифікацій є 
формування одновекторних характеристик, 
тобто, якщо інновації та споріднені з ними 
поняття підпадають під ту чи іншу класи-
фікаційну ознаку, вона присвоюється тіль-
ки одному виду і більше не повторюється. 
Проте, наприклад, здійснювана підприєм-
ством інновація може водночас бути і мо-
дифікайною, і мати високу ефективність, і 
реактивною (тобто впроваджується як від-
повідь до змін у зовнішньому середовищі). 
Тому пропонується представляти класифі-
кацію як масив багатовекторних даних у 
вигляді Х {х

1
, х

2
, ... , х

n
}, де х

і
 – різновиди 

інновацій. Слід передбачити такі змінні Х, 
у яких деякі елементи х

і 
матимуть нульо-

ве значення: припустимо, що інновація не 
може бути водночас дрібною та новою для 
галузі у світі, проте це залежатиме від ана-
лізу кожного конкретного випадку.

Відтак за стадією капіталізації пропону-
ється виокремити такі види інновацій (па-
раметр х

1і):
х

11
 – ідейнісна інновація – у вигляді інформацій-

ної нематеріальної складової, яка точніше може бути 
вираженою через використання інтелектуального ка-
піталу підприємства за наявності інтелектуального 
потенціалу та ресурсів щодо його реалізації. Немате-
ріальність полягає у тому, що ідея ще не може бути 
продана та не має однозначної вартісної оцінки –  
фахівці лише володіють первинною інформацією, що 
дозволяє припустити можливість виникнення ново-
введення у тій чи іншій сфері діяльності підприєм-
ства. На цій стадії навіть неможливо передбачити 
його успішність чи неуспішність;

х
12
 – капіталізована інновація у вигляді витрат –  

підприємство вважає, що ідею, вже виражену у ви-
гляді нового підходу, продукту, розробки, методу 
тощо, варто спробувати реалізувати, і підраховує її 
собівартість. На цій стадії інновацію вже можна від-
нести до визначеної класифікаційної групи;

х
13
 – капіталізована інновація у вигляді активів –  

витрати, понесені на попередній стадії, принесли 
прибуток (дохід) підприємству, або збільшили вар-
тість інших активів. Інновація була успішно впро-
ваджена і тепер належить до активів підприємства 
(матеріальних чи нематеріальних), може бути відо-
бражена як об’єкт обліку.

Отже, якщо підприємство генерує інновації само-
стійно, вони зазвичай проходять від однієї до трьох 
стадій (рис. 2).

Ідейнісна інновація, як початок еволюції інно-
вації, не є активом підприємства, оскільки ще не 
представлена у матеріальному вигляді (не має чіт-
кої аргументації та вираження), проте підприємство 
накопичує витрати, пов’язані з її розробкою. У по-
дальшому ідейнісна інновація може бути віднесена 
до групи активів або витрат, залежно від результа-
тивності її практичного впровадження, а може вза-
галі не бути виділеною окремо (у разі, якщо прогно-
зована ефективність використання занадто низька). 
Тобто на дослідження певної ідеї (теорії, стратегії, 
окремого заходу та ін.) підприємство вже почало ви-
трачати матеріальні та/або нематеріальні ресурси, 

не отримуючи чіткого результату. Рис. 2 демонструє, 
що відмовитись від інновації підприємство може на 
другій стадії, коли інновація капіталізована у вигля-
ді витрат, якщо її впровадження виявилося еконо-
мічно неефективним. Процес же ототожнення нової 
інновації з тим чи іншим видом активів не є таким 
критичним за умови недвозначного рішення про її 
прийняття на баланс підприємства і залежить біль-
шою мірою від зручності обліку. На практиці можна 
передбачити і такий варіант, коли визнана іннова-
ція використовується, приносить дохід, але не ви-
діляється у окремий вид активів, тоді витрати на її 
здійснення розподіляються між іншими статтями ба-
лансу.

Використовуючи запропонований підхід багато-
векторного представлення масиву ознак, інновацію, 
капіталізовану у вигляді витрат, яка одночасно є ор-
ганізаційною та екзогенною за чинниками виникнен-
ня, можливо представити як елемент інноваційної 
діяльності х422 (рис. 3).

х131 х231 х331 х431

х121 х221 х321 х421

х111 х211 х311 х411

X = 4 – організаційна,
Y = 2 – капіталізована

у вигляді витрат,
Z = 2 – екзогенна

х422

X

Y

Z

 

х132 х232 х332 х432

х412

 

Рис. 3. Багатовекторне представлення  
масиву ознак інновації

Водночас класифікація інновації (рис. 3) пред-
ставлена за ознаками: «сфера впровадження»  
(і=[1;4], (продуктова, процесна, маркетингова, орга-
нізаційна)), «стадія капіталізації» (y=[1; 3], (ідейніс-
на, капіталізована інновація у вигляді витрат, капі-
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Рис. 2. Види інновацій за стадією капіталізації
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талізована інновація у вигляді активів)), та «чинники 
виникнення» (z=[1; 2], (ендогенна, екзогенна)).

Під час практичної реалізації запропонованих 
підходів необхідно брати до уваги, що в результаті 
чіткої ідентифікації інновації за визначеними кла-
сифікаційними ознаками система управління отри-
мує формалізовану інформацію щодо кількісних 
та якісних характеристик інновації, що дозволяє 
ухвалювати управлінські рішення на основі імпле-
ментації методів економіко-математичного моделю-
вання і так підвищувати об’єктивність ухвалених 
рішень, проте водночас знижується можливість 
врахування мінливості інноваційного процесу та 
перехідних станів об’єктів дослідження, оскільки 
інновація не може набувати більше однієї ознаки 
у межах групи. 

Наприклад, організаційна інновація, представле-
на як х422 на рис. 3., капіталізована у вигляді ви-
трат, є екзогенною, тобто на її виникнення суттєвий 
вплив мали чинники зовнішнього середовища, хоча 
цілком припустимо, що існували і внутрішні чинни-
ки, які хоча і не стали вирішальними, проте мали 
свій вплив на результати інноваційного процесу, що 
не можна не враховувати під час здійснення плану-
вання подальшої інноваційної діяльності. 

Висновки. З метою максимального врахування 
комплексу ознак інновацій під час ухвалення рішень 
з управління інноваційними процесами на підпри-
ємстві необхідними є доповнення кількісних оцінок 
параметрів об’єктів дослідження інформацією щодо 
перехідних станів та можливих тенденцій розвитку, 
отриману шляхом експертного аналізу, та викорис-
тання моделей нечіткого логічного виводу для об-
робки сформованого інформаційно-аналітичного ма-
сиву. Відтак запропонований підхід до класифікації 
інновацій дозволяє не лише вирізняти різносторонні 
групи ознак, а й формувати комплексну обліково-
аналітичну базу системи управління витратами ін-
новаційної діяльності підприємства. Позиціонуван-
ня ідейнісної інновації як окремого елемента такої  
обліково-аналітичної бази та об’єкта керівного впли-
ву з боку системи управління на рівні суб’єкта госпо-
дарювання чи його підрозділу збільшує достовірність 
оцінки інноваційного потенціалу і розширює можли-
вості управління інноваційною діяльністю підприєм-
ства. Подальша розробка теоретико-методологічного 
базису та методичних підходів щодо кількісної оцін-
ки інноваційного потенціалу підприємства на основі 
даних фінансового та управлінського обліку має осо-
бливе практичне значення для вітчизняних підпри-

ємств, у більшості з яких виникає гостра проблема 
пошуку джерел фінансування систематичної іннова-
ційної діяльності.
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СТАН ТА ДИНАМІКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Подано результати дослідження стану та динаміки дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі. Розглянуто 
залежність між динамікою основних результатів господарської діяльності та дебіторською заборгованістю. Досліджено синхрон-
ність змін дебіторської та кредиторської заборгованостей. Виявлено вплив зміни дебіторської заборгованості на грошові потоки 
підприємств оптової торгівлі.
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тема показників.

Лысак Г.Г. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Представлены результаты исследования состояния и динамики дебиторской задолженности на предприятиях оптовой тор-

говли. Рассмотрена зависимость между динамикой основных результатов хозяйственной деятельности и дебиторской задолже-
нностью. Исследована синхронность изменения дебиторской и кредиторской задолженностей. Определено влияние изменения 
дебиторской задолженности на денежные потоки предприятий оптовой торговли.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, предприятие оптовой торговли, кредиторская задолженность, управление, 
система показателей.

Lysak G.G. STATE AND DYNAMICS OF RECEIVABLES AT THE ENTERPRISES OF WHOLESALE TRADE
In the article results of research of a state and dynamics of receivables at the enterprises of wholesale trade are presented. 

Dependence between dynamics of the main results of economic activity and receivables is considered. Synchronism of changes by debit 
and creditor debts is investigated. Influence of change of receivables on cash flows of the enterprises of wholesale trade is revealed. 

Key words: receivables, enterprise of wholesale trade, accounts payable, management, system of indicators.

Постановка проблеми. Специфіка функціонуван-
ня підприємств оптової торгівлі зумовлює значний 
інтерес науковців та практиків до питань формуван-
ня та ефективного управління дебіторською заборго-
ваністю. Загальні функції управління (аналіз, пла-
нування, мотивація, контроль) щодо дебіторської 
заборгованості конкретизуються та набувають форми 
взаємопов’язаних завдань з оцінки ефективності ко-
штів, що акумульовані в цьому виді активу, плану-
вання розміру дебіторської заборгованості за окремими 
бізнес-напрямами та підприємством загалом, визначен-
ня кредитних лімітів, контролю та моніторингу стану 
дебіторської заборгованості, а також мотивування пра-
цівників, зайнятих роботою з контрагентами. Залеж-
ність результатів операційної та фінансової діяльності 
суб’єктів торговельної діяльності від оптимізації дебі-
торської заборгованості та забезпечення своєчасної її 
інкасації зумовлює актуальність дослідження питань 
якості та ефективності управління дебіторською забор-
гованістю на підприємствах оптової торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та практичні аспекти управління дебіторською 
заборгованістю певною мірою відображено у науко-
вій літературі. Зокрема, сутнісні характеристики 
дебіторської заборгованості як такої та змістове на-
повнення основних етапів управління нею розгляну-
то в працях І.О. Бланка, Ю. Брігхема, Дж. Хьюсто-
на, Дж. Ван Хорна, Г.М. Бреславської, Т.В. Момот 
[1–4]. Особливості формування та реалізації кредит-
ної політики висвітлено в публікаціях І.М. Боярко, 
Л.А. Костирко, В.І. Скіцько [5–8]. Питання одночас-
ного управління дебіторською та кредиторською за-
боргованостями розглянуто в працях М.Н. Крейні-
ної, Н.О. Власової, Л.Л. Носач [9–10].

Мета статті. Метою статті є виявлення тенденцій 
формування дебіторської заборгованості, оцінювання 
залежності між динамікою дебіторської заборгова-
ності та основними результатами господарської ді-
яльності на підприємствах оптової торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. У загальній системі 
управління дебіторською заборгованістю важливим 
етапом є її аналіз, результати якого є підґрунтям 
подальших управлінських рішень з її планування, 
контролю, моніторингу. Основним завданням аналі-
зу є оцінка величини, складу, динаміки дебіторської 
заборгованості, а також ефективності використання 
коштів, укладених у цей вид активу. Система по-
казників, що використовуються для аналізу дебітор-
ської заборгованості, містить коефіцієнти, що відо-
бражають рівень, динаміку та структуру дебіторської 
заборгованості, період її інкасації, оборотність та ін. 
[1, с. 331–333; 3, с. 235; 10, с. 80–81]. Ураховуючи 
цільову спрямованість формування дебіторської за-
боргованості, об’єктивним є також аналіз збалансова-
ності дебіторської та кредиторської заборгованостей, 
дослідження співвідношення динаміки дебіторської 
заборгованості та основних результатів діяльності 
торговельного підприємства, визначення впливу де-
біторської заборгованості на грошові потоки.

Для виявлення стану, тенденцій розвитку та впли-
ву дебіторської заборгованості на основні результати 
діяльності підприємств оптової торгівлі використано 
дані 13 підприємств, звітність яких подана в загаль-
нодоступній інформаційній базі [11]. Проведені роз-
рахунки дозволили визначити особливості розвитку 
підприємств оптової торгівлі загалом та динаміки де-
біторської заборгованості зокрема (таблиця 1).

Найперше слід зазначити неоднозначність ди-
наміки основних показників господарської ді-
яльності за підприємствами вибіркової сукупнос-
ті. Ураховуючи характер зміни товарообороту та 
фінансових результатів, ефективною слід визна-
ти діяльність у 2011 р. В інші періоди зростання 
товарообороту супроводжувалось повільнішими 
темпами зростання валового доходу та зниженням 
фінансових результатів, що свідчить про значне 
збільшення операційних та фінансових витрат у 
досліджуваний період. 
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Показники динаміки товарообороту, фінансових 
результатів та капіталу свідчать про порушення в їх 
співвідношеннях. Умови ефективного розвитку ви-
тримані лише у 2011 р. В інші періоди підприємства 
не змогли забезпечити рентабельність продажів та 
капіталу. На фоні зростання товарообороту та опти-
мізації активів фінансовий результат загалом за су-
купністю підприємств оптової торгівлі знижується та 
стає негативним за підсумками 2013 р. (таблиця 2).

Характер динаміки валюти балансу свідчить про 
зниження інвестицій на підприємствах оптової тор-
гівлі. Попри таку тенденцію оборотні активи зага-
лом та дебіторська заборгованість зокрема продовжу-
ють займати значну частку в активах підприємств 
оптової торгівлі. У середньому за сукупністю частка 
оборотних активів становить 6о–64%, а дебіторської 
заборгованості – 34–56% від загальної величині ак-
тивів підприємств за періодами часу.

Таблиця 2
Динаміка основних статей балансу  

за вибірковою сукупністю підприємств  
оптової торгівлі за 2010–2013 рр.
у% до попереднього періоду, на кінець року

Показники 2011 2012 2013 2013, у % 
до 2010 р.

Валюта баланса 121,8 91,8 91,9 102,8

Необоротні активи 102,0 91,3 89,7 83,6

Оборотні активи 137,3 92,1 93,1 117,8

у т. ч. запаси 164,1 100,5 92,2 152,0

Дебіторська забор-
гованість 95,6 80,7 92,5 71,4

Грошові кошти 308,2 122,9 173,1 655,6

Інші оборотні 
активи 231,7 71,7 28,9 48,0

Власний капітал 110,2 85,4 89,3 84,0

Довгострокові 
зобов’язання 133,7 205,9 41,4 113,9

Короткострокові 
зобов’язання 124,9 85,0 102,0 108,3

у т. ч. кредитор-
ська заборгова-
ність

130,8 96,3 94,3 118,7

Абсолютна величина дебіторської заборгованості 
за періодами часу зменшується. Водночас зростають 
інвестиції в товарні запаси, а також збільшуються 
накопичення коштів у вигляді грошових активів. 
Зменшення дебіторської заборгованості з одночас-

ним зростанням інших видів оборотних активів до-
зволяє припустити, що підприємства в стимулюванні 
продажів дотримуються консервативної політики та 
схильні до реалізації жорсткої кредитної політики, 
особливістю якої є зменшення покупців у кредит, ви-
користання жорстких процедур інкасації. 

За результатами дослідження також визначено 
особливості фінансування оборотних активів. Зокре-
ма, зроблено висновок, що для покриття поточних 
потреб підприємствами здебільшого використовують-
ся позикові кошти. Їх питома вага у складі капіталу 
за періодами часу становить 76,0–84,0%. Середній 
розмір чистих оборотних активів за сукупністю, хоча 
й має тенденцію до зростання, проте залишається 
від’ємним упродовж усього досліджуваного періоду. 
За більшістю суб’єктів вибіркової сукупності (6–8 із 
13 підприємств за періодами часу) коефіцієнт чистих 
оборотних активів мінімальний, що свідчить про реа-
лізацію агресивної політики фінансування оборотних 
активів.

Наступний етап дослідження пов’язаний із вияв-
ленням особливостей формування та використання 
коштів, інвестованих у дебіторську заборгованість. 
Під час дослідження враховано загальні цільові на-
станови та завдання управління дебіторською забор-
гованістю а також основні характеристики, що відо-
бражають рівень та якість їх виконання. Зокрема, 
збільшення обсягів товарів із відстрочкою платежу 
має на меті зростання обсягу реалізації товарів. Вод-
ночас очікуваним є те, що таке зростання забезпе-
чить не лише зростання виручки, а й фінансового ре-
зультату. Ураховуючи значне інвестування коштів, 
якість управління дебіторською заборгованістю впли-
ває і на фінансові результати діяльності підприєм-
ства. За інших рівних умов скорочення простроченої 
заборгованості та оптимізації періоду інкасації спри-
яє зростанню, а зворотні тенденції – зниженню фі-
нансових результатів підприємства. Для виявлення 
особливостей управління дебіторською заборгованіс-
тю досліджено характер залежності між динамікою 
фінансового результату до оподаткування, товаро-
обороту і дебіторською заборгованістю. Для інтер-
претації результатів використано «золоте правило» 
економіки підприємства, за якого ефективний розви-
ток діагностується, якщо темпи зростання прибутку 
підприємства випереджають темпи збільшення обо-
роту та активів. Під час аналізу враховано різний 
характер фінансового результату, тому на цьому ета-
пі використано дані лише за тими господарюючими 
суб’єктами, діяльність яких за звітний період була 
прибутковою (таблиця 3). 

Результати розрахунків свідчать про відсутність 
чітко визначеної тенденції між динамікою основних 
результатів діяльності торговельних підприємств та 
коштами, вкладеними в дебіторську заборгованість. 
Хоча щороку й виокремлюється група підприємств, у 
яких вимоги щодо темпів змін основних досліджува-
них показників дотримуються повною мірою, проте 
кількість таких підприємств нестійка та зменшуєть-
ся в динаміці. Відповідно, за роками збільшується 
частка суб’єктів, у яких діагностується середній та 
низький рівні управління дебіторською заборгованіс-
тю. До того ж і частка прибуткових підприємств не 
є високою. Низькою також є якість фінансового ре-
зультату за підприємствами сукупності. 

У практиці господарської діяльності водночас із 
дебіторською виникає і кредиторська заборгованість, 
що зумовлює об’єктивність одночасного дослідження 
цих заборгованостей, визначення характеру динаміки 
їх величин, частки у валюті балансу, співвідношення 

Таблиця 1
Динаміка основних результатів господарської 

діяльності за вибірковою сукупністю підприємств 
оптової торгівлі за 2010–2013 рр.

у % до попереднього періоду

Показник 2011 2012 2013 2013, у % 
до 2010 р.

Товарооборот 152,2 117,0 83,8 149,2

Собівартість реалі-
зованих товарів 154,7 117,9 83,6 152,5

Валовий дохід 133,8 109,7 85,4 125,3

Фінансовий ре-
зультат від опера-
ційної діяльності: 
прибуток

176,1 81,4 – –

Фінансовий ре-
зультат до оподат-
кування: прибуток

245,3 5,6 – –

Примітка. За підсумками 2013 р. отримано негативний 
фінансовий результат
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за абсолютним розміром. Відтак показники динамі-
ки дебіторської та кредиторської заборгованостей за 
сукупністю свідчать, що підприємства не приділяють 
уваги питанням управління цими заборгованостями, 
що підтверджує нестійка тенденція у співвідношен-
нях між темпами їх зростання (таблиця 4).

Таблиця 4
Аналіз динаміки дебіторської та кредиторської 
заборгованостей за підприємствами вибіркової 

сукупності за 2010–2013 рр.

Показник 2011/ 
2010

2012/ 
2011

2013/ 
2012

2013/ 
2010

Кількість підпри-
ємств, од. 13 13 13 13

у т. ч. кількість 
підприємств, у 
яких дотримано 
залежність:

Т
к.з

>Т
д.з

4 10 6 6

Т
к.з

<Т
д.з

9 3 7 7

Примітка. Т
к.з.

 – темп зростання кредиторської заборгованості, %

За розрахунками кількість підприємств, у яких 
дотримуються політики випереджаючого нарощення 
кредиторської заборгованості та тих, де такі пропо-
рції не збережені, загалом за 2010–2013 рр. збіга-
ються. 

Розраховані показники доводять значущість кре-
диторської заборгованості товарного характеру як 
джерела фінансування підприємств оптової торгівлі. 
Її частка у складі капіталу підприємств оптової тор-
гівлі становить 45–52% та зростає за періодами часу. 
За даними 2013 р. цей показник у середньому за су-
купністю становив 51,9%, а за окремими підприєм-
ствами досягав 88,0%.

Зростання кредиторської заборгованості на фоні 
стабілізації частки дебіторської заборгованості у се-
редньому за сукупністю і за більшістю суб’єктів гос-
подарювання свідчить про неузгодженість рішень 
щодо управління заборгованостями та певне нецільо-
ве відволікання кредиторської заборгованості на під-
приємствах оптової торгівлі.

Для дослідження співвідношення між кредитор-
ською та дебіторською заборгованостями використа-
но відповідний коефіцієнт, значення якого за біль-
шістю підприємств сукупності перевищує одиницю 

та має позитивну тенденцію в динаміці. Очевидно, 
використовуючи переваги великого партнера, оптові 
підприємства дозволяють собі несвоєчасно сплачува-
ти кредиторську заборгованість, з одночасним поси-
ленням вимог до інкасації дебіторської заборгованос-
ті. 

Однією з характеристик узгодженості рішень 
щодо управління заборгованостями на підприємстві 
є фінансовий цикл. Для розрахунку фінансового ци-
клу попередньо визначають операційний цикл – час, 
упродовж якого кошти знаходяться в торгово-техно-
логічному процесі: запасах і розрахунках. Тривалість 
операційного циклу порівнюютьіз періодом обороту 
кредиторської заборгованості й саме на цій основі 
розраховують фінансовий цикл, який відображає пе-
ріод обороту коштів, інвестованих в оборотні активи, 
від моменту погашення кредиторської заборгованос-
ті за отримані товари і до інкасації дебіторської за-
боргованості за реалізовані товари [10, с. 100–101]. 
За інших рівних умов скорочення фінансового циклу 
в динаміці є позитивним у розвитку підприємства, 
адже свідчить про скорочення вкладень у власний 
оборотний капітал. Результати розрахунку свідчать 
про стабілізацію та незначне зростання операційно-
гота скорочення фінансового циклу за підприємства-
ми вибіркової сукупності (таблиця 5).

Таблиця 5
Тривалість операційного та фінансового циклів  

за підприємства вибіркової сукупності  
за 2011–2013 рр.

Показник 2011 2012 2013

Тривалість операційного циклу, дні 109,2 100,2 110,9

Тривалість фінансового циклу, дні 1,5 –1,4 –4,9

Стабільність операційного циклу є результатом 
балансування періодів, упродовж яких грошові ко-
шти зв’язані у запасах та дебіторській заборгованос-
ті. З огляду на динаміку компонентів діагностовано 
уповільнення оборотності товарних запасів та при-
скорення оборотності дебіторської заборгованості. 
Щодо позитивної динаміки фінансового циклу, то 
вона зумовлена скороченням операційного циклу 
(у період 2011–2012 рр.) і уповільненням оборотності 
кредиторської заборгованості (2012–2013 рр.).

Дослідження складу господарюючих суб’єктів з 
урахуванням абсолютного розміру та динаміки опе-
раційного і фінансового циклів дозволило визначити 
такі тенденції. У 6 з 13 підприємств спостерігаєть-
ся зниження фінансового циклу, що є позитивним 
моментом у діяльності господарюючих суб’єктів. 
Основна причина зниження – більший рівень упо-
вільнення оборотності кредиторської заборгованості 
порівняно з оборотністю запасів та дебіторської за-
боргованості. У трьох підприємств цієї групи впро-
довж усього досліджуваного періоду діагностовано 
від’ємне значення фінансового циклу, що не може 
бути однозначно оцінене, адже свідчить про вико-
ристання залучених коштів у вигляді товарного кре-
диту не за призначенням. Щодо інших підприємств 
вибіркової сукупності (7 із 13 суб’єктів), то в них 
простежено зростання фінансового циклу, що дозво-
ляє говорити про неузгодженість політик управлін-
ня дебіторською та кредиторською заборгованостями 
та неефективність політики формування оборотних 
активів політики загалом. За цією групою підпри-
ємств зростання фінансового циклу відбувалось на 
фоні збільшення періоду оборотності кредиторської 
заборгованості. Така ситуація пояснюються значною 

Таблиця 3
Результат аналізу співвідношення темпів 

зростання прибутку, товарообороту та дебіторської 
заборгованості за підприємствами вибіркової 

сукупності за 2010–2013 рр.

Показник 2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2013/
2010

Кількість підпри-
ємств, од. 13 13 13 13

із них кількість під-
приємств, які отри-
мали прибуток, од.

7 7 6 5

у т. ч. кількість під-
приємств, у яких до-
тримано залежність, 
од.:

Т
п
>Т

т
>Т

д.з
2 4 1 3

Т
п
<Т

т
>Т

д.з
3 1 2 1

Т
п
<Т

т
<Т

д.з
1 2 2 –

Т
п
>Т

т
<Т

д.з
1 0 1 1

Примітки. Т
п
 – темп змін прибутку,%; Т

т
 – темп змін товарооборо-

ту,%; Т
д.з

 – темп змін дебіторської заборгованості, %
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зміною структури активів, а саме скороченням част-
ки дебіторської заборгованості та зростанням пито-
мої ваги та абсолютного розміру товарних запасів. 

Під час оцінювання дебіторської заборгованості 
важливим є врахування коефіцієнта співвідношення 
тривалості розрахунків дебіторської та кредиторської 
заборгованостей. Як зазначено в праці [10, с. 103], 
його динаміка дозволяє визначити тенденції у вза-
єморозрахунках. Якщо коефіцієнт перевищує одини-
цю, то це є пересторогою для менеджменту господа-
рюючого суб’єкта та сигналом того, що у здійсненні 
поточних платежів можуть виникнути складнощі. 
За інших умов, тобто якщо оборотність кредитор-
ської заборгованості значно повільніша дебіторської 
та значення відповідного коефіцієнта нижче за оди-
ницю, також діагностується ризик втрати фінансової 
стійкості, адже така ситуація характерна для під-
приємств із незначною часткою матеріальних запа-
сів. Оптимальним, на думку авторів, є узгодження 
оборотності дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей та забезпечення коефіцієнта їх співвідношен-
ня на рівні 1,0. Такий підхід відповідає визначен-
ню ефективності на основі оптимуму Парето, згідно 
з яким ефективним вважаються такий стан системи, 
за якого значення будь-якого критерію, що описує 
систему, не може бути покращеним без погіршення 
положення інших елементів системи [12, с. 12]. Ура-
ховуючи практику господарської діяльності, у роз-
рахунках ефективним визнано таке співвідношення 
тривалості оборотів дебіторської та кредиторської за-
боргованостей, за якого відповідний коефіцієнт зна-
ходиться в межах k±0,2. (таблиця 6).

За результатами розрахунку визначено порушен-
ня оптимального співвідношення між тривалістю 
оборотів дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей за більшістю підприємств вибіркової сукуп-
ності. З огляду на склад підприємств визначено, що 
управління заборгованостями здійснюється ефектив-
но лише на 1–2 суб’єктах господарювання з 13 дослі-
джених. Для інших діагностується високий рівень 
ризику із питань забезпечення поточних платежів і 
фінансової стійкості.

Таблиця 6
Співвідношення тривалості оборотів дебіторської  

та кредиторської заборгованостей за підприємствами 
вибіркової сукупності за 2011–2013 рр.

Показник 2011 2012 2013

Кількість підприємств, од. 13 13 13

у т. ч. кількість підприємств, 
у яких

k< 0,79 4 6 5

0,8 <k< 1,2 2 1 2

k> 1,2 7 6 6

Примітка. k – коефіцієнт співвідношення тривалості оборотів дебі-
торської та кредиторської заборгованостей

У загальній системі оцінювання дебіторської за-
боргованості значущим є дослідження чистого гро-
шового потоку від операційної діяльності з урахуван-
ням зміни дебіторської заборгованості (таблиця 7). 

В основі зазначеного аналізу – врахування чисто-
го грошового потоку від операційної діяльності під 
час визначення ефективності управлінських рішень 
за певний період. За інших рівних умов ефективним 
вважається управління за позитивного значення чи-
стого грошового потоку від операційної діяльності та 
достатності його розміру для забезпечення реалізації 
фінансових та інвестиційних проектів, що супрово-

джуються відтоком грошових коштів. У цьому кон-
тексті зміна дебіторської заборгованості розглядаєть-
ся як чинник зміни чистого грошового потоку від 
операційної діяльності, а саме – зростання або змен-
шення його за відповідного зменшення чи зростання 
дебіторської заборгованості.

У підсумку зроблено висновок, що в аналізований 
період зміна дебіторської заборгованості мала пози-
тивний вплив на чистий грошовий потік. Водночас 
у динаміці діагностовано зменшення надходження 
коштів унаслідок оптимізації дебіторської заборгова-
ності. Інші тенденції виокремлено за кредиторською 
заборгованістю, динаміка якої негативно впливала 
на формування чистого грошового потоку від опера-
ційної діяльності за підприємствами вибіркової су-
купності. 

Висновки. Дослідження стану та динаміки дебі-
торської заборгованості дало можливість виявити 
основні тенденції її формування на підприємствах 
оптової торгівлі. Визначено, що попри високу част-
ку дебіторської заборгованості в активах її абсолют-
на величина за періодами часу знижується. Урахо-
вуючи взаємозв’язок дебіторської й кредиторської 
заборгованостей за даними вибіркової сукупності 
підприємств, досліджено операційний та фінансо-
вий цикли та визначено, що скорочення фінансового 
циклу відбувається за рахунок уповільнення оборот-
ності кредиторської оборотності. Результати аналізу 
коефіцієнта співвідношення тривалості оборотів дебі-
торської та кредиторської заборгованостей дозволили 
зробити висновок щодо високих фінансових ризиків 
на підприємствах вибіркової сукупності. 
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Таблиця 7
Зміна чистого грошового потоку від операційної 
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та кредиторської заборгованостей

Показник ПГП НГП ЧГП

2011

Зміна дебіторської за-
боргованості 32736,2 32736,2

Зміна кредиторської 
заборгованості 371952,6 371952,6

Усього 404688,8 404688,8

2012

Зміна дебіторської за-
боргованості 25877,6

Зміна кредиторської 
заборгованості 59143,9

Усього –33266,3

2013
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Усього –86064,1

Примітка. ПГП – позитивний грошовий потік; НГП – негативний 
грошовий потік; ЧГП – чистий грошовий потік
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
М’ЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Окреслено питання формування системи інституцій для розвитку м’ясо-молочного скотарства. Інституціональна недостат-
ність виявляється у суперечливому і безсистемному характері інституційного регулювання галузі м’ясо-молочного скотарства, 
що знижує ефективність діяльності суб’єктів господарювання, призводить до зростання «подворового» виробництва та тіньового 
сектора економіки. Саме тому обрано такі інструменти регулювання, які дозволять підвищити ефективність функціонування 
сільськогосподарських підприємств в обраній галузі. 

Ключові слова: м’ясо-молочне скотарство, сільськогосподарські підприємства, інститути розвитку.

Лозинская И.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Освещены вопросы формирования системы институтов для развития мясо-молочного скотоводства. Институциональная 

недостаточность проявляется в противоречивом и бессистемном характере институционального регулирования отрасли мясо-
молочного скотоводства, что снижает эффективность деятельности субъектов хозяйствования, приводит к росту «подворового» 
производства и теневого сектора экономики. Именно поэтому выбраны такие инструменты регулирования, которые позволят 
повысить эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий в выбранной области.

Ключевые слова: мясо-молочное скотоводство, сельскохозяйственные предприятия, институты развития.

Lozynska I.V. FORMATION OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN MEAT AND DAIRY CATTLE BREEDING
The article is devoted to the formation of institutional framework for development of meat and dairy industry. Institutional failure is 

manifested in haphazard and contradictory character of institutional regulation of meat and dairy industry, which reduces the efficiency 
of businesses, leading to growth "home" production and shadow economy. Therefore, should choose such regulatory instruments that 
would increase the efficiency of the farms in the chosen field.

Keywords: meat and dairy cattle, agricultural enterprises, development institutions.

Постановка проблеми. Перехід аграрної економі-
ки на ринкові відносини взаємопов’язаний з рефор-
муванням агропромислового комплексу, розвитком 
нових форм господарювання, що ґрунтуються на 
різних формах власності. Це передбачає радикальні 
зміни господарського механізму всієї аграрної сфери 
економіки на макро – і на мікрорівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
кові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених 
(О. Шпикуляк, А. Шаститко, А. Олейник, В. По-
пов) свідчать про існування багатьох невирішених 
питань щодо визначення самого поняття «інститут»,  
«інструмент інституціонального впливу» тощо. 

Мета статті. Сьогодні в умовах кризового стану 
виробництва м’ясо-молочної продукції в сільськогос-
подарських підприємствах є актуальним формування 
системи інституцій для розвитку галузі, а окреслення 
основних питань цього формування є метою статті.

Виклад основного матеріалу. Функціонування 
економічних інститутів відбувається в умовах інсти-

туціональної невизначеності та недостатності. Інсти-
туціональна невизначеність виявляється у стохас-
тичному характері розвитку ринкових процесів та 
наявності ризику, який супроводжує всі економічні 
процеси. Інституціональна недостатність виявляєть-
ся у суперечливому і безсистемному характері інсти-
туційного регулювання галузі м’ясо-молочного ско-
тарства, що знижує ефективність діяльності суб’єктів 
господарювання, призводить до зростання «подворо-
вого» виробництва та тіньового сектора економіки. 
Саме тому слід обрати такі інструменти регулюван-
ня, які дозволили б мінімізувати виробничі витрати 
у короткостроковому періоді та були б еластичними 
щодо оптимізації таких витрат у довгостроковому.

За визначенням Д. Норта, «інституції – це пра-
вила гри в суспільстві, або придумані людьми обме-
ження, які спрямовують людську взаємодію в певне 
русло. І як наслідок, вони структурують стимули в 
процесі людського обміну – політичного, соціального 
чи економічного. Інституційна зміна визначає шлях, 
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яким суспільство розвивається в часі, і тому є клю-
чем до розуміння історичної зміни» [1]. 

Отже, під інститутом необхідно розуміти систему 
організацій та установ, що створюють «правила гри» 
та формують систему обмежень, регулюючи цим еко-
номічні відносини в галузі виробництва.

Методологічні підходи нової інституціональної 
теорії до оцінки економічних процесів відповідно до 
організації економічної діяльності дають змогу роз-
глядати інститути як організаційно-економічного 
механізму діяльності суб’єктів господарювання в га-
лузі. 

Зокрема, в працях Д. Норта, Л. Гурвіца, М. Олсо-
на, М. Бюкенела економічний механізм розглядаєть-
ся крізь призму ефективності встановлених правил 
(інститутів) в державі, що становлять «організацій-
ний скелет». До них віднесено: формальні правила 
(закони, регуляторні акти, контракти), неформаль-
ні правила (традиції, звичаї, умовності), засоби при-
мусу до виконання формальних правил (контролю-
ючі органи). У процесі здійснення своїх функцій і 
завдань традиційні інститути використовують різно-
манітні засоби та інструменти впливу на діяльність в 
галузі м’ясо-молочного скотарства. 

Неефективність інститутів і механізмів регулю-
вання агропромислового виробництва в галузі м’ясо-
молочного скотарства виявляється, по-перше, у від-
сутності впливу адміністративного управління на 
всіх рівнях на виробництво продукції в агроформу-
ваннях всіх типів; недостатню сформованість діючої 
ринкової інфраструктури в напрямку функціону-
вання ланцюгу «виробник–переробник–споживач» 
м’ясо-молочної продукції (кооперативні об’єднання, 
торгівельні канали, біржі та аукціони, посередницькі 
торговельно-закупівельні організації, асоціації опто-
вої торгівлі тощо); часту зміни законодавчої бази. 
Зазначені проблеми не можуть не стримувати або 
обмежувати економічні інтереси товаровиробників 
галузі, що, своєю чергою, не може позитивно впли-
вати на розвиток та реформування агропромислового 
виробництва, кон’юнктуру ринку, рівень споживан-
ня та забезпечення якісною, екологічно чистою про-
дукцією та сировиною всіх споживачів, ефективність 
підприємницької діяльності [2].

Базовими інституціональними інструментами ви-
робництва продукції скотарства є форма власності на 
землю, виробнича та соціальна інфраструктура, під-
приємництво на селі, адміністративні органи.

Доцільно буде виокремити три інституційні еле-
менти, яки формують весь механізм розвитку відно-
син в м’ясо-молочному скотарстві (таблиця 1).

Характерною особливістю функціонування аграр-
ного ринку в Україні є невелика ємність первинно-
го ринку реалізації сільськогосподарської продукції, 
тобто поставок продукції товаровиробниками безпо-
середньо переробним підприємствам, і зростаючий 
із року в рік обсяг вторинного ринку – посередни-
цтва. Наприклад, якщо у 2000 р. сільськогосподар-
ські підприємства реалізовували переробним підпри-
ємствам 21% м’ясної та 78% молочної продукції, то у 
2013 р. – лише 13 % та 63% відповідно. Отже, упро-
довж років відбувається посилення негативної тенден-
ції щодо спрямування товаропотоків до комерційних 
каналів збуту з непрозорими умовами купівлі-прода-
жу, визначення якості продукції та цін, що призво-
дить до значних фінансових втрат виробників [3].

За таких умов важливим інструментом регулю-
вання агарного ринку має бути розвиток інституцій 
реалізації сільськогосподарської продукції (оптових 
ринків, аграрних бірж, агроторгових домів, обслу-

говуючих кооперативів, виставок, ярмарків тощо), 
функціонування яких забезпечує вільний прозорий 
рух аграрної продукції. Сучасний стан їх розвитку 
загалом дозволяє здійснювати торговельно-обмін-
ні операції між виробниками сільгосппродукції та 
її споживачами водночас діяльності цих інституцій 
притаманна низка вад, а саме:

– недосконалість функціонування оптових рин-
ків сільськогосподарської продукції, на яких, крім 
оптових партій, можна придбати продукцію вроз-
дріб. Нині оптові ринки – це насамперед організова-
ні майданчики для реалізації сільгосппродукції ви-
робниками, які не завжди забезпечують формування 
оптової ціни;

–  недосконалість функціонування організовано-
го біржового ринку сільськогосподарської продукції 
(який останніми роками виконував зазвичай функ-
ції реєстратора зовнішньоекономічних контрактів), 
нерозвиненість хеджування, а також форвардної та 
ф’ючерсної біржової торгівлі, що не сприяє форму-
ванню довгострокових планів розвитку сільгосппід-
приємств в частині гарантування одержання при-
йнятної виручки від реалізації продукції;

– відсутність налагодженого постійного каналу 
реалізації продукції для більшості сільгосппідпри-
ємств, що призводить до ускладнення процесу пла-
нування й управління збутовою політикою підпри-
ємства;

– недостатній рівень технічного супроводження 
лабораторіями з контролю за якістю продукції під 
час її реалізації на ярмарках сільськогосподарської 

Таблиця 1
Інституційні елементи формування відносин  

в м’ясо-молочному скотарстві

Елемент Функціонально-організаційна 
характеристика

Адміністративний 
(нормативно-правова 
база, державні органи 
та структури на всіх 
рівнях)

– розробка та втілення в життя 
державної політики щодо регу-
лювання і забезпечення ефек-
тивного функціонування ринку 
скотарства; 
– забезпечення організації про-
цесів модернізації і техніко-тех-
нологічної реконструкції сфери 
виробництва м’ясо-молочної про-
дукції, її переробки, зберігання і 
оптової торгівлі; 
– здійснення товарних і фінан-
сових інтервенцій з метою регу-
лювання цін з метою оптимізації 
попиту і пропозиції.

Ринковий (попит 
і пропозиція, 
конкуренція, 
товаровиробники, 
споживачі, виробнича 
і соціальна 
інфраструктура)

– дослідження та прогнозування 
кон’юнктури аграрного ринку;
– організація гуртових форвард-
них торгів м’ясо-молочною про-
дукцією;
– державне регулювання та 
контроль цін, експорту продук-
ції, внутрішнього виробничого та 
ресурсного балансу через єдиний 
біржовий механізм.

Організаційний 
(форми взаємодії між 
господарюючими 
суб’єктами)

– збір інформації стосовно 
реального стану ринку м’ясо-
молочної продукції; 
–  формування й розроблення 
загальнодержавних, регіональних 
і галузевих програм, націлених 
на ефективний розвиток галузей і 
агроформувань;
– асоціативні угоди між товаро-
виробниками продукції;
– досягнення узгодженості в 
ланцюгу просування продукції 
від виробника до кінцевого спо-
живача

Джерело: розроблено автором
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продукції, внаслідок чого споживачі можуть придба-
ти неперевірені, небезпечні для здоров’я продукти 
харчування;

– недосконала та неефективна робота агротор-
гових домів, які у більшості є дрібноторговими по-
середниками, що не сприяє раціоналізації каналів 
просування продукції від товаровиробників до спо-
живачів [4].

Усвідомлення необхідності розвитку інституцій 
реалізації сільськогосподарської продукції на дер-
жавному рівні є. Відтак Міністерством аграрної по-
літики та продовольства України у межах реаліза-
ції Ініціативи «Рідне село» 8.11.2013 р. в м. Києві 
відбулася презентація пілотного проекту заготівель-
но-збутової мережі, впровадження якого сприятиме 
формуванню прямих каналів збуту сільгосппродук-
ції без посередництва. Проект буде поширено в усіх 
регіонах України, в яких передбачається створення 
близько тисячі таких збутових точок у понад 100 
містах з населенням понад 50 тис. осіб [5].

Одним із ключових інструментів регулювання 
аграрного ринку є система цін та ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію. Основні засади ці-
нової політики та здійснення державного регулю-
вання, контролю (нагляду) й спостереження у сфері 
ціноутворення здійснюються відповідно до Законів 
України «Про ціни і ціноутворення», «Про державну 
підтримку сільського господарства України», а та-
кож Господарського кодексу України.

Функції регулювання аграрного ринку більшіс-
тю країн світу покладені на спеціалізований орган, 
діяльність якого спрямована насамперед на забез-
печення цінового балансу на основні види сільсько-
господарської продукції. Для його досягнення упо-
вноважений орган використовує низку інструментів, 
ключовим серед яких є запровадження спеціальних 
цін залежно від обсягів виробленої продукції сіль-
госппідприємствами та світової кон’юнктури на 
аграрному ринку. Також широко використовуються 
різноманітні види підтримки споживачів з низьким 
рівнем доходів.

Особливістю спільної агарної політики Європей-
ського Союзу (САП ЄС) є встановлення цільових цін 
за видами сільськогосподарської продукції, які є верх-
ньою межею цін всередині ЄС і, як правило, істотно 
перевищують ціну світового ринку. Для запобігання 
дешевому імпорту, який може збити цільову ціну, на 
всі імпортовані продукти встановлюється мито у роз-
мірі різниці між світовою і цільовою цінами («змінне 
мито»). Такий механізм цінової підтримки функціо-
нує доти, доки ЄС є чистим імпортером, коли імпорт-
ні мита не мають ніякого впливу на внутрішню ціну, 
яка за цих обставин знижується до рівня ціни світо-
вого ринку. Щоб цього не допустити ЄС встановлює 
«інтервенційну ціну», тобто нижчу цінову межу, яка 
слугує гарантією для сільгосптоваровиробників. Кра-
їни закуповують будь-яку пропоновану кількість від-
повідної продукції за інтервенційною ціною (за вста-
новленими стандартами) і цим запобігають падінню 
цін внутрішнього ринку нижче від цієї ціни [6].

З метою регулювання цін на сільськогосподар-
ську продукцію в окремих країнах ЄС функціонують 
окремі спеціалізовані органи. Наприклад, у Польщі з 
метою стабілізації ринку й захисту доходів фермерів 
держава проводить інтервенційні закупівлі сезонних 
надлишків сільськогосподарської продукції й продо-
вольства і продаж цих продуктів у період дефіциту. 
Цю функцію виконує державне Агентство аграрного 
ринку, що діє на ринках зерна, молочної продукції, 
м’яса, цукру, хмелю й продуктів переробки карто-

плі. Агентство також встановлює експортні субсидії 
на експорт продукції [7].

У Чехії функціонує Державний сільськогосподар-
ський інтервенційний фонд, діяльність якого спря-
мована на: здійснення інтервенційних закупівель ви-
значених видів продукції за інтервенційною ціною; 
фінансування зберігання та, у випадку необхідності, 
переробку продукції, закупленої за інтервенційною 
ціною; реалізацію нагромаджених запасів продукції 
на внутрішньому та зовнішньому ринках; надання 
субвенцій для підтримки експорту, запровадження 
системи виробничих квот [8].

Контроль за формуванням цін в Іспанії здійсню-
ється Великою радою з цін при Міністерстві економі-
ки та фінансів, яка за своєю суттю є робочим органом 
Урядової комісії з економічних питань. Регулювання 
цін здійснюється в основному на продукти першої 
необхідності, сільськогосподарську продукцію, а та-
кож на продукцію підприємств-монополістів. Пере-
лік контрольованих державою товарів публікується 
в пресі. На засіданнях Великої ради розглядаються 
питання зміни цін на конкретні товари та послуги, 
розробка рекомендацій щодо цих питань, нагляду за 
виконанням рішень урядової комісії тощо. Контроль 
за цінами поширюється не тільки на державні, а й на 
інші, зокрема й приватні, підприємства [9].

У США обов’язки цінового регулювання в аграр-
ній сфері покладені на Міністерство сільського госпо-
дарства. У межах федеральних сільськогосподарських 
програм фермери, що займаються вирощуванням зер-
нових, одержують від Міністерства сільського госпо-
дарства позики на фінансування виробництва. Зібра-
ний врожай вони можуть продавати за ринковими 
цінами і розплачуватися за позики частиною виторгу. 
Якщо ринкові ціни опускаються нижче рівня контр-
ольних цін, встановлених конгресом, то фермер може 
здати врожай державі за контрольними цінами, розра-
ховуючись за позику й одержуючи прибуток. У такий 
же спосіб регулюються ціни в молочній промисловос-
ті. Конгрес визначає «справедливий» рівень контр-
ольних цін на молоко, олію, сир. Якщо ринкові ціни 
знижуються нижче цього рівня, то продукти скуповує 
держава і використовує їх на: безкоштовні сніданки 
для школярів; допомогу бідним; продовольчу допо-
могу країнам, що розвиваються. Водночас держава 
прагне підтримувати співвідношення між цінами на 
сільськогосподарські продукти і товари, які купують-
ся фермерами [3].

Сучасний стан реформування галузі скотарства 
в Україні доводить необхідність зміни всієї системи 
економічних відносин, яка охоплює одночасно ви-
робництво, розподіл, обіг і споживання сільськогос-
подарської продукції. 

Головне полягає в находженні початкових  
імпульсів, тобто «пускових механізмів», а відповід-
но й ланок, за допомогою яких можна вирішувати 
проблеми. Не менш важливо прослідкувати взаємо-
залежності між окремими інститутами. В Украї-
ні наразі взагалі немає підходів до конструювання 
життєздатних інституційних блоків з позицій вза-
ємозалежності та пріоритетності (черговості) їхніх 
складових [9], що перетворює переважну більшість 
розроблених програм на декларації, які за своєю сут-
ністю не можуть бути практично реалізовані.

Найпершим «пусковим» елементом інституцій-
них інструментів розвитку є розробка та впрова-
дження загальнодержавної обґрунтованої програми 
розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сіль-
ськогосподарських підприємствах, що повинна стати 
національною ідеєю (рис. 1).
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Державна підтримка сільськогосподарського ви-
робництва в галузі скотарства має бути спрямована 
на забезпечення виробництва м’ясо-молочної про-
дукції на рівні прибутковості, що забезпечує розши-
рене відтворення, створення сприятливих соціаль-
них умов життя сільських жителів та покращення 
добробуту їхніх сімей, формування передумов для 
збереження та комплексного розвитку сільських те-
риторій, задоволення потреб населення України в 
якісних і доступних продуктах харчування, розши-
рення експортного потенціалу країни.

Не менш важливим є взаємовідносини між таки-
ми інституційними інструментами, як форма влас-
ності на землю та підприємництво на селі. На думку 
П. Саблука, інституційні реформи не є результатив-
ними через «…невирішення проблем трансформації 
земельних відносин, а без урахування ресурсу зем-
лі неможливо розробити рівноправні для сільського 
господарства економічні «правила гри», тобто сфор-
мувати ринковий зміст усіх складових економічного 
механізму. Через це ціновому, кредитному, подат-
ковому, страховому механізмам усе ще притаманні 
певні риси планово-розподільчої системи господарю-
вання [10]. 

Власність на землю будь-якого суб’єкта господа-
рювання посилюватиме зацікавленість у відновленні 
цього ресурсу, можуть виникнути потреби в залучен-
ні інвестицій тощо. Своєю чергою підприємництво 
як інструмент інституціонального впливу, що відо-
бражує й регулює відносини власності, є основою ви-
робничих відносин, які орієнтуються на збільшення 
вартості капіталу, одержання власного прибутку та 
виробництво конкурентоспроможної продукції. 

Висновки. Недостатньо динамічні й системні ін-
ституційні перетворення, незавершеність ринкових 
механізмів призводять до ситуації, коли державна 
політика поглиблюватиме розбіжності між еконо-
мічними інтересами значної кількості суб’єктів гос-
подарювання. За таких умов учасники економічних 
відносин постають перед необхідністю самостійно 

налагоджувати механізми взаємної 
співпраці, внаслідок чого стихійно 
виникатимуть нові правила здій-
снення господарських трансакцій, в 
яких регулююча і контролююча роль 
держави тією чи іншою мірою виму-
шено поступатиметься місцем умо-
вам неформальних угод. 

Тому ефективність господарських 
інститутів, а отже, й сприятливість 
інституційного середовища в плані 
вирішення структурних проблем аг-
ропромислового розвитку, значною 
мірою визначатиметься тим, як самі 
учасники ринкових відносин роз-
цінюватимуть запроваджувані пра-
вила й норми виходячи із інтересів 
власної практичної діяльності. Це 
потребує створення сприятливих пе-
редумов, за яких суб’єкти господа-
рювання зможуть відповідно до на-
явних ресурсних можливостей та 
навколишнього інституційного се-
редовища реалізовувати свої інтере-
си шляхом розробки та практичного 

втілення власних ефективних економічних страте-
гій, не ущемляючи водночас інтереси інших ринко-
вих суб’єктів [11].
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Постановка проблеми. В умовах стрімкого розви-
тку ринку та зміни конкурентної ситуації продавці 
й виробники, як ніколи раніше, змушені знаходи-
ти ефективні та дієві методи стимулювання збуту з 
метою збільшення обсягу продажів і завоювання ло-
яльності споживачів. Стимулювання збуту є основою 
комунікаційних технологій, оскільки його специфіч-
ний та діючий вплив на продаж відчутний на всіх 
етапах життєвого циклу товару. Отже, дослідження 
ефективності стимулювання збуту є актуальним та 
значимим для суб’єктів малого підприємництва. Як 
показує опитування міжнародного кадрового пор-
талу HeadHunter Україна, близько 40% стабільних 
компаній є суб’єктами малого підприємництва, 38% 
з них зацікавлені в ефективному стимулюванні збуту 
своєї продукції через економічну ситуацію в країні 
[7]. А відтак виникає проблема ефективного впрова-
дження інструментів стимулювання збуту, що збіль-
шує обсяги продажу товарів масового попиту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матику впровадження інструментів стимулювання збу-
ту в діяльність суб’єктів господарювання висвітлено в 
працях А. Літвінової [9], А. Гладченко [16], Н. Вайн 
[17], С. Рибченко [14] та ін. Проблемі стимулюван-

ня ринку послуг присвячені роботи В. Янченко [10].  
О. Сальников [15] та Є. Немкович [11] вивчали ас-
пекти ефективного господарювання суб’єктів малого 
бізнесу. Проте питання впровадження інструментів 
стимулювання збуту на малих підприємствах належ-
но не розкрите ще й досі. 

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету, яка полягає в аналізі теоретич-
них аспектів впровадження ефективних і недоро-
гих інструментів стимулювання збуту в діяльність 
суб’єктів малого підприємництва.

Виклад основного матеріалу. З метою конкре-
тизації наших поглядів для початку як поняття 
«суб’єкт малого підприємництва» приймемо визна-
чення Господарського кодексу України (ст. 55, ч. 
3), відповідно до якого суб’єктами малого підпри-
ємництва є фізичні особи, зареєстровані у встанов-
леному законом порядку як фізичні особи-підпри-
ємці за умови, що середня чисельність працівників 
за звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національно-
го банку України. Суб’єктами малого підприємни-
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цтва також вважаються юридичні особи-суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-право-
вої форми і форми власності, у яких середня чи-
сельність працівників за звітний період (календар-
ний рік) не перевищує 50 осіб і річний доход від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквіва-
лентну 10 мільйонам євро, визначену за середньо-
річним курсом Національного банку України [1]. 
Отже, найбільш загальними критеріями, на основі 
яких підприємства відносяться до суб’єктів малого 
бізнесу, є чисельність персоналу; розмір статутного 
капіталу; величина активів; обсяг обороту (прибут-
ку, доходу).

Бізнес в масштабі малого підприємства має низ-
ку якісних особливостей. Перша: єдність права влас-
ності і безпосереднього управління підприємством. 
Друга: «наочність» підприємства, тобто обмеженість 
його масштабів, що зумовлює особистісний характер 
відносин між господарем і працівником та дозво-
ляє домагатися дійсної мотивації роботи персоналу 
і більш високого ступеня його задоволеності працею. 
Третя: відносно невеликі ринки ресурсів і збуту, які 
не дозволяють суб’єкту господарювання здійснювати 
скільки-небудь серйозний вплив на ціни та загаль-
ний галузевий обсяг реалізації товару. Четверта: пер-
соніфікований характер відносин між підприємцем і 
клієнтами, оскільки мале підприємство розраховане 
на обслуговування порівняно вузького кола спожи-
вачів. П’ята: ключова роль керівника в житті під-
приємства, який повністю відповідальний за резуль-
тати господарювання внаслідок своєї безпосередньої 
включеності у виробничий процес і все, що пов’язане 
з його організацією. Шоста: сімейне ведення справи, 
яка успадковується родичами господаря, чим і ви-
значається пряма залученість останніх до всієї діяль-
ності підприємства. Сьома: характер фінансування 
(якщо суб’єкти великого бізнесу отримують необхід-
ні ресурси в основному через фондові біржі, то малі 
підприємства покладаються на порівняно невеликі 
кредити банків, власні кошти і «неформальний» ри-
нок капіталів – гроші друзів, родичів та ін.). Як про-
відну особливість можна виокремити високу частку 
оборотного капіталу порівняно з основним фондом. 
Відтак у великих підприємств це співвідношення 
становить 80:20, а у малих воно знаходиться в меж-
ах 20:80 [15].

Для ефективного використання інструментів сти-
мулювання збуту суб’єкту господарювання слід сфор-
мулювати конкретні стратегічні цілі. Маркетингова 
стратегія кожного підприємства має бути унікаль-
ною завдяки відмінностям в компонентах комплексу 
маркетингу, оскільки рішення, ухвалені щодо вка-
заних чотирьох компонентів, створюють неповтор-
ні комбінації. Майстерне використання комплексу 
маркетингу як єдиного цілого забезпечує збільшення 
рівня задоволеності клієнтів [14, с. 31].

Результати аналізу літературних джерел дово-
дять, що особливою різноманітністю відрізняються 
інструменти стимулювання збуту, спрямовані на сти-
мулювання споживачів вчинити купівлю, робити це 
регулярно і збільшувати обсяг споживання товару в 
розрахунку на одного споживача. Вони також покли-
кані понизити сезонні коливання споживчого попиту. 
Вивчення досвіду суб’єктів господарювання свідчить, 
що найбільш результативними і популярними є такі 
інструменти стимулювання збуту, як знижки до свят 
або закінчення сезону, проведення розіграшів і ло-
терей, презентації товарів, подарунки покупцям. Як 
ефективні інструменти стимулювання збуту доцільно 
відмітити видачу купонів, що гарантують знижку на 

подальші покупки; продаж товарів в кредит; гаран-
тії повернення неякісного або такого, що не підійшов 
покупцю, товару за умови дотримання відповідних 
правил (збереження зовнішнього вигляду і упаковки, 
певний термін з моменту продажу тощо). Серед найе-
фективніших слід вирізняти ті інструменти стимулю-
вання збуту, які дають споживачеві негайний виграш 
або економію [1]. Більшість розглянутих інструментів 
з успіхом використовується давно, проте зі збільшен-
ням інформатизації суспільства та переходом від осо-
бистісного спілкування до інтерактивного вони зміню-
ються та осучаснюються.

Одним з класичних методів стимулювання збуту, 
який знов набуває популярності в модернізованому 
вигляді, є гейміфікація. Г. Зікерманн та Дж. Ліндер 
вважають, що гейміфіковані системи ґрунтуються на 
психологічних та віртуальних нагородах за певну по-
ведінку, такі як пропозиція готівки і призів (товарів) 
[6, с. 13]. Gartner Group стверджує, що її активне за-
провадження є однією з найважливіших тенденцій в 
інформаційних технологіях для суб’єктів господарю-
вання. Найближчим часом ігрові сервіси, що застосо-
вуються з метою залучення і утримання споживачів 
товарів або послуг, стануть стільки ж значимими для 
бізнесу, як і торгові майданчики та соціальні мережі 
[6, с. 14]. 

Редактори журналу Marketing Media Review 
(MMR) І. Рубіс та Г. Петренко виокремлюють такі 
переваги гейміфікації. Перша: вона допомагає ритей-
лорам нагадати споживачам про себе і взаємодіяти 
з ними – споживачі набагато легше запам’ятовують 

 
Рис. 1. Алгоритм застосування інструменту 

«гейміфікація» на підприємстві
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ритейлора, який дає їм контент, що підтримує за-
лучення. Друга: це креативний і корисний спосіб 
ознайомити споживачів з новим продуктом, який ви-
пускається на ринок. Замість розповсюдження безко-
штовних пробників продукту господарюючий суб’єкт 
дозволяє користувачам протестувати продукт у фор-
мі гри, в процесі якої останні вчаться ним корис-
туватися. Третя: можливість організації зворотного 
зв’язку, оскільки користувач в процесі гри залишає 
свої дані на сайті господарюючого суб’єкта (біль-
шість платформ гейміфікації вимагають від спожи-
вачів реєстрації за допомогою електронної адреси або 
аккаунтів в соціальних мережах). Четверта: геймі-
фікація сприяє дослідженню ринку на основі думок 
споживачів, якщо ритейлор використовує їх відгуки, 
отримані в процесі гри, для вирішення проблем «в 
реальності» [3].

Гейміфікація передбачає застосування дорогих і 
недорогих інструментів. Наприклад, ритейлор роз-
міщує на своєму сайті невелику гру (це може бути 
навіть рисунок з пошуком предметів), пройшовши 
яку клієнт отримає знижку або подарунок у разі за-
мовлення товарів. Порядок застосування гри з метою 
стимулювання збуту наведено на рис. 1.

Другим інструментом стимулювання збуту є 
транс’юмеризм – надання покупцеві певної речі в 
користування за щомісячну плату [17]. Цей інстру-
мент стимулювання збуту вперше було використано 
в аеропортах, на автовокзалах, в готелях, де спожи-
вачі брали в користування речі на час споживання 
основної послуги. Пізніше ця ідея стала основою для 
бізнесу з прокату автомобілів, літаків, ювелірних 
прикрас, одягу тощо. Важливою характеристикою 
транс’юмеризму є перехід від гарантовано реальних 
можливостей до ефемерних необов’язкових з метою 
не робити згубного впливу на довкілля [17]. Про-
відними ідеями транс’юмеризму є: більше сервісу і 
менше товарів; більше обсягу повторного споживан-
ня одних і тих же речей шляхом їх перепродажу; 
більше сервісу за рахунок роздільного володіння. 
Дослідження продемонстрували, що за умов впрова-
дження на ринок стратегії роздільного користування 
автомобілями одна машина в експлуатації може за-
мінити сім або вісім автомобілів, що мають тільки 
одного хазяїна [17].

На рис. 2 наведено алгоритм застосування інстру-
менту «транс’юмеризм» на підприємстві за умови, 
що товар (послугу) з асортименту підприємства є 
сенс надавати в користування за помісячну оплату.

 

Рис. 2. Алгоритм застосування інструменту 
«транс’юмеризм» на підприємстві

Трайвертайзинг є третім інструментом, що до-
речно застосовувати з метою стимулювання збуту в 
умовах діяльності суб’єктів малого підприємництва. 
Його сутність полягає в тому, що споживач може 
спочатку спробувати товар, а потім його купити [16]. 
Прикладами вдалого трайвертайзингу є тест-драйв 
автомобіля, різноманітної побутової техніки, ме-
блів. Причинами поширення його популярності ста-
ли: значний обсяг реклами, який заважає спожива-
чу зробити вибір на користь того чи іншого бренду; 
збільшення досвіду споживання, що зменшує довіру 
до реклами та формує бажання спочатку випробува-
ти товар на практиці; перенасичення ринку товарами 
й продовження цієї тенденції надалі; прагнення но-
вих вражень – споживачі не проти спробувати новий 
товар, але не поспішають купувати товар непереві-
рений; схильність до впливу референтних груп – за 
необхідності купити товар споживач керується пора-
дами таких людей, як і він сам [16].

Особливістю трайвертайзингу є відсутність 
обов’язкової купівлі тестованого товару як кінцевої 
мети – цей інструмент спрямований також на фор-
мування позитивних відгуків споживачів та його по-
ширення серед інших. Він ще набирає популярності 
і в подальшому все частіше буде простежуватись на 
ринку діяльності суб’єктів малого підприємництва.

На рис. 3 наведено алгоритм застосування інстру-
менту «трайвертайзинг» на підприємстві за умови, 
що товар (послугу) є сенс надавати в пробне вико-
ристання.

 Рис. 3. Алгоритм застосування інструменту 
«трайвертайзинг» на підприємстві

Четвертим, найбільш поширеним та, на думку 
А. Гладченко, найбільш ефективним інструментом 
стимулювання збуту є знижки [2]. Проведений авто-
ром аналіз знижок дозволив виявити понад двадцять 
їх видів. Лише продумана стратегія суб’єкта госпо-
дарювання стосовно встановлення знижок може бути 
успішною. Як негативний наслідок її застосування 
слід передбачити варіант купівлі товарів (послуг) 
споживачами тільки в період дії знижки.

Стимулювання послугою є п’ятим інструментом 
стимулювання збуту. Якщо господарюючий суб’єкт не 
може розраховувати на інтерес споживача до товару, 
він може розраховувати на його лояльність за раху-
нок надання сервісу, який становить низку додатко-
вих послуг споживачам своєї продукції (безкоштовна 
доставка товару або доставка за рахунок постачаль-
ника, післягарантійне обслуговування, швидке повер-
нення витрат на організацію збуту, консультації спо-
живачу щодо експлуатації товару тощо) [10].

Програми лояльності, на думку А. Рибченко, є 
шостим інструментом стимулювання збуту, спрямо-
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ваним на довгострокові, диференційовані та персоні-
фіковані відносини між продавцем і споживачем. Не-
диференційовані відносини в системі збуту в умовах 
застосування філософії маркетингу взаємовідносин 
стають все менш ефективними [13]. Основою про-
грами лояльності є індивідуалізація кожного клієн-
та, націлена на формування у нього відчуття небай-
дужості постачальника. Програма лояльності може 
складатися із значної кількості елементів. Проте 
Л. Балабанова і А. Балабаниць як найбільш ефек-
тивні вирізняють:

– інформування споживача про знижки або додат-
кові послуги, пов’язані з товарами частого попиту;

– вітання з Днем народження, професійним свя-
том тощо;

– можливість застосування індивідуальної, зруч-
ної для конкретного споживача системи оплати това-
рів і послуг [4, с. 18]. 

Висновки. З окресленого можна зробити такі ви-
сновки. Проведений аналіз літератури з цієї проблеми 
дозволяє виокремити переваги та недоліки викорис-
тання вказаних інструментів стимулювання збуту на 
малому підприємстві. В якості переваг, які надають 
стимул споживачам, слід зазначити формування по-
треби в створенні баз даних, що дає підстави для за-
стосування філософії маркетингу взаємодії; збільшен-
ня частоти (обсягу) замовлень; невеликі (порівняно з 
рекламними) витрати; відносно швидкий результат 
в отриманні зворотної реакції покупця. Проте необ-
ґрунтоване використання цих інструментів малими 
підприємствами може викликати звикання спожива-
чів до програм стимулювання збуту і знизити прива-
бливість образу торгової марки, що неодмінно прине-
се збитки. Оскільки в публікації неможливо розкрити 
усі теоретичні та практичні аспекти висвітлюваної 
проблеми, подальші наукові пошуки пов’язуються з 
дослідженням можливості впровадження вказаних ін-
струментів стимулювання в збутову діяльність лише 
на оптовому ринку. Як дуже важливий розглядається 
напрям дослідження застосування інструментів сти-
мулювання збуту суб’єктами малого підприємництва 
виключно з метою підвищення ефективності збутових 
відносин на оптовому ринку. 
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Постановка проблеми. У сучасних економічних 
умовах функціонування та подальший розвиток про-
мислових підприємств безпосередньо залежать від 
їх інноваційної активності. Однак, як свідчать ста-
тистичні дані останніх років, промислові підприєм-
ства відчувають серйозну кризу в інноваційній сфері. 
Важливим є прийняття активних заходів з її подо-
лання і стимулювання інноваційної діяльності. У да-
них умовах особливого значення набувають оцінка 
інноваційної спроможності машинобудівного підпри-
ємства та розробка шляхів її формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фун-
даментальні дослідження, спрямовані на вивчення 
сутності інновацій та інноваційної діяльності, зна-
йшли своє відображення в роботах вітчизняних та 
зарубіжних вчених: Л. Абалкіна, А. Анчишкіна, 
Ю. Берлінера, Л. Бляхмана, С. Глазьєва, А. Градо-
ва, А. Дагаєва, В. Долгова, П. Друкера, А. Клайн-
кнехта, Ю. Куренкова, А. Круглікова, А. Кулагіна, 
Б. Ланіна, В. Логінова, М. Османкіна, Н. Новиць-
кого, К. Опенлендера, А. Пригожина, В. Рудзицько-
го, Б. Санто, А. Семенової, В. Сенчагова, Б.Я. Татар-
ських, Р. Фатхутдінова, Й. Шумпетера, Ю. Яковця 
та інших. В останній час з’явилися роботи О. Іголь-
нікової та Б. Санжапова [8], Д. Лагерєва [13], у яких 
розглядається питання моделювання динаміки інно-
ваційних процесів за допомогою нечітких когнітив-
них карт.

Постановка завдання. Незважаючи на суттєві 
напрацювання в означеній сфері та численні дослі-
дження вчених в області інновацій, необхідно відзна-
чити недостатню розробленість методики оцінки та 
формування інноваційного потенціалу машинобудів-
них підприємств. Існуючі в інформаційних джерелах 
підходи являють собою рекомендації щодо вирішен-
ня окремих питань даної проблеми, які потребують 
подальшого розвитку, поглиблення та систематиза-

ції. На основі викладеного можна сформулювати за-
вдання дослідження, яке полягає в удосконаленні 
методологічного підходу до оцінки та формування 
інноваційного потенціалу машинобудівного підпри-
ємства на підставі застосування методу нечітких ког-
нітивних карт.

Виклад основного матеріалу дослідження. В рам-
ках поставленого завдання особливе значення має 
проблема формування інноваційного потенціалу 
машинобудівних підприємств та визначення його 
структурних складових, вплив на які дозволить під-
приємству ефективно досягати поставлених цілей 
інноваційного розвитку. Наявність різних методик 
оцінки інноваційного потенціалу підприємств, що 
грунтуются на найпростіших математичних методах, 
не дозволяє враховувати невизначеності при оцінці. 
Виходячи з цього, слід вважати за необхідне подаль-
ше поглиблення теоретико-методичних питань оцін-
ки та формування інноваційного потенціалу підпри-
ємств.

За останні роки з’явилася низка вітчизняних і 
зарубіжних публікацій, присвячених правовим, ме-
тодологічним і методичним аспектам інноваційного 
розвитку. Разом з тим у них розглядаються лише 
окремі сторони моніторингу інноваційного потенці-
алу промислового підприємства. Наприклад, у ро-
боті [1] проводиться дослідження тільки ресурсних 
показників інноваційного розвитку. Автор [1, с. 16] 
вважає, що «найбільше значення при оцінці ефек-
тивності інноваційного розвитку має ресурсний по-
тенціал».

Але, на наш погляд, сама наявність ресурсів при 
недостатньому інформаційному забезпеченні та не-
ефективному менеджменті не принесе бажаного ре-
зультату. Не заслуговує підтримки й надмірна ак-
центуація ролі інформаційної складової інноваційної 
діяльності, яка декларується в деяких роботах [2; 3; 4].  
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Не зменшуючи значення інформаційного забезпечен-
ня, все ж відзначимо, що і ресурсні можливості під-
приємства мають далеко не останнє значення.

У результаті під інноваційним потенціалом у кон-
тексті даного дослідження розуміється сукупність 
його окремих умовно-автономних складових, а саме: 
виробнича, фінансова, кадрова, маркетингова, ін-
формаційна, наукова та організаційно-управлінська 
[5; 6]. Ця сукупність характеризує можливість гос-
подарюючого суб’єкта в повній мірі забезпечувати 
усі стадії конкретного інноваційного процесу.

Як відомо, машинобудівні підприємства як суб’єкти 
управління є складними, динамічними, виробничими, 
соціально-економічними, технічними й організаційни-
ми багатоелементними утвореннями, які відкриті для 
впливу зовнішнього середовища. Тому основна склад-
ність, яка виникає при побудові моделей функціону-
вання таких складних об’єктів, пов’язана з тим, що 
аналітичний опис або статистичне спостереження за-
лежностей між вхідними і вихідними параметрами 
утруднено, а найчастіше неможливо. Рішенням при 
цьому може бути застосування суб’єктивних моделей, 
заснованих на експертній інформації, яка оброблюєть-
ся із залученням логіки та інтуїції.

Для підтримки процесу прийняття управлінських 
рішень необхідне застосування моделей, в яких вра-
ховуються когнітивні можливості людини (сприйнят-
тя, уявлення, розуміння, пояснення) при вирішенні 
управлінських завдань. Найбільший інтерес серед них 
представляють нечіткі когнітивні моделі, в основі яких 
лежить поняття нечіткої когнітивної карти [7; 8; 9].

Нами запропонована методика застосування не-
чітких когнітивних карт для розв’язання завдання 
оцінки інноваційного потенціалу машинобудівних 
підприємств та динамічного моделювання альтерна-
тив зміни як потенціалу, так і його складових.

Метод нечітких когнітивних карт належить до 
експертних методів. Експертні методи використову-
ються в основному тоді, коли статистична інформа-
ція на підприємстві має місце, але при її використан-
ні для потреб моніторингу інноваційної діяльності 
можуть виникати труднощі, які, на наш погляд, 
можна поділити на декілька груп:

– вихідна статистична інформація не завжди 
може бути надійною базою для прийняття відповід-
них прогнозних рішень;

– частина інформації, яку залучають до оцінки 
інноваційного потенціалу, має якісний характер і не 
підлягає кількісному вимірюванню;

– на момент прийняття рішення необхідна статис-
тична інформація може бути відсутня, а її отриман-
ня потребує часу та витрат;

– імовірнісний характер стану інноваційної діяль-
ності;

– багатофакторність моделі, що є предметом до-
слідження.

Нечітка когнітивна модель заснована на формалі-
зації причинно-наслідкових зв’язків між факторами 
(концептами), що характеризують досліджувану сис-
тему. Результатом формалізації є подання системи у 
вигляді причинно-наслідкової мережі, що називаєть-
ся нечіткою когнітивної картою (НКК).

Для отримання прогнозу розвитку ситуації при 
реалізації різних альтернатив використовується ма-
тематичний апарат імпульсних процесів, який до-
зволяє прогнозувати значення концептів у дискретні 
моменти часу.

Модель імпульсного процесу для знакових когні-
тивних карт була запропонована у [8]. Для випадку 
НКК пропонується така її модифікація:
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де vi(t) – значення концепту ei в момент часу t;  
vi(t + 1) – значенння концепту ei в момент часу (t + 1);  
qi(t + 1) – зовнішній вплив на ei в момент часу (t + 1);  
oi(t + 1) – керуючий вплив на ei в момент (t + 1); 
wij = w(ei, ej) – інтенсивність впливу між концепта-
ми ei и ej; pj(t) – зміна значення ej в момент часу t;  
Т – операція Т-норми (використовується добуток); S –  
операция S-норми (використовується S-норма Лука-
севича).

У моделі (1) параметр t відображає перебіг ім-
пульсного процесу в НКК (такти моделювання) і 
досить слабко співвідноситься з реальним часом в 
системі, що моделюється. Крім того, в моделі нехту-
ється тимчасовими затримками при передачі впли-
ву між концептами і вважається, що кожний вплив 
відбувається за одиничний час. Для отримання но-
вого стійкого стану модельованої системи доцільно 
виконувати динамічне моделювання до значення t = 
1,5N, де N – кількість концептів у когнітивної карті. 
Так як N – це максимальна довжина шляху в НКК, 
то при t = 1,5N керуючі та зовнішні впливи поширю-
ються по всій карті.

Динамічне моделювання виконується для кожної 
альтернативи yi ∈ Y, і його результатом є набір кін-
цевих значень концептів VR.

У нашому дослідженні метод когнітивних карт 
апробований в умовах функціонування ПАТ «Дні-
проважмаш» – провідному підприємстві України, 
що входить у склад науково-виробничої фірми «Дні-
протехсервіс» і виробляє устаткування та оснащення 
для доменного і прокатного виробництва, редуктори 
загального та спеціального призначення, чавунні тю-
бінги для метро та шахт, обладнання для гірничодо-
бувної, металургійної, трубної та коксохімічної про-
мисловості.

Для оцінки можливих шляхів підвищення рівня 
інноваційного потенціалу машинобудівного підпри-
ємства був здійснений аналіз роботи підприємства, 
який проводили спільно з аналітичним відділом 
підприємства, та з урахуванням робіт [10; 11] для 
структурного аналізу процесу розробки моделі фор-
мування інноваційного потенціалу машинобудівного 
підприємства нами був обраний метод нечітких ког-
нітивних карт, так як аналітичний опис та статис-
тичне спостереження залежностей між вхідними і 
вихідними параметрами утруднено.

У цілому побудову нечіткої когнітивної карти 
формування інноваційного потенціалу машинобудів-
ного підприємства можна представити у вигляді та-
кої послідовності кроків [11], що визначають:

1) список концептів, значущих для даної пред-
метної області;

2) відносини причинності (впливу) між кожною 
парою концептів;

3) знак впливу (позитивний чи негативний) між 
кожною парою концептів, пов’язаних ставленням 
причинності;

4) силу впливу між кожною парою концептів, 
пов’язаних ставленням причинності;

5) початковий стан концептів;
6) зовнішні впливи на концепти.
Зазвичай безліч базисних факторів, причинно-

наслідкові відносини між ними і відповідні змінні 
визначаються за результатами інтерв’ювання, екс-
пертного опитування або аналізу текстів, що мають 
відношення до досліджуваної ситуації (інформацій-
но-аналітичної бази). Основу інформаційно-аналі-
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тичної бази даного дослідження склали публікації 
провідних вітчизняних та зарубіжних агентств і фа-
хівців в області економіки.

На першому етапі дослідження була створена екс-
пертна комісія. При її формуванні ми керувалися на-
ступним. Оскільки моніторинг інноваційного потен-
ціалу охоплює інформацію про діяльність більшості 
підрозділів і служб підприємства, до складу експерт-
ної комісії повинні входити представники вищої та 
середньої управлінської ланок підприємства, керів-
ники підрозділів, задіяних у проведенні інновацій-
ної діяльності. Щодо кількісного складу експертної 
групи то ми схильні довіряти математично обґрун-
тованим ознакам. З теорії прогнозування відомо, що 
в переважній частині випадків оптимальна чисель-
ність експертної групи становить 17 осіб, а мінімаль-
но достатня чисельність експертної групи 
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 ви-
значається за формулою [12]:
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– величина, яка визначає ступінь надійнос-
ті та достовірності експертної оцінки; 
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 – мак-
симально дозволена відносна похибка, яка визнача-
ється в частках середньоквадратичного відхилення. 
Мінімальна кількість експертів повинна складати 
не менш 4 осіб. Таким чином, необхідна оптимальна 
кількість експертів перебуває у діапазоні від 4 до 17 
осіб.

Нечітка когнітивна карта, що описує інновацій-
ний потенціал машинобудівного підприємства, буду-
валася нами на підставі опитування експертів в облас-
ті управління інноваціями (10 експертів). Спочатку 
кожному експерту пропонувалося виявити низку 
факторів, що впливають на інноваційну діяльність 
підприємства. Отримана інформація була оброблена 
на предмет усунення двозначностей та повторів, а та-
кож узгодження термінології, що використовуються 
експертами. Окрім результатів опитування, ми залу-
чали для дослідження фінансову та статистичну звіт-
ність досліджуваного підприємства, зокрема форму 
№ 1 (Баланс) та форму № 2 (Звіт про фінансові ре-

зультати), а також результати статистичного обсте-
ження інноваційної діяльності підприємства (форма 
№ 1-інновація, затверджена Наказом Держкомста-
ту 10.08.2010 № 323). Ми також врахували досвід 
досліджень Д.Г. Лагерєва [13], О.С. Ігольнікової та 
Б.Х. Санжапова [8], О.А. Ларичевої [14].

На підставі аналізу ситуації відібрано 7 факторів 
(концептів), найбільш значимих у процесі розробки 
авторської розрахункової моделі впливу складових 
інноваційного потенціалу машинобудівного підпри-
ємства. При цьому виділені внутрішні і зовнішні 
фактори, що характеризують різні сторони досліджу-
ваної предметної області (табл. 1).

Для опису факторів використані поняття нечіткої 
і лінгвістичної змінних. Важливим моментом є те, 
що усі чинники і, відповідно, їх зміни мають кіль-
кісне вираження. Це кількісне вираження може бути 
або об’єктивно вимірюваним, або мати лінгвістичне 
значення, що має числову інтерпретацію.

Розглянемо лінгвістичні змінні.
Оцінка виробничої складової інноваційного потен-

ціалу (Х
1
) включає оцінку рівня розвитку основної 

технології виробництва; якості організації основних 
технологічних процесів; відповідності обслуговую-
чих та допоміжних виробництв потребам технології; 
рівня організації праці виробничих робітників.

Оцінка фінансової складової (Х
2
) включає оцінку 

забезпеченості фінансовими ресурсами за джерелами 
фінансування та оцінку ефективності їх інвестуван-
ня у інноваційну діяльність підприємства. 

Система показників щодо оцінки кадрової скла-
дової інноваційного потенціалу (Х

3
) включає оцінку 

структури та якості трудових ресурсів підприємства; 
результативності та ефективності використання трудо-
вих ресурсів; рівня стимуляції і мотивації персоналу. 
Як правило, вимоги до кваліфікації тим вище, чим 
вище технологічний рівень виробництва – на більш 
складному виробництві для ефективної роботи потріб-
ний більш кваліфікований та освічений персонал.

Система показників щодо оцінки маркетингової 
складової інноваційного потенціалу (Х

4
) включає 

Таблиця 1
Ключові показники, що впливають на розробку розрахункової моделі формування  

інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

№ 
з/п

Складові інноваційного 
потенциалу

Найбільш значущі показники 
відповідної складової 

інноваційного потенціалу
Оцінка показника

1 Виробнича (Х
1
) Наявність прогресивних техноло-

гічних процесів
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, де ВОЗперв – початкова вар-
тість основних засобів, грн; ВОЗввед – вартість 
введених основних засобів.

2 Фінансова (Х
2
) Фінансові показники ефективності 

реалізації інноваційних проектів
Комплексний показник, що включає NPV, 
IRR, PBP.

3 Кадрова (Х
3
)

Питома вага робітників, зайнятих 
дослідженнями і розробками у за-
гальній кількості працівників

∑
=

++++=+
K

j
jijiiii tpwTtotqtvStv

1
)))(,()1()1(),(()1(  

eкспNmin

eкспNmin = 2
max

2

σ
надZ

 

2
надZ

2
maxσ

перв

введ
оновл ВОД

ВОЗК =  

.

.
..

заг

досл
досл Ч

ЧУ =  

общ

пи
пi V

VУ ..
.. =  

 

, де Чдосл. – чисельність робітни-
ків, зайнятих дослідженнями і розробками, 
Чзаг. – загальна чисельність робітників.

4 Маркетингова (ринкова) (Х
4
) Конкурентоспроможність іннова-

ційної продукції
Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 
10 (max).

5 Інформаційна (Х
5
) Рівень забезпеченості сучасними 

інформаційними системами  
Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 
10 (max).

6 Наукова (Х
6
)

Питома вага інноваційної продук-
ції у загальному обсязі  продукції, 
що виробляється
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, де Vi.n. – вартість виробленої інно-
ваційної продукції, грн; Vзаг. – вартість усієї 
виробленої продукції, грн.

7 Організаційно-управлінська 
(Х

7
)

Характеристика організаційної 
структури з точки зору сприяння 
виробництву інноваційної продук-
ції на підприємстві

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 
10 (max).
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оцінку конкурентоспроможності підприємства та 
його продукції, оцінку рівня монополізації ринку. 
Конкурентоспроможність підприємства в основному 
визначається конкурентоспроможністю запропонова-
них ним товарів. 

Система показників щодо оцінки інформаційної 
складової інноваційного потенціалу (Х

5
) включає 

оцінку рівня забезпеченості сучасними інформацій-
ними системами управління підприємством.

Система оцінки наукової складової (Х
6
) включає 

оцінку наявності і рівня якості науково-дослідниць-
ких проектів, що знаходяться на стадії розробки, на-
явності та рівня якості завершених науково-дослід-
них проектів;

Система оцінки організаційно-управлінської 
складової (Х

7
) включає оцінку експертами органі-

заційної структури управління як підприємством в 
цілому, та і оцінку управління (менеджменту) інно-
ваційними процесами. Організаційна структура за-
дає взаємозв’язок між підрозділами підприємства. 
Даний концепт визначає неможливість ефективної 
розробки та випуску нової продукції без зміни типа 
організаційної структури підприємства на більш 
прийнятний.

Для встановлення причинно-наслідкових відно-
син визначена шкала для оцінки характеру (пози-
тивний чи негативний) і сили зв’язку між базисними 
чинниками. Значення відповідних змінних задають-
ся лінгвістичною шкалою [8], кожному з них ста-
виться у відповідність число в інтервалі від мінус – 
до плюс одиниці (табл. 2).

Таблиця 2
Оцінка зв’язку між базисними концептами

Лінгвістичний опис Числове значення

Не впливає 0

Дуже слабко посилює (послаблює) 0,1; 0,2 (-0,1; -0,2)

Слабко посилює (послаблює) 0,3; 0,4 (-0,3; -0,4)

Помірно посилює (послаблює) 0,5; 0,6 (-0,5; -0,6)

Сильно посилює (послаблює) 0,7; 0,8 (-0,7; -0,8)

Дуже сильно посилює (послаблює) 0,9; 1,0 (-0,9; -1,0)

Після структуризації інформації ми побудували 
когнітивну карту моделі щодо оцінки та формування 
інноваційного потенціалу машинобудівного підпри-
ємства (рис. 1).

Когнітивна карта являє собою зважений орієнто-
ваний граф G = (X,A), в якому X – множина вершин 
(базисних факторів), A – множина дуг, що відобра-
жають безпосередній вплив факторів на інновацій-
ний потенціал підприємства, а також один на одно-
го. Кожна дуга, що зв’язує фактор xi з фактором xj, 
має вагу aij, яка відображає характер та силу впливу 
фактора xi на фактор xj. Якщо aij – позитивна ве-
личина, то при змінюванні значення xi значення xj 
змінюється у тому ж напрямі, яущо aij – від’ємна, то 

при змінюванні значення xi значение xj змінюється у 
протилежному напрямі. Модуль величини aij харак-
теризує силу впливу.

У побудованій нечіткій когнітивній карті пред-
ставлені найбільш важливі, безпосередні зв’язки між 
концептами (тобто зв’язки, які існують в уявленні 
експертів у «явному» вигляді). Разом з тим для по-
вного аналізу причинно-наслідкової структури інно-
ваційного потенціалу необхідна також інформація 
про неявні (опосередковані) взаємовпливи концептів.

На рисунку 1 дугами подвійної товщини позначе-
ні дуги, які позначають прямий та зворотній вплив 
факторів один на одного. Цифрами біля кожного 
концепту (фактора) позначені впливи кожного дано-
го концепту на інші.

З графом G асоціюється матриця суміжності Ag 
(табл. 3). Елемент aij матриці Ag, що стоїть на перети-
ні i-ого рядка та j-го стовпчика, характеризує вплив 
фактора xi на фактор xj.

На цьому ж етапі із множини базисних факторів 
ситуації задаються підмножини цільових і керуючих 
факторів і вектор початкових тенденцій базисних 
факторів. В якості керуючих факторів обираються 
фактори, що належать до об’єкта управління або до 
зовнішнього середовища, на які суб’єкт управління 
має можливість впливати. У якості цільових факто-
рів обираються чинники, що найбільшою мірою ха-
рактеризують стан об’єкта управління і його цілі.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити такі висновки:

Таблиця 3
Матриця суміжності орграфа

X1 (ВC) X2  (ФC) X
3  

(КC) X
4 
(МC) X

5  
(ІC) X

6 
(НC) X

7  
(ОУП) X

8  
(ІП)

X1(ВC) 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,4 0,5
X2 (ФC) 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2
X3 (КC) 0,1 0 0 0,2 0 0,3 0 0,1
X4 (МC) 0 0 0 0 0 0 0 0,4
X5 (ІC) 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1
X6 (НC) 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0,3

X7 (ОУП) 0,1 0,2 0,2 0 0 0,3 0 0,4
X8 (ІП) 0,4 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0
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Рис. 1. Нечітка когнітивна карта розробки моделі 
оцінки та формування інноваційного потенціалу 

машинобудівного підприємства
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1. Застосування когнітивних технологій для ви-

рішення проблем, пов’язаних з оцінкою впливу 
ресурсних складових на інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства, представляється 
перспективним, оскільки розробка когнітивних карт 
і наступне моделювання на їх основі різних сценарі-
їв зміни ситуації дозволяють не тільки прогнозувати 
можливість виникнення деякої проблеми з появою 
нового об’єкта вишукувань (наприклад, ускладнен-
ня рівня технології, погіршення матеріального забез-
печення тощо), але і промоделювати ймовірність її 
розвитку, щоб вжити комплекс заходів (технічних, 
кадрових тощо) для ефективного функціонування 
машинобудівного підприємства.

2. На підставі змістовного аналізу предметної об-
ласті, опитування експертів та літературних джерел 
побудована нечітка когнітивна модель формування 
інноваційного потенціалу машинобудівного підпри-
ємства. У результаті аналізу виявлені стійки кла-
си концептів, які значно впливають на всю систему 
управління інноваціями в цілому, і сформовані мно-
жини альтернатив, що описують можливі стратегії 
управління інноваційними процесами. Виконане ди-
намічне моделювання для обраних альтернатив та за 
його результатами відібрані альтернативи, найбільш 
цікаві для подальшого розгляду.

3. Структуризація знань про процес розробки роз-
рахункової моделі сприяє докорінному поліпшенню 
найважливіших показників діяльності машинобудів-
ного підприємства: зниженню витрат, поліпшенню 
якості продукції, підвищенню швидкості виконання 
замовлень тощо.
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Постановка проблеми. Як свідчать статистичні 
дані останніх років щодо розвитку економіки Украї-
ни, машинобудівні підприємства відчувають серйоз-
ну кризу в інноваційній сфері. У сучасних складних 
умовах господарювання особливого значення набуває 
розробка оптимальних сценаріїв розвитку інновацій-
ного потенціалу машинобудівних підприємств. На 
наш погляд, розробка таких сценаріїв можлива за 
рахунок сучасних інструментів динамічного моделю-
вання, базою яких є апарат нечіткої логіки та метод 
когнітивних карт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями, які спрямовані на вивчення факторів, 
що впливають на динаміку інноваційного потенціалу 
підприємства, займалися видатні вітчизняні та за-
рубіжні вчені: Л. Абалкін, А.С. Глазьєв, А. Градов, 
П. Друкер, А. Клайнкнехт, Ю. Куренков, Б. Ланін, 
В. Логінов, Б. Санто, Р. Фатхутдінов, Й. Шумпетер, 
Ю. Яковець та багато інших. Найбільш близько до 
висвітлення даної теми підійшли за останній час 
О. Ігольнікова та Б. Санжапов [1], Д. Лагерєв [2], 
О. Ларічева [3], в роботах яких розглядається питан-
ня моделювання динаміки інноваційних процесів за 
допомогою сучасних методів нечіткої логіки.

Постановка завдання. На підставі викладеного 
можна сформулювати завдання роботи, які поля-
гають, по-перше, в окресленні кола факторів, які 
впливають на загальний потенціал машинобудівно-
го підприємства, а, по-друге, проведенні динамічно-
го моделювання впливу кожного фактора як на за-
гальний інноваційний потенціал підприємства, так і 
на інші фактори. Визначення відносної сили впливу 
кожного фактора на інноваційний потенціал підпри-
ємства є також завданням даної роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нечіт-
ка когнітивна карта представляє найбільш важливі, 

безпосередні зв’язки між концептами, тобто зв’язки, 
які існують в уявленні експертів у «явному» вигляді. 
Вона є першим етапом у побудові моделі впливу фак-
торів на величину інноваційного потенціалу підпри-
ємства. На наступному етапі до побудованої карти 
застосовуються методи аналітичної обробки, орієн-
товані на дослідження структури системи та отри-
мання прогнозів її поведінки при різних керуючих 
впливах [4; 5].

При аналізі моделі можлива постановка двох тіс-
но взаємопов’язаних завдань: прямого – як буде роз-
виватися ситуація за таких зовнішніх впливах; та 
зворотнього – які впливи слід обрати, щоб отримати 
потрібне.

Для аналізу матриці (табл. 1) виділимо цільові 
фактори – ті фактори, зміни яких в потрібну сторо-
ну ми хочемо домогтися. У нашому випадку це – за-
гальний інноваційний потенціал підприємства. Потім 
виділимо важелі впливу – ті чинники, які ми може-
мо у певних межах змінювати (сім факторів, або сім 
складових інноваційного потенціалу, означених ниж-
че). Проаналізуємо зв’язки важелів впливу і цільових 
факторів – як взагалі ми можемо керувати ситуацією.

Найбільш поширеним є інтерпретація матриці як 
перетворення процентних змін причин у процентні 
зміни наслідків. Якщо на когнітивній карті зв’язок 
X

1
 → X

2
 з вагою +0,2 – це значить, що якщо величи-

на фактора x1 зростає на 10%, тоді величина факто-
ра x

2
 збільшиться (знак «+») на 2% (=10%×0,2)). Це 

дозволяє розглядати на одній моделі фактори, не пі-
клуючись про одиниці вимірювання. Такий підхід не 
є надто точним, але кількісні оцінки потрібні для по-
будови якісних висновків – для того щоб зрозуміти, 
який фактор потрібно збільшувати, а який зменшу-
вати, а також оцінити, насколькі кінцевий результат 
залежить від цього важеля, і наскільки від другого.
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В якості основних факторів, що впливають на 

складові інноваційного потенціалу машинобудівного 
підприємства, нами відібрані такі: «Х

1
» (наявність 

прогресивних технологічних процесів як характе-
ристика виробничої складової забезпечення іннова-
ційного потенціалу), «Х

2
» (показники ефективності 

впровадження інноваційних проектів як характе-
ристика фінансової складової інноваційного потен-
ціалу), «Х

3
» (питома вага працівників, зайнятих 

інноваціями як характеристика кадрової складової 
інноваційного потенціалу), «Х

4
» (конкурентоспро-

можність продукції підприємства як характеристика 
маркетингової складової інноваційного потенціалу) 
«Х

5
» (забезпеченість сучасними інформаційними тех-

нологіями як характеристика інформаційної складо-
вої інноваційного потенціалу), «Х

6
» (питома частка 

інноваційної продукції у загальному випуску про-
дукції підприємством як характеристика наукової 
складової інноваційного потенціалу) та «Х

7
» (відпо-

відність організаційної структури управління інно-
ваціями сприянню інноваційної активності підпри-
ємства). Усі вищеперелічені фактори прийняти нами 
у якості керуючих факторів («Х

1
», «Х

2
», «Х

3
», «Х

4
», 

«Х
5
», «Х

6
» та «Х

7
»), у якості цільового фактора, по-

ведінка якого досліджується, прийнятий інновацій-
ний потенціал підприємства (фактор «Х

8
») (рис. 1).

З когнітивною картою асоціюється матриця су-
міжності Ag (табл. 1). Елемент aij матриці Ag, що сто-
їть на перетині i-го рядка та j-го стовпчика, характе-
ризує відносний вплив фактора xi на фактор xj.

Наприклад, якщо збільшити рівень забезпечення 
виробничої складової інноваційного потенціалу на 10 
%, то це спричинить суттєве збільшення всіх струк-
турних складових, при цьому інноваційний потенці-

ал підприємства збільшиться понад 10%. Результати 
розрахунку 15 кроків цієї модели в MS Excel у вигля-
ді графіка зображені на рисунку 1. Як бачимо, лише 
після 7-го кроку ситуація стала стабілізуватися.

На питання, як зміниться ситуація, якщо збіль-
шити на 10% рівень фінансової ефективності інно-
ваційних проектів, то розрахунок показав наступні 
тенденції: досить суттєве підвищення рівня техноло-
гічної складової інноваційного потенціалу, при цьо-
му рівень інноваційного поенціалу підвищиться на 
4% (рис. 2). Післе 10-го кроку ситуація має тенден-
цію до відносної стабілізації.

На питання, як зміниться ситуація, якщо підви-
щити на 10% кількість працівників, що зайняті ін-
новаційними процесами на виробництві (рис. 3), то 
можливо побачити підвищення рівня ефективнос-
ті застосування всіх ресурсних складових одночас-
но на 1-8%. При цьому загасання імпульсу впливу 
відбувається на лише на 10-му кроці. Особливо сут-
тєво впливає досліджуваний фактор на рівень впро-
вадження нових технологічних процесів (8%) як 
складової інноваційного потенціалу машинобудівно-
го підприємства. Значення цільової функції – іннова-
ційного потенціалу – зросте на 5-5,5%.

На питання, як зміниться ситуація, якщо підви-
щити на 10% рівень конкурентоспроможності про-
дукції, то розрахунок показав наступні результати 
(рис. 4): підвищення рівня майже всіх складових на 
2-8%. При цьому можна спостерігати тільки незна-
чне збільшення рівня інноваційного потенціалу (на 
3-4%) на фоні суттєвого збільшення технологічного 
рівня виробництва. Важливим є те, що спостеріга-
ється подальше збільшення конкурентоспроможнос-
ті продукції до (11,5%).

Таблиця 1
Матриця суміжності орграфа

X
1 
(ВC) X

2 
(ФC) X

3 
(КC) X

4 
(МC) X

5 
(ІC) X

6 
(НC) X

7  
(ОУП) X

8 
(ІП)

X
1
(ВC) 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,4 0,5

X
2 
(ФC) 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2

X
3 
(КC) 0,1 0 0 0,2 0 0,3 0 0,1

X
4 
(МC) 0 0 0 0 0 0 0 0,4

X
5 
(ІC) 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1

X
6 
(НC) 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0,3

X
7 
(ОУП) 0,1 0,2 0,2 0 0 0,3 0 0,4

X
8 
(ІП) 0,4 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0
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Рис. 1. Результати динамічного моделювання 
впливу виробничої складової на інноваційний 

потенціал машинобудівного підприємства
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Рис. 2. Результати динамічного моделювання 
впливу рівня фінансової ефективності 

інноваційних проектів на інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства
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Досить суттєвий вплив на величину інновацій-
ного потенціалу має інформаційна складова. При 
збільшенні рівня цієї складової на 10% рівень інно-
ваційного потенціалу збільшився понад 6% (рис. 5).  
Майже такий же високий рівень впливу (до 8%) на 
інноваційний потенціал має підвищення (на 10%) 
частки інноваційної продукції у загальному випуску 
продукції (рис. 6). 

Зміна організаційної структури управління інно-
ваційним процесом на підприємстві (покращення на 
10%) призводить до підвищення інноваційного по-
тенціалу підприємства на 6%, при цьому зростають 
значення інших його складових (рис. 7).

Після оцінки результатів сценарію впливу кожної 
складової інноваційного потенціалу на його значен-
ня потрібно порівняти відносну силу їх впливу. Для 
цього нами побудований рисунок 8, на якому можли-
во спостерігати зміну інноваційного потенціалу ма-
шинобудівного підприємства при поліпшенні кожної 
окремої складової на 10%.

З рисунку можливо побачити, що найбільш суттє-
вим фактором, завдяки поліпшенню якого спостері-
гається суттєве збільшення інноваційного потенціалу 
машинобудівного підприємства, є виробнича складо-
ва інноваційного потенціалу, тобто наявність у під-
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Рис. 3. Результати динамічного моделювання 
впливу кадрової складової на інноваційний 
потенціал машинобудівного підприємства
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Рис. 4. Результати динамічного моделювання 
впливу конкурентоспроможності продукції 

на інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства
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Рис. 5. Результати динамічного моделювання 
впливу рівня забезпеченості інформаційними 

технологіями на інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наявність прогресивних технологічних процесів (виробнича)

Показники ефективності впровадження інноваційних проектів (фінансова)

Питома вага працівників, зайнятих інноваціями (кадрова)

Конкурентоспроможність продукції (маркетингова)

Забезпеченість сучасними інформаційними технологіями (інформаційна)

Питома вага інноваційної продукції (наукова)

Відповідність організаційної структури управління інноваціями (організаційно-управлінська)

Інноваційний потенціал підприємства

Рис. 6. Результати динамічного моделювання 
впливу питомої ваги інноваційної продукції 

на інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства
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Рис. 7. Результати динамічного моделювання 
впливу організаційної структури 

управління інноваційними процесами 
на інноваційний потенціал 

машинобудівного підприємства
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приємства прогресивного обладнання та технологій 
(поліпшення цього фактору на 10% поліпшує іннова-
ційний потенціал на 12,8%). Поліпшення організації 
управління інноваційними процесами на підприєм-
стві, сприяння науковій діяльності у поєднанні з роз-
витком інформаційних технологій на підприємстві 
також активно сприяють підвищенню інноваційного 
потенціалу машинобудівного підприємства (на 6,1, 
6,2 та 6,5% відповідно).
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Рис. 8. Відносний вплив 10-відсоткового 
поліпшення кожної із складових інноваційного 

потенціалу на загальний інноваційний потенціал 
машинобудівного підприємства

Таким чином, побудована когнітивна модель,  
відображаючи, головним чином, якісні та кількісні 
тенденції розвитку інноваційного потенціалу підпри-
ємства, є одним із засобів оптимізації робіт при фор-
муванні інноваційного потенціалу машинобудівно-
го підприємства та оцінці впливу одна на одну його 
основних складових.

З наведеного вище можна зробити такі висновки:
1. На динаміку інноваційного потенціалу впливає 

досить значна кількість факторів, але при виконання 
дослідження ми обмежили коло факторів і зупини-
лися лише на декількох з них, які вважаємо най-
більш впливовими.

2. Основними факторами, що найбільш суттєво 
впливають на складові інноваційного потенціалу ма-

шинобудівного підприємства, нами відібрані такі: 
наявність прогресивних технологічних процесів як 
характеристика виробничої складової забезпечен-
ня інноваційного потенціалу, показники ефектив-
ності впровадження інноваційних проектів, питома 
вага працівників, зайнятих інноваціями, конкурен-
тоспроможність продукції підприємства, забезпе-
ченість сучасними інформаційними технологіями, 
питома частка інноваційної продукції у загально-
му випуску продукції підприємством, відповідність 
організаційної структури управління інноваціями 
сприянню інноваційної активності підприємства. 

3. Вищеперелічені фактори прийняті нами у 
якості керуючих факторів, у якості цільового факто-
ра, поведінка якого досліджується, прийнятий інно-
ваційний потенціал підприємства.

4. Встановлено, що найбільш суттєвим фактором, 
завдяки поліпшенню якого можливо суттєве збіль-
шення інноваційного потенціалу машинобудівного 
підприємства, є виробнича складова інноваційного 
потенціалу, тобто наявність у підприємства прогре-
сивного обладнання та технологій.

5. Поліпшення організації управління інновацій-
ними процесами на підприємстві, сприяння науковій 
діяльності у поєднанні з розвитком інформаційних 
технологій також активно сприяють підвищенню ін-
новаційного потенціалу машинобудівного підприєм-
ства.
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ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Показано значение зернового производства для аграрной экономики. Анализируются показатели урожайности, рентабель-
ности и операционного анализа производства зерновых культур и выявляется уровень запаса финансовой прочности и состоя-
ние экономической безопасности производства и реализации зерновых культур на примере Республики Молдова.

Ключевые слова: запас финансовой прочности, зерновые культуры, рентабельность, урожайность, экономическая без-
опасность.

Пармаклі Д.М., Корженівська Н.Л., Яніогло А.І. ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ МІЦНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБ- 
НИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Досліджено значення зернового господарства для аграрної економіки. Аналізуються показники урожайності, рентабельності 
та операційного аналізу виробництва зернових культур і виявляється рівень запасу фінансової міцності та стан економічної без-
пеки виробництва і реалізації зернових культур на прикладі Республіки Молдова.

Ключові слова: запас фінансової міцності, зернові культури, рентабельність, урожайність, економічна безпека.

Parmakli D.M., Korhzenevskaya N.L., Yanioglo A.I. FINANCIAL HEADROOM AND ECONOMIC SAFETY OF GRAIN 
PRODUCTION

This article reveals the significance of grain production for the agricultural economy. There are analyzed the indicators of productivity, 
profitability and operational analysis of grain crops production and are identified the level of stock of financial safety margin and the state 
of economic security of production and sale of grain crops by the example of Republic of Moldova.

Keywords: financial safety margin, grain crops, profitability, productivity, economic security.

Постановка проблемы. Экономическая безопас-
ность производства продукции предполагает состо-
яние наиболее эффективного использования ресур-
сов, способное обеспечить процесс воспроизводства 
и устойчивого развития предпринимательства и 
экономики в целом. Таким образом, состояние и 
экономическая безопасность зернового производ-
ства во многом определяют жизненный уровень 
населения и продовольственную безопасность стра-
ны. Однако сельским товаропроизводителям важно 
уметь определять показатели запасов финансовой 
прочности и на их основе оценивать экономиче-
скую безопасность по каждой культуре. В связи с 
этим проблемы расчетов данных показателей яв-
ляются актуальными, они требуют изучения осо-
бенностей их проведения в условиях предприятий, 
производящих пшеницу, кукурузу, ячмень и дру-
гие зерновые культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Основные положения теории и практики ведения 
зернового хозяйства, а также вопросы финансовой 
прочности и экономической безопасности рассма-
триваются многими учеными-экономистами и прак-
тиками. Среди них исследования В.Г. Андрийчу-
ка, И. Боян [1], Н.Я. Месель-Веселяка, А.В. Череп, 
Д.М. Пармакли [3], В.М. Жука, О.В. Боднаря [4], 
М. Билык, М.П. Котляр. В то же время недостаточ-
но исследований, в которых комплексно изучаются 
проблемы экономической безопасности товаропроиз-
водителей зерна.

Цель статьи – представить упрощенную и доступ-
ную методику определения специалистами предпри-
ятий запаса финансовой прочности и экономической 
безопасности производства и реализации зерновых 
культур.

Изложение основных результатов исследований. 
Сельскохозяйственный сектор в большой степени, 
чем другие отрасли, зависим от природно-климати-
ческих условий и имеет ярко выраженный сезонный 
характер. Неблагоприятное воздействие естествен-
ных факторов увеличивает риск получения продук-
ции и соответственно доходов в меньшем объеме, 
чем было запланировано. Для Молдовы, значитель-
ная часть которой расположена в зоне неустойчиво-
го земледелия, проблема устойчивости производства 
зерна приобретает особую значимость.

Доля сельского хозяйства в ВВП Республики 
Молдова составляет 12,3%, что выше, чем в Украине 
(9,9%), Беларуси (8%), России (3,6%) и странах ЕС 
(2,3%). При этом более половины пашни Молдовы 
(53%) в 2013 г. были заняты зерновыми и зернобо-
бовыми культурами. Зерновое производство является 
базовой отраслью национальной экономики.

Как отмечают специалисты в области метеороло-
гии, в последние два десятилетия засухи формиру-
ются чаще и интенсивнее [1]. В период 1990–2012 
гг. на территории Молдовы зарегистрировано 11 слу-
чаев засух различной интенсивности, которые неиз-
бежно ведут к снижению урожая большинства воз-
делываемых культур. Данное обстоятельство можем 
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наблюдать на рисунке 1, где представлены динамика 
и критические уровни урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур в стране.
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Рис. 1. Динамика уровней урожайности зерновых  
и зернобобовых культур, в Республике Молдова  

за 1995–2013 гг.
Разработано по данным Статистического ежегодника 
Республики Молдова, 2013 [2]

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
в засушливые годы (1996, 2000, 2003, 2007, 2012) 
наблюдается значительное снижение урожайности 
зерновых культур, что отрицательно сказывается 
на эффективности деятельности и, соответственно, 
на экономической безопасности предприятий. «Ско-
рость падения» урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур за анализируемый период составила 
0,169 ц/га в год, при этом наибольшим снижением 
характеризуется производство пшеницы – 0,242 ц/
га в год.

Особое внимание следует уделять снижению уро-
жайности ниже критического уровня. Выход продук-
ции с одного гектара считается критическим, если 
он ниже среднегодового уровня на 17,5% и более 
[3, с. 116]. При такой урожайности реализация зер-
на не приносит прибыли или оказывается убыточ-
ной, что, разумеется, отрицательно сказывается как 
на экономической безопасности производства про-
дукции, так и предприятия в целом. За 1995–2012 
годы урожайность пшеницы, ячменя и зернобобовых 
культур была ниже критического уровня 5 лет, то 
есть почти каждый 4-й год.

Показатели урожайности и рентабельности куль-
тур тесно связаны. Низкие показатели урожайности 
влекут за собой получение недостаточной прибыли 
для осуществления воспроизводства. Представим на 
рисунке 2 динамику рентабельности зерновых куль-
тур в Молдове за указанный период.
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Рис. 2. Динамика уровня рентабельности зерновых 
культур (включая кукурузу) в Республике Молдова 

за 1995–2012 гг.
Разработано по данным Статистического ежегодника 
Республики Молдова, 2013 [2]

Как видно из рис. 2 рентабельность зерновых 
культур за исследуемый период снижалась в среднем 
на 1,008 п.п. в год и составила в среднегодовом ис-
числении в 2012 году 14,9%. 

Как показывают исследования, предприятие в ус-
ловиях южной зоны Республики Молдова способно 
вести простое воспроизводство при уровне рентабель-
ности продукции 20,5% и выше, а расширенное вос-
производство – более 35% [3, с.150].

За рассматриваемый 18-летний период 8 лет рен-
табельность зерновых культур была ниже мини-
мально необходимого уровня для ведения простого 
воспроизводства, то есть почти каждый второй год. 
Данное обстоятельство свидетельствует о низком 
уровне экономической безопасности производства 
зерновых культур. Поэтому важно наращивать уро-
жайность и на этой основе повышать эффективность 
производства и реализации продукции.

Говоря об экономической безопасности зернового 
производства, особое внимание должно быть уделено 
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устойчивости валовых сборов зерна и, в частности, 
такому показателю, как коэффициент устойчивости. 
Расчеты его значений для зерновых и зернобобовых 
культур страны за 1995–2013 годы представлены в 
таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о превыше-
нии размаха вариации над среднегодовыми показате-
лями урожайности, что подтверждает очень низкую 
устойчивость производства зерновых культур в усло-
виях Республики Молдова.

Важной группой показателей, характеризующей 
состояние экономической безопасности, являются 
показатели точки безубыточности и запаса финансо-
вой прочности.

Для определения запаса финансовой прочности 
предприятия необходимо сначала выявить порог 
рентабельности, т.е. тот критический объем произ-
водства и реализации продукции, ниже которого на-
ступает убыточность. В экономической литературе 
данный порог часто называют точкой безубыточно-
сти – это тот рубеж, который предприятию необхо-
димо перешагнуть, чтобы выжить. Продажи ниже 
точки безубыточности влекут за собой убытки, про-
дажи выше – приносят прибыль. Вот почему точку 
безубыточности многие экономисты называют поро-
гом рентабельности.

Запас финансовой прочности (англ. – financial 
safety margin) – один из показателей финансового со-
стояния предприятия, то есть того, насколько пред-
приятие финансово устойчиво. Обычно используются 
два способа определения.

При первом расчет представляет разницу между 
фактическим (запланированным) объемом реализа-
ции и точкой безубыточности, т.е. абсолютный за-
пас прочности показывает, на сколько лей или тонн 
(шт., л, куб. м и т.д.) можно сократить реализацию 
продукции, не неся при этом убытков. Формулы рас-
чета показателя в абсолютном выражении имеет вид:

D = N – N
кр
,                       (1)

D = Q – Q
кр
 ,                       (2)

D = q - q
min

,                        (3)
где: N и N

кр 
– соответственно фактический и кри-

тический объемы реализации продукции в стоимост-
ном выражении (лей); 

Q и Q
кр
 – соответственно фактический и критиче-

ский объемы реализации продукции в натуральном 
выражении (т, шт., л, куб. м и т.д.);

 q и q
min

 – соответственно фактическая и крити-
ческая (минимальная) урожайность культур (ц/га).

В растениеводстве важным условием обеспечения 
эффективного и рентабельного производства явля-
ется получение высоких показателей выхода про-
дукции с единицы площади. Поэтому очень важно 
выявлять для каждого предприятия тот уровень уро-
жайности, при котором выручка от реализации про-
дукции равна общим затратам, т.е. находить точку 
безубыточности для каждого вида культур. Мини-
мальную (критическую) урожайность (qmin) можно 
определить по формуле:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹

, ц/га

Nкр =
FC

1− AVCp
D= 𝑄𝑄− Qкр

𝑄𝑄
100,%

D = 𝑁𝑁− Nкр
𝑁𝑁

100, %

        𝐷𝐷 = q−qmin
q

100,%

р min =
𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑄𝑄

= AFC+ AVC

 

, ц/га              (4)

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете 
на 1 га, лей;

p – цена реализации продукции, лей/ц;
AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц про-

дукции, лей;

Расчет критического объема выручки (реализа-
ции) продукции, при котором доход от продаж про-
дукции равен сумме затрат на ее производство, мо-
жет быть рассчитано по выражению:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹

, ц/га

Nкр =
FC

1− AVCp
D= 𝑄𝑄− Qкр

𝑄𝑄
100,%

D = 𝑁𝑁− Nкр
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100, %

        𝐷𝐷 = q−qmin
q

100,%

р min =
𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑄𝑄

= AFC+ AVC

 

,                       (5)

Однако как величина критической урожайности 
и критического объема выручки, так и размер за-
паса финансовой прочности в натуральных единицах 
измерения, будучи абсолютными показателями, не 
могут быть использованы для сравнительного анали-
за экономической безопасности по каждой культуре. 
Только относительные показатели обладают сравни-
тельной базой. Более объективную оценку устойчи-
вости и экономической безопасности производства 
зерна дает анализ относительных показателей запа-
са финансовой прочности. Он определяет уровень, на 
котором находится фактическое производство отно-
сительно его критического значения.

Относительный показатель запаса финансовой 
прочности рассчитывается как процентное отноше-
ние абсолютного запаса прочности к фактическому 
(запланированному) объему:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹
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Эти величины показывают, на сколько процентов 
может снизиться объем реализации, чтобы предпри-
ятию удалось избежать убытков. Чем выше запас 
финансовой прочности, тем больше возможностей 
для сохранения относительного уровня прибыльно-
сти при уменьшении выручки от реализации, что по-
ложительно влияет на экономическую безопасность 
предприятия.

Решение задачи определения критического объ-
ема производства может быть показано на графике 
(рис. 3).

Точка пересечения кривых объема реализации 
продукции в стоимостном выражении (N) и общих 
затрат (Z=ТС) называется критической точкой, в 
которой выручка равна затратам на производство 
и реализацию продукции, т.е. нет ни прибыли, ни 
убытка. Увеличение объема реализации продукции 
в натуральном выражении сверх критического объе-
ма (Q

кр
) позволяет добиться получения определенной 

прибыли, снижение же объема производства и реали-
зации продукции ниже Q

кр
 ведет к убыткам.

Таблица 1
Показатели устойчивости зерновых и зернобобовых культур  

в Республике Молдова в среднем за 1995–2013 гг.

Наименование 
культур

Среднегодовая 
урожайность, ц/га

Размах вариации, 
ц/га

Среднеквадратическое 
отклонение, ц/га

Коэффициент 
вариации,%

Коэффициент 
устойчивости, %

Пшеница 24,1 28,0 6,8 28,3 71,7

Ячмень 18,2 20,0 5,3 28,8 71,2

Кукуруза 27,9 31,1 7,3 26,3 73,7

Зернобобовые 10,6 12,3 3,6 34,4 65,6

Рассчитано по данным Статистического ежегодника Республики Молдова, 2013 [2]
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Рис. 3. График взаимосвязи показателей  
объема производства, затрат и прибыли

Часто возникает необходимость выявлять размер 
минимальной (критической) цены реализации про-
дукции по каждому виду. Для этого используют вы-
ражение:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹

, ц/га

Nкр =
FC

1− AVCp
D= 𝑄𝑄− Qкр

𝑄𝑄
100,%

D = 𝑁𝑁− Nкр
𝑁𝑁

100, %

        𝐷𝐷 = q−qmin
q

100,%

р min =
𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑄𝑄

= AFC+ AVC

 

,               (9)

где: АFC – удельные условно-постоянные затраты 
(лей/шт.);

AVC – удельные переменные затраты (лей/шт.);
Q – объем реализованной продукции (шт.).

Графики и аналитические расчеты показывают, что 
безубыточный объем продаж и зона безопасности за-
висят от суммы постоянных и переменных затрат, от 
уровня цен на продукцию. При повышении цен можно 
меньше реализовать продукции, чтобы получить необ-
ходимую выручку для компенсации постоянных издер-
жек предприятия, а при снижении уровня цен безубы-
точный объем реализации возрастает. Увеличение же 
удельных переменных и постоянных затрат повышает 
порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. 
Поэтому каждое предприятие стремится к сокращению 
постоянных издержек. Оптимальным считается тот 
план, который позволяет снизить долю постоянных за-
трат на единицу продукции, уменьшить безубыточный 
объем продаж и увеличить зону безопасности.

Контролировать динамику показателя запаса фи-
нансовой прочности возможно, если на предприятии 
налажена система управленческого учета, предусма-
тривающая группировку затрат на производство и 
реализацию продукции по признаку их зависимости 
от объема продаж. Росту данного показателя способ-
ствует любое снижение затрат на производство и реа-
лизацию продукции, но более существенное влияние 
оказывает снижение постоянных затрат. Решающим 
условием укрепления финансовой устойчивости сель-
скохозяйственного предприятия является наращива-
ние продуктивности земли. 

На основе формулы 8 определим показатели запа-
са финансовой прочности основных зерновых куль-
тур на примере ООО «Кумнук Агро» Чадыр-Лунгско-
го района за 2013 г. Результаты расчетов сведем в 
таблице 2.

Зависимость уровня запаса финансовой прочно-
сти от урожайности основных зерновых культур в 
исследуемом предприятии за 2013 г. представлена на 
рисунке 4. Особенность представленного графика за-
ключается в том, что точка пересечения кривой за-
паса финансовой прочности с осью X (урожайности) 
представляет собой точку безубыточности. Текущее 
значение показателей запаса прочности наблюдается 
в точке пересечения соответствующих кривых запа-
са финансовой прочности с вертикальной пунктиро-
ванной, соответствующей фактическим показателям 
урожайности.
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Рис. 4. Показатели запаса финансовой прочности 
при производстве зерновых и зернобобовых культур 

в ООО «Кумнук Агро»за 2013 г.
Рассчитано авторами по данным отчетов форм № 7-АПК 
и № 9-АПК ООО»Кумнук Агро»за 2013 г.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что при 
производстве зерновых и зернобобовых культур (без 
кукурузы) запас финансовой прочности в точке без-
убыточности (22,07 ц/га) равен нулю. При достиг-
нутой в 2013 г. урожайности в 32,2 ц/га данный 
показатель составляет 31,46%, что представлено 
на графике пунктированной линией. Наименьший 
уровень запаса финансовой прочности наблюдается 
при производстве кукурузы – 19,58%, наивысший – 
31,46% при производстве зерновых и зернобобовых 
культур без кукурузы.

Проведенные нами исследования показали, что 
в условиях южной зоны Республики Молдова про-
стое воспроизводство на посевах зерновых и зер-
нобобовых культур возможно при соблюдении не-
равенства D ≥ 0,345, а расширенное -D ≥ 0,474. 
Следовательно, экономическая безопасность про-
изводства и реализации зерновых и зернобобовых 
культур может быть обеспечена при запасе финан-
совой прочности не ниже 47,4%. При выращивании 
зерновых и зернобобовых культур без кукурузы и 
кукурузы данный показатель составляет 45,9% и 
38,9% соответственно. Фактически в среднем за 

Таблица 2
Показатели запаса финансовой прочности зерновых культур в ООО «Кумнук Агро» за 2013 г.

Показатели Зерновые и зернобобовые 
(всего)

Зерновые и зернобобовые 
(без кукурузы) Кукуруза

Постоянные затраты (FC), лей/га 3186,46 2750,75 6353,68

Удельные переменные затраты (AVC), лей/ц 127,78 121,42 95,95

Цена (p), лей/ц 244,22 246,06 241,18

Критическая урожайность (qmin), ц/га 27,37 22,07 43,75

Фактическая урожайность (q), ц/га 39,17 32,20 54,40

Запас финансовой прочности (D), % 30,13 31,46 19,58

Рассчитано по данным отчетов форм № 7-АПК и № 9-АПК ООО»Кумнук Агро»за 2013 г.
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2010–2012 годы запас финансовой прочности со-
ставил при производстве и реализации зерновых 
и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 
предприятиях АТО Гагаузия 24,2%, зерновых без 
кукурузы – 23,9%, кукурузы – 22,6%. Таким об-
разом, фактический запас финансовой прочности 
при выращивании зерновых культур был почти в 
2 раза ниже уровня, необходимого для обеспечения 
экономической безопасности, при выращивании 
зерновых без кукурузы – в 1,9 раза, кукурузы – в 
1,7 раза ниже.

Кроме того, исследования показывают, что на 
формирование прибыльности товаропроизводите-
лей влияет размер посевных площадей соответ-
ственно, объемы производства зерна. Концентра-
ция зернопроизводства находится в более выгодном 
положении по сравнению с малотоварными произ-
водителями, особенно учитывая экспортодоступ-
ность [4].

Далее приведем пример определения запаса фи-
нансовой прочности зерновых культур в целом по 
предприятию на примере ООО «Майдан Груп» Ком-
ратского района за 2013 год.

Таблица 3
 Исходные данные для расчета запаса 

финансовой прочности зерновых культур  
в ООО «Майдан Груп» за 2013 год

Наименование 
культур

q, ц/
га

N, лей/
га

FC, 
лей/га

P, 
лей/ц

AVC, 
лей/ц

Пшеница 33,0 6972,9 3886 211,3 50,45

Ячмень 44,6 9638,1 4634 216,1 48,90

Кукуруза 31,2 5001,4 3610 160,3 90,90

Составлено по данным форм № 7-АПК и № 9-АПК ООО 
«Майдан Груп» за 2013 г.

На основании формул 4 и 5 проводим расчеты 
критических объемов производства и реализации по 
указанным в таблице 4 культурам. По формулам 7 и 
8 находим запасы финансовой прочности в натураль-
ных и стоимостных показателях. Результаты расче-
тов заносим в таблицу 4.

Таблица 4
Показатели запаса финансовой прочности 

сельскохозяйственных культур в ООО «Майдан 
Груп» за 2013 год

Наименование 
культур qкр, ц/га Nкр, лей/га D, %

Пшеница 24,2 5113 26,7

Ячмень 27,7 5986 37,9

Кукуруза 52,0 8336 – 66,7

Рассчитано авторами по данным табл. 3

Чтобы определить запас финансовой прочности в 
целом по зерновым культурам, следует использовать 
только стоимостные показатели реализации продук-
ции по каждому виду. Для этого определим удель-
ный вес каждого вида продукции в общем объеме ре-
ализации. Данные показатели приведены в таблице 
5. Далее находим долю запаса финансовой прочности 
по каждой культуре и целом по предприятию.

Таблица 5
Показатели расчета запаса финансовой прочности 
в целом по зерновым культурам в ООО «Майдан 

Груп» за 2013 год

Наименование 
культур

Удельный 
вес в объеме 
реализации

Запас 
финансовой 
прочности, 

%

Доля запаса 
финансовой 
прочности, 

%

Пшеница 0,588 26,7 15,7

Ячмень 0,372 37,9 14,1

Кукуруза 0,04 -66,7 -2,67

Итого 1,0 27,13

Рассчитано авторами по данным форм № 7-АПК ООО 
«Майдан Груп» за 2013 год и таблицы 5

Как показывают данные таблицы, запас финан-
совой прочности в целом по зерновым культурам со-
ставил в 2013 году 27,13%, что ниже допустимого 
значения более чем в 1,7 раза.

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о 
наличии огромного потенциала наращивания эконо-
мической безопасности зернового производства. В то 
же время для обеспечения и сохранения ее уровня 
необходимо анализировать коэффициент устойчиво-
сти валовых сборов, проводить мониторинг урожай-
ности, затрат, цен и причин, на них влияющих.

Для решения вопросов повышения финансовой 
прочности товаропроизводителям важно широко вне-
дрять элементы системы управленческого учета, ко-
торый предусматривает расчеты безубыточности и 
действий, связанных с экономическими рисками.
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Постановка проблеми. Сучасне бізнес-середови-
ще, що супроводжується поглибленням процесів гло-
балізації та інтернаціоналізації ринків, особливо у 
період геополітичних трансформацій, непередбачува-
ністю багатьох ринкових процесів взаємодії суб’єктів 
господарювання, підвищенням рівня і якості, а та-
кож посиленням темпу життя і появою нових потреб 
сучасної людини, що пов’язані з розвитком інформа-
ційно-комунікаційних технологій і засобів передачі 
інформації, прискоренням процесів «старіння» знань 
тощо, зумовлює об’єктивну необхідність подальшо-
го розвитку маркетингової науки та адаптації її ін-
струментарію до умов сьогодення. Для досягнення 
успіху сучасного підприємства на ринку необхідно 
оптимізувати внутрішньофірмові процеси засобами і 
методами маркетингового та кадрового менеджмен-
ту. Тому для ефективного досягнення ринкових ці-
лей підприємству необхідно актуалізувати питання 
одночасної орієнтації як на зовнішнього клієнта, так 
і на власний персонал. Відтак, використання вну-
трішнього маркетингу, що ґрунтується на засадах 
дбайливого і доброзичливого ставлення до персона-
лу як до внутрішніх клієнтів та створення відповід-
них умов праці й задоволення від неї, в діяльності 
сучасних підприємств є не самоціллю, а необхідною 
передумовою у досягненні вищої мети – задоволення 
потреб клієнтів та інших стейкхолдерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
інтерес до теорії внутрішнього маркетингу знайшов 
відображення у наукових дослідженнях російських 
та українських вчених, які доповнили, уточнили і 
адаптували його понятійно-категорійний апарат до 
вітчизняної практики ведення бізнесу.

Вагомий вклад у розвиток теорії та практики 
внутрішнього маркетингу внесли російські науков-
ці Є.Л. Драчева, А.М. Лібман, Ю.П. Соловйова, 

І.О. Рябова, Д.К. Ісмаєв, С.Н. Путиліна, Є.Н. Голуб-
кова, О.З. Михайлов, В.Н. Наумов, Є.К. Пантелеєва, 
Н.В. Амеліна, О.В. Гузєва, Л.Б. Єсіна, Ю.Б. Корові-
на та інші. Ґрунтуючись на результатах досліджень 
зазначених науковців, варто відзначити, що вони 
здебільшого акцентують увагу на адміністративних 
потребах працівників (забезпечення робочим міс-
цем, функціональні обов’язки, кар’єрне просування 
тощо), а не на персональних (індивідуальні цінності, 
підтримка творчості, управління талантами) та роз-
глядають внутрішній маркетинг як одну із функцій 
управління людськими ресурсами. При цьому одним 
із об’єктів дослідження є контактний персонал.

Не залишили без належної уваги проблемні питан-
ня внутрішнього маркетингу і представники Україн-
ської школи маркетингу. Вітчизняні науковці, які 
здебільшого дотримуються холістичної концепції су-
часного етапу розвитку маркетингу в Україні, актуа-
лізують питання внутрішнього маркетингу, як однієї 
із її складових. Підняті та опрацьовані зарубіжними 
науковцями питання внутрішнього маркетингу зна-
йшли подальший розвиток у наукових дослідженнях 
І.Л. Решетнікової, Ю.В. Каракая, А.В. Федорченка, 
О.В. Окунєвої, Н.С. Косар, Т.В. Сарапіна, Н.Є. Ку-
зьо, Т.С. Мішустіної.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. У наукових працях зазначених науковців 
достатньо повно і всебічно висвітлені окремі питання 
внутрішнього маркетингу, проте особливої уваги по-
требує поглиблене вивчення і уточнення понятійно-
категорійного апарату, визначення та структуруван-
ня етапів еволюції теорії внутрішнього маркетингу 
й адаптації його інструментарію до сучасних умов 
ведення бізнесу.

Метою статті є опрацювання сучасних наукових 
поглядів зарубіжних і вітчизняних вчених на теорію 
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внутрішнього маркетингу та структурування осно-
вних етапів еволюції її становлення й розвитку.

Виклад основного матеріалу. Опрацювання те-
орії внутрішнього маркетингу представниками Ро-
сійської наукової школи дозволило адаптувати його 
інструментарій до діяльності транснаціональних 
корпорацій, що у свою чергу сприяло доповненню 
його категорійного апарату такими поняттями, як 
трансфертне ціноутворення на внутрішньокорпора-
тивних ринках, маркетинг осіб (персоналу) та мар-
кетинг ідей. Проаналізувавши результати наукових 
досліджень представників даної наукової школи, ми 
дійшли висновку, що основна увага науковців скон-
центрована на вивченні рівня задоволеності та ло-
яльності персоналу до організації. При цьому слід 
зауважити, що на перших етапах опрацювання вну-
трішнього маркетингу (1995–2001 рр.) його методи 
та інструменти, розроблені західними вченими, за-
стосовуються науковцями без врахування особливос-
тей російського ринку. Відповідно, практичне вико-
ристання результатів наукових досліджень фактично 
зводиться до розробки програм утримання персона-
лу в компанії (програм лояльності), при цьому міні-
мальна увага приділяється питанням задоволеності 
зовнішнього споживача.

Згодом у наукових дослідженнях російських вче-
них спостерігається комплексний підхід до вивчення 
питань теорії та практики внутрішнього маркетин-
гу, що дозволив не лише структурувати, а й допо-
внити його теорію новими поняттями. Пожвавлення 
інтересу до теорії внутрішнього маркетингу спостері-
гається у період 2002–2012 рр., за цей час у вищих 
навчальних закладах Російської Федерації було за-
хищено 11 дисертацій.

Один із перших науковців, що досліджував пи-
тання внутрішнього маркетингу та запропонував ав-
торський підхід до періодизації етапів його еволюції, 
професор О.М. Ветітньов відзначає, що дане поняття 
включає у себе весь комплекс взаємовідносин адміні-
страції підприємства з персоналом (навчання, моти-
вацію, просування по службі тощо), спрямований на 
залучення кожного робітника до маркетингової ді-
яльності, що має кінцевою метою забезпечення висо-
кої якості обслуговування клієнтів [1, с. 40].

Основна мета, яку переслідує науковець, полягає 
у: виокремленні факторів, що впливають на задово-
леність персоналу роботою на даному підприємстві; 
визначенні напрямів впливу на показники задоволе-
ності персоналу факторів корпоративної культури та 
соціально-психологічного клімату; оцінці задоволе-
ності клієнтів рівнем і якістю обслуговування пер-
соналом підприємства та вивченні її залежності від 
показників задоволеності персоналу [2, с. 9].

Заслуговує також на увагу авторський підхід 
щодо розподілу всього персоналу підприємства на 
дві групи: функціональний (або контактний) і забез-
печуючий (або допоміжний). При цьому, на думку 
автора, персонал організації одночасно може бути 
постачальником внутрішніх послуг для одних струк-
турних підрозділів (внутрішніх клієнтів) та спожи-
вачем внутрішніх послуг для інших внутрішніх по-
стачальників [2, с. 9-10].

В.Н. Наумов у науковій праці «Організація під-
приємництва» (2010 р.) виділяє декілька підходів 
до класифікації видів і типів маркетингу, одним із 
яких в типології маркетингу по відношенню до під-
приємства автор виокремлює внутрішній маркетинг, 
функції якого орієнтовані на встановлення взаємодії 
між підрозділами всередині підприємства. Автор го-
ловним завданням внутрішнього маркетингу вбачає 

створення умов і атмосфери взаєморозуміння між 
співробітниками у відношенні орієнтації на кінцевий 
результат [3, с. 188]. У великих вертикально інтегро-
ваних системах внутрішній маркетинг, на думку ав-
тора, визначає номенклатуру виробів, що передають-
ся від одного бізнес-підрозділу іншому, трансфертні 
ціни на них, внутрішньофірмові комунікації. При 
цьому обмін внутрішніми трансакціями відбуваєть-
ся на ринкових умовах, коли підрозділ-постачальник 
конкурує з зовнішніми незалежними постачальника-
ми для задоволення потреб підрозділу-споживача. 
Іншим важливим завданням внутрішнього марке-
тингу є організація інтрапренерства, під яким автор 
розуміє розвиток підприємництва всередині підпри-
ємства. Метою інтрапренерства є підвищення ефек-
тивності роботи підприємства за рахунок: розвитку 
творчого потенціалу персоналу і створення умов для 
його реалізації; максимально повного використання 
внутрішніх матеріальних і нематеріальних ресурсів 
підприємства; мотивації персоналу до генерації і роз-
робки ідей, нових підходів в процесі виконання своїх 
службових обов’язків; швидкого впровадження інно-
вацій і випередження інноваційних дій конкурентів. 
У цьому аспекті внутрішній маркетинг відповідає за 
створення умов розвитку і реалізації підприємниць-
ких ідей та інтрапренерства в цілому [3, с. 188-189].

Представником Української школи маркетингу, 
що став піонером у вивченні питань та проблем тео-
рії внутрішнього маркетингу, був професор А.В. Вой-
чак. Науковець ще у середині 1990-х рр. приділив 
особливу увагу концепції холістичного маркетингу 
взагалі та питанням внутрішнього маркетингу зо-
крема. Авторське бачення сутності даного поняття 
науковець представив крізь призму управлінської 
концепції, запропонувавши у 1994 р. розглядати 
його як внутрішньофірмовий (управлінський) марке-
тинг, що передбачає розповсюдження маркетингових 
принципів і методів на всі рівні управління фірмою. 
Такий підхід використовується для характеристики 
заходів, які проводяться для посилення мотивації 
персоналу шляхом встановлення ефективного вну-
трішнього зв’язку між баченням, місією, цілями і 
стратегічним курсом фірми [4, с. 7].

У науковій праці «Маркетинговий менеджмент», 
що датована 2009 р., автор наводить процес внутріш-
нього маркетингового менеджменту, для ефективної 
реалізації якого було запропоновано одинадцять ви-
дів діяльності та відповідних програм. Також вче-
ний запропонував авторську класифікацію концепції 
внутрішнього маркетингу залежно від внутрішнього 
ринку підприємства, приділяючи при цьому значну 
увагу дослідженням структури та ролі внутрішніх 
комунікацій [5, с. 285].

Не менш значущим у розвитку теорії внутрішньо-
го маркетингу є внесок Н.В. Куденко, яка характери-
зує внутрішній маркетинг з погляду його стратегіч-
ної цінності для підприємства. На її думку, об’єктом 
дослідження внутрішнього маркетингу є персонал у 
процесі реалізації маркетингової стратегії як «вну-
трішній ринок підприємства» [6, с. 492].

Н.В. Куденко у своїх наукових дослідженнях 
доходить висновку, що внутрішній маркетинг має 
схожі риси з постулатами теорії управління персо-
налом в розрізі стратегічного ділового партнерства з 
метою забезпечення конкурентних переваг підпри-
ємству. Відтак, науковець вважає, що для досяг-
нення стратегічної мети внутрішнього маркетингу 
необхідними умовами є виховання власного персо-
налу, перепрофілювання та залучення персоналу зі 
сторони [6, с. 492].
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І.Л. Решетнікова (2013 р.) у своїх наукових до-

слідженнях приділяє значну увагу науковим по-
глядам представників Північної (Скандинавської) 
школи маркетингу, вважаючи їх домінуючими в 
практиці реалізації внутрішнього маркетингу ві-
тчизняними підприємствами. З цього приводу на-
уковець відзначає, що запропонований представни-
ками даної наукової школи підхід щодо тлумачення 
внутрішнього маркетингу асоціюється виключно із 
зусиллями спрямованими на контактний персонал, 
що безпосередньо передає товар/послугу спожива-
чеві, і, в цьому сенсі, сфера інтересів внутрішнього 
маркетингу тісно перетинається зі сферою інтересів 
HR – менеджменту підприємства [7, с. 84-85]. Також 
автор особливу увагу зосереджує на обґрунтуванні 
доцільності розширення традиційного комплексу 
маркетингу «4Р» трьома додатковими складовими, 
за допомогою яких також можна впливати на спо-
живача (Personnel, Process, Physical evidence), що є 
особливо актуальним для підприємств сфери послуг 
і підприємств інноваційних галузей (інформаційних 
технологій), де кінцевий продукт багато в чому за-
лежить від інтелектуального потенціалу персоналу 
[7, с. 85-86].

Аналіз сучасного доробку вітчизняних та росій-
ських вчених дає можливість зробити висновок, що 
їх наукові погляди здебільшого ґрунтуються на гі-
потезах і моделях представників Американської та 
Європейської шкіл маркетингу послуг, віддаючи пе-
ревагу таким інструментам внутрішнього маркетин-
гу як мотивація, делегування повноважень, клієнто-
орієнтованість, якість обслуговування, встановлення 
внутрішнього зв’язку задля реалізації стратегії та 
управління змінами на підприємствах сфери послуг.

На нашу думку, за інших різних підходів і по-
глядів, у широкому розумінні сутність внутрішньо-
го маркетингу розкривається крізь призму філо-
софії відношення до персоналу підприємства як до 
специфічного ресурсу. Основна ідея внутрішнього 
маркетингу полягає у відображенні сучасних потреб 
встановлення й удосконалення відносин у системі 
«акціонер – топ-менеджер – 
персонал – споживач» та змі-
ну відносин на внутрішньому 
ринку.

Схематично основні засади 
формування теорії внутріш-
нього маркетингу наведено на 
рисунку 1.1.

Внутрішньому маркетин-
гу, як і традиційному (зовніш-
ньому), також притаманні 
принципи, що являють собою 
засади, положення та вимо-
ги, які знаходяться в основі 
та розкривають його сутність 
і значення. На нашу думку, 
сутність внутрішнього мар-
кетингу полягає в одночасній 
орієнтації на внутрішній ри-
нок та внутрішніх (персонал) 
і зовнішніх (клієнти та інші 
стейкхолдери) споживачів.

У відповідності до сутності 
внутрішнього маркетингу не-
обхідно виділити основні його 
принципи. На думку Д. Бал-
лантайна, до основних прин-
ципів внутрішнього маркетин-
гу варто віднести: орієнтацію 

на задоволення потреб персоналу; мотивацію всього 
персоналу компанії на задоволення потреб зовніш-
ніх споживачів; використання методів традиційного 
маркетингу всередині організації; міжфункціональ-
ну співпрацю всіх підрозділів, активну взаємодію 
персоналу з менеджерами, клієнтами та іншими 
стейкхолдерами; готовність до змін [8, с. 45].

На нашу думку, основними принципами внутріш-
нього маркетингу сучасних підприємств сфери по-
слуг можна назвати:

– створення і пропонування таких послуг, що по-
трібні споживачу (зовнішньому і внутрішньому) і 
максимально задовольнятимуть його потреби та по-
бажання;

– вихід на ринок не просто з пропонуванням пе-
реліку послуг, а з належним рівнем обслуговування 
клієнтів і додаткового сервісу;

– налагодження ефективної співпраці з персона-
лом підприємства, як з бізнес-партнерами та пропо-
нування йому належних умов, мотивації та оплати 
праці в обмін на професійні та особистісні якості 
й творчі здібності задля досягнення корпоративної 
мети діяльності підприємства;

– застосовування тактики і стратегії активної 
адаптації пропонування послуг до потреб та ціннос-
тей індивідуального споживача і до вимог ринку, з 
одночасним впливом на нього;

– забезпечення відповідності очікуваного резуль-
тату від придбання послуг споживачем та наданим 
виробником обіцянок, формування лояльного став-
лення персоналу і споживачів до компанії та її брен-
ду (рис. 1.2).

Узагальнюючи теоретичні підходи зарубіжних і 
вітчизняних вчених, пропонується таке визначення: 
«внутрішній маркетинг – це діяльність, спрямована 
на побудову взаємовигідних партнерських відносин у 
ланцюжку учасників створення цінності «акціонер – 
топ-менеджер – персонал – клієнт» з метою якісно-
го задоволення запитів, потреб і попиту споживачів 
(внутрішніх і зовнішніх) та досягнення підприєм-
ством комерційного успіху й соціального ефекту». 
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Рис. 1.1. Основні складові формування теорії внутрішнього маркетингу
Джерело: авторська розробка
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Дане формулювання корелює з концептуальними по-
ложеннями і поглядами вітчизняних та зарубіжних 
науковців і в певній мірі розширює й доповнює їх.

Отже, проаналізувавши різні наукові погляди і 
підходи до визначення сутності дефініції «внутріш-
ній маркетинг» та розглянувши основні базові посту-
лати його теорії, можна виокремити декілька осно-
вних етапів еволюції його становлення і розвитку.

Представники Британської школи маркетингу 
М. Рафік та П.К. Ахмед виокремлюють три напря-
ми/фази розвитку теорії внутрішнього маркетингу:

І. Мотивація і задоволення персоналу.
ІІ. Орієнтація на споживача.
ІІІ. Реалізація стратегії і управління змінами 

[9, с. 5-6]. 
C. Гунаріс також виокремлює три основні підхо-

ди в періодизації етапів еволюції теорії внутрішнього 
маркетингу:

1) поведінково-інструментальний підхід;
2) механістичний підхід;
3) холістичний підхід [10, с. 436].
Дещо інше бачення трансформації теорії внутріш-

нього маркетингу пропонують Г. Хулей, Дж. Сондерс 
та Н. Пірсі, які виділяють п’ять етапів:

1. Концентрація на розвитку і реалізації високих 
стандартів якості обслуговування клієнтів.

2. Розробка програми внутрішніх комунікацій 
для надання співробітникам інформації та забезпе-
чення їх підтримки.

3. Надання продуктів і послуг споживачам всере-
дині організації.

4. Розробка інструментів залучення і мотивації 
персоналу.

5. Використання підходу до управління впрова-
дженням інновацій в середині організації, механізму 
ефективної реалізації стратегій чи досягнення рин-
кових цілей компанії [11, с. 204].

Російські вчені С.О. Неганов та І.С. Неганова на-
водять дещо схожу з запропонованою М. Рафіком і 
П.К. Ахмедом класифікацію, виділяючи також три 
фази розвитку теорії внутрішнього маркетингу, роз-
глядаючи його як:

1) систему взаємовідносин організації з персона-
лом;

2) як внутрішньофірмову філософію ринкової орі-
єнтації;

3) спосіб практичної реалізації нової стратегії ор-
ганізації (чи корегування існуючої) [12, с. 230].

Російські науковці О.М. Ветітньов та О.В. Гузєва 
виділяють три основні етапи розвитку теорії внутріш-
нього маркетингу. На першому етапі (1970–1980 рр.) 
значна увага дослідників була сфокусована на тур-
боті про персонал та його задоволеності роботою, 
оскільки працівник розглядався як внутрішній спо-
живач. Саме тому внутрішній маркетинг розуміли 
як залучення, навчання, мотивування і утримання 
кваліфікованого персоналу за допомогою створення 
таких робочих умов, які повною мірою задовольняли 
б його потреби.

Розвиток другого етапу еволюції теорії внутріш-
нього маркетингу пов’язаний з науковим доробком 
представників Скандинавської наукової школи мар-
кетингу послуг, зокрема з К. Гронроосом та Е. Гам-
мессоном (1980–1990 рр.). Дослідники детально 
вивчили наукові підходи колег з Американських на-
укових шкіл щодо питань внутрішнього маркетингу 
і дійшли висновку, що персонал, який безпосередньо 
контактує зі споживачами, має бути не лише моти-
вований працювати краще, а в першу чергу він пови-
нен бути орієнтований на продажі. Науковці також 
довели, що якісне обслуговування і ефективний сер-
віс залежить від чіткої координації між контактним 
й підтримуючим персоналом. У цей період відбува-
ється фокусування уваги на створенні клієнтоорієн-
тованості персоналу через процес впливу більше ніж 
через його задоволення і мотивацію.

В основі третього етапу розвитку теорії внутріш-
нього маркетингу (1990–2000 рр.) перебуває усвідом-
лення його особливої ролі як технології управлін-
ня персоналом для досягнення цілей підприємства. 
Отже, внутрішній маркетинг розглядається як про-
цес, за допомогою якого персонал дізнається про мі-
сію, цілі й задачі підприємства, розпізнає не лише 
цінності маркетингових програм, а в першу чергу 
отримує інформацію про свою участь в них. Таким 
чином, внутрішній маркетинг стає міжфункціо-
нальним об’єднуючим механізмом всередині підпри-
ємства, що відіграє головну роль в об’єднанні мар-
кетингових і кадрових функцій, у результаті чого 
персонал стає ресурсом для маркетингових функцій 
[2, с. 43].

Четвертий етап (2000–2010 рр.) характеризуєть-
ся розширенням теорії внутрішнього маркетингу 
новим понятійно-категорійним апаратом. На цьому 
етапі науковці сходяться в баченні внутрішнього 
маркетингу як системи заходів і методів інтеграції 

працівників з метою ефектив-
ної реалізації корпоративної 
та функціональних стратегій. 
Внутрішній маркетинг роз-
глядається як: сконцентрова-
ний на розвитку та реалізації 
високих стандартів якості об-
слуговування та задоволення 
клієнтів; стосується, в першу 
чергу, програм внутрішньої 
комунікації для забезпечення 
співробітників інформацією та 
завоювання їх підтримки; за-
стосовується в якості система-
тичного підходу до управління 
прийняттям інновацій всере-
дині організації; стосується 
стратегії впровадження мар-
кетингових планів. Головним 
завданням внутрішнього мар-
кетингу є створення умов і ат-
мосфери взаєморозуміння між 
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співробітниками у відношенні орієнтації на кінцевий 
результат.

Динамічний розвиток ринку послуг, їх різно-
манітність і застосування при їх створенні та спо-
живанні сучасних технічних засобів потребують 
адаптації теорії внутрішнього маркетингу до реалій 
сьогодення. Відтак, на п’ятому етапі (2010 р.–по те-
перішній час) внутрішній маркетинг доцільно роз-
глядати як систему партнерських відносин та інте-
гровану функцію управління у ланцюжку учасників 
створення цінності «акціонер – топ-менеджер – ме-
неджер – персонал – контактний персонал – спо-
живач». Внутрішньому маркетингу відводиться 
важлива роль, оскільки безпосередньо від скоорди-
нованих та узгоджених дій менеджерів і контактно-
го персоналу залежить імідж та репутація компанії, 
імідж торговельної марки, комерційний успіх та со-
ціальний ефект діяльності підприємства на конку-
рентному ринку. Внутрішній маркетинг також стає 
необхідним при формуванні бренду компанії та ло-
яльності споживачів (внутрішніх і зовнішніх) до ньо-
го. Відтак, відповідальність за гарантії, очікування і 
єдність, які надає бренд, перекладаються на менедж-
мент і персонал, що відіграє суттєву роль у взаємо-
відносинах з клієнтурою.

Висновки з проведеного дослідження. Узагаль-
нюючи існуючі підходи до визначення сутності 
дефініції «внутрішній маркетинг», ми дійшли ви-
сновку, що це комплексний підхід у формуванні, 
представленні та обміні інформацією між робітни-
ком та організацією, який дозволяє визначити і 
відстежити збіг інтересів компанії з потребами її 
співробітників, що сприяє досягненню її місії і ці-
лей. Згідно з цією концепцією, кожен співробітник 
організації є внутрішнім споживачем, на задово-
лення інтересів якого повинна орієнтуватися орга-
нізація, а виконання, на відповідному професійно-
му рівні, працівником своїх посадових обов’язків 
забезпечить компанії ефективне функціонування 
і отримання прибутку. Отже, внутрішній марке-
тинг, як система відносин з персоналом щодо під-
вищення комунікаційної складової, якості товарів/
послуг і обслуговування дозволить підприємству: 
забезпечити зовнішньому (цільовому) споживачу 
найбільш легкий і зручний доступ до виробника то-
варів/послуг за рахунок реалізації ефективної ко-
мунікативної політики; залучати весь колектив до 
обговорення планових показників, у т.ч. маркетин-
гових, управління підприємством, підвищення ін-
дивідуальної відповідальності працівника; встанов-
лювати і постійно підтримувати зворотній зв’язок в 
системі відносин «співробітник – керівник – мета» 
з метою з’ясування настроїв, турбот, потреб членів 

трудового колективу; розробити і реалізувати стра-
тегію збуту товарів/послуг комплексно, в поєднан-
ні з іншими стратегіями маркетинг-мікс; вирішити 
завдання оптимізації організаційної структури та 
удосконалення корпоративної культури підприєм-
ства тощо.

Перспективи подальших розвідок. Незважаючи 
на те, що в наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них економістів різновекторно розглянуто теорети-
ко-методичні аспекти внутрішнього маркетингу, по-
требує подальшого поглибленого вивчення проблема 
комплексного підходу до формування системи кри-
теріїв оцінювання ефективності роботи контактного 
персоналу підприємства (оцінювання компетенцій 
фахівців, їх соціально-психологічних якостей, систе-
ми внутрішньоорганізаційної поведінки та інформа-
ційних потоків, корпоративної культури тощо).
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ  
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У статті розглянуто питання відображення основних положень сучасної парадигми теорії цінності у визначенні категорії ціни 
в наукових працях українських та зарубіжних економістів. Визначено напрями сучасного уявлення про сутність ціни та її функцій 
в ринковій економіці. У статті сформовано основні прикладні аспекти сучасної теорії ціни.
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Сагалакова Н.А. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ТЕОРИИ ЦЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАТЕГОРИИ ЦЕНЫ

В статье рассмотрены вопросы отображения основных положений современной парадигмы теории ценности в определении 
категории цены в научных трудах украинских и зарубежных экономистов. Определены направления современного представле-
ния о сущности цены и ее функций в рыночной экономике. В статье сформированы основные прикладные аспекты современной 
теории цены.

Ключевые слова: цена, ценность, категория, теория, парадигма, ценообразование, ценовая политика.

Sagalakova N.O. THE MAIN POINTS OF THE MODERN PARADIGM OF THE VALUE THEORY IN DETERMINATION OF THE 
PRICE CATEGORY

The article is devoted to the questions of the main points of modern paradigm of the value theory in determination of price categories 
in scientific works of Ukrainian and foreign economists. Modern ideas about the nature of the price and its functions in a market economy 
have been defined. The basic applied aspects of the modern theory of prices have been formed in the article.

Keywords: price, value, category, theory, paradigm, price formation, pricing.

Постановка проблеми. Ціна в сучасній економіці є 
важливим регулятором суспільних відносин. Винят-
кова важливість проблеми ціни обумовлена її тісним 
зв’язком з такими фундаментальними і значущими 
для практики проблемами, як розподіл доходів і за-
безпечення процесу суспільного відтворення. В умо-
вах конкурентного середовища ціна стає орієнтиром 
та потужним важелем господарювання, знаряддям 
конкурентної боротьби. Ціна як один із способів до-
сягнення цілей підприємства і ціннісних пріоритетів 
споживачів визначає обсяг збуту товарів та послуг, 
від цін залежать рентабельність, життєздатність і фі-
нансова стабільність підприємства. З огляду на це, 
важливість дослідження загальних теоретичних про-
блем ціни і ціноутворення є очевидною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогоднішній день створений ряд фундаментальних 
теорій, присвячених розкриттю природи ціни й об-
ґрунтуванню внутрішніх закономірностей форму-
вання цінових пропорцій. Становлення і розвиток 
теорії ціни і вартості пов’язані з іменами видатних 
учених У. Петті, А. Сміта, К. Маркса, Д. Рікардо, 
Дж. С. Міля, К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візе-
ра, Л. Вальраса, М.І. Туган-Барановського, А. Мар-
шалла, П. Самуельсона, Е. Чемберліна, Дж. Хікса, 
Дж. К. Гелбрейта, Дж. Робінсона. Науковий плюра-
лізм теорій та їх часткова суперечність свідчать про 
складність і багатогранність проблеми ціни, які ви-
магають її подальшого розвитку. 

Постановка завдання. Основною метою даної 
статті є дослідження сутності ціни як економічної 
категорії на підставі наукових праць українських та 
зарубіжних економістів сучасності.

Виклад основного матеріалу дослідження. У су-
часних наукових роботах переважна більшість до-
слідників відносить ціну до складу економічних ка-
тегорій, що тісно пов’язані з іншими економічними 
категоріями – економічним благом, товаром, обмі-
ном, ринком тощо. Але зустрічається й інший по-

гляд на категорію ціни – у працях Н.А. Голощапова 
та А.А. Соколова ціна визначається як юридична ка-
тегорія. Такий підхід обґрунтовується ними такими 
твердженнями: «Як юридична категорія ціна має де-
кілька значень: по-перше, ціна – суттєва умова будь-
якої угоди; по-друге, при вільних і обов’язкових ці-
нах вона виступає базою для формування податку на 
додану вартість та акцизів; по-третє, ціна – точка від-
ліку для застосування надбавок і торговельних наці-
нок; по-четверте, рівень цін суттєвою мірою визначає 
рентабельність виробництва товарів (робіт, послуг)» 
[1, с. 8]. Як можна побачити з наведених тверджень, 
жоден з них (крім першого) не можна віднести до 
юридичних характеристик сутності ціни – вони є ха-
рактеристиками суто економічними. Щодо першого 
значення, то наявність ціни у складі будь-якої угоди 
ще не дає приводу відносити її до категорії юридич-
ної (до речі, наявність ціни є характеристикою тіль-
ки економічних угод, бо існує значна кількість ін-
ших типів угод, де ціна може і не бути присутньою). 
Тож із характеристик, наведених авторами, можна 
зробити лише один висновок – ціна є економічною 
категорією, що може використовуватись і в юридич-
ній практиці (останнє не дає право розглядати її як 
категорію юридичну).

Деякі дослідники у процесі визначення категорії 
ціни визначають її сутність на базі лише однієї з кон-
цепцій, які домінували у минулих століттях – трудо-
вої вартості або граничної корисності для споживачів. 
Як приклад першого з таких підходів можна навести 
визначення вищенаведених авторів – Н.А. Голоща-
пова та А.А. Соколова, в якому ціна визначається 
як «економічна категорія, що слугує для непрямого 
виміру кількості витраченого на виробництво това-
ру суспільно-необхідного робочого часу; ...в основі 
формування ціни лежить сума витрат виробництва 
(собівартості) фактично здійснених підприємцем на 
виробництво того чи іншого товару (робіт, послуг), і 
мінімально припустимого з його точки зору прибут-
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ку» [1, с. 5]. Протилежний з таких підходів можна 
проілюструвати визначенням ціни у роботі А.Д. Чу-
докова: «Ціна товару є грошовим виразом його ко-
рисності та благ, що випливають із його використан-
ня» [2, с. 13]. Жоден із таких підходів, що однобоко 
розглядає сутність ціни з позицій домінування лише 
однієї з минулих концепцій – витрат виробництва 
або корисності, не відповідає сучасній парадигмі те-
орії ціни і, відповідно, не може бути покладений в 
основу визначення її як економічної категорії.

Певна частина сучасних економістів сутність ціни 
розглядають на базі такої домінантної її характерис-
тики, як форма виразу цінності блага. Такий підхід 
можна побачити, зокрема, у роботі В.А. Слєпова та 
Т.Є. Ніколаєва, які стверджують, що «ціна – це фор-
ма виразу цінності благ, що має прояв в процесі їх 
обміну» [3, с. 12]. Аналогічне за змістом тверджен-
ня можна знайти і у роботі французького дослідника 
Ж.-Ж. Ламбена «Стратегічний маркетинг»: «Ціна є 
монетарним виразом цінності» [4, с. 451]. Коменту-
ючи такий підхід, можна визначити, що «цінність» 
як теоретичне підґрунтя ціни є безумовно однією з 
найсуттєвіших її характеристик , що отримала від-
повідне відзначення в сутності економічної категорії, 
яка розглядається. Це дає змогу забезпечувати необ-
хідний взаємозв’язок між концепціями теорії цін-
ності та теорії ціни в процесі подальшого розвитку 
економічної думки. У той же час ми вважаємо, що 
визначення економічної категорії ціни на базі тільки 
цієї домінантної характеристики є недостатнім (хоч 
і вірним, але дуже вузьким підходом) – ця категорія 
має включати й інші суттєві характеристики.

Дуже поширеним у сучасній літературі є визна-
чення сутності ціни на базі іншої домінантної її ха-
рактеристики, якою окремі дослідники вважають 
грошовий вираз (еквівалент) міри цінності окремих 
благ (товарів, послуг). Такий підхід до визначення 
сутності ціни можна зустріти у роботах М.С. Абрюті-
ної: «Ціна є грошовим визначенням вартості одиниці 
товару» [5, с. 3]; Н.А. Голощапова та А.А. Соколова: 
«Ціна – це грошовий вираз цінності, продукту, послу-
ги, фактора виробництва» [1, с. 9]. І.О. Бланк розгля-
дає ціну «як грошовий еквівалент, у відповідності до 
якого здійснюються акти купівлі продажу споживчих 
товарів (послуг)» [6, с. 171]. На наш погляд, така ха-
рактеристика ціни є досить суттєвою, але не визна-
чальною, бо грошова форма виразу характерна і для 
значної частини інших економічних категорій. Більш 
того, грошова форма виразу ціни притаманна лише 
певним історичним періодам суспільного розвитку 
людства, пов’язаним із появою грошей – до цього за 
економічною теорією ціна вимірювалась у цінності ін-
ших товарів у процесі обміну ними. Деякі економісти 
стверджують, що навіть на сучасному етапі ціна не за-
вжди має грошовий вираз, наводячи приклади бартер-
ного обміну товарами (плутаючи при цьому функції 
грошей як міри цінності та засобу платежу) [3, с. 12]. 
Але характеристика, яка розглядається, має поєдну-
ватись із іншими суттєвими характеристиками ціни, 
що визначають її як економічну категорію в системі 
сучасної парадигми.

Нарешті, як найбільш поширений на сучасному 
етапі, варто визначити підхід до з’ясування сутності 
ціни на базі рівноцінного підходу до її формування 
з боку попиту і пропозиції в ринкових умовах, а та-
кож використання дещо більшої кількості характе-
ристик.

Неабиякий вклад у розвиток сучасної теорії попиту 
і пропозиції зробили А.С. Гальчинський [7], Р. Дорн-
буш [8], К. Р. Макконнелл [9], П. Самуельсон [10],  

С. Фішер [8], П. Хейне [11] та інші вітчизняні й 
зарубіжні економісти. Їхні дослідження зорієнто-
вані на вивчення економічних проблем подальшо-
го економічного розвитку суспільства. В основному 
ці проблеми полягають в ефективному використан-
ні обмежених виробничих ресурсів та управлінні 
ними з метою максимального задоволення матері-
альних потреб людини. Розв’язання їх безпосередньо 
пов’язано з процесом ринкового ціноутворення. На 
думку С. Фішера, в умовах конкурентної економіки 
«...ціни спрямовують ресурси у сфери їх оптималь-
ного використання». Більше того, вони «...керують 
також реакцією ринкової системи в попиті й умовах 
формування витрат» [8, с. 180].

Кожен з учених, вивчаючи економічні проблеми в 
суспільстві, певною мірою пов’язував їх із процесом 
ціноутворення відповідно до теорії попиту і пропо-
зиції. Так, досліджуючи економічний механізм роз-
поділу ресурсів і доходів у суспільстві, П. Самуель-
сон відзначає, що теорія розподілу доходів є окремим 
випадком теорії ціноутворення. Дана теорія, орієн-
туючись на граничну продуктивність, «...дає, хоч і 
спрощену, але логічно створену картину розподілу 
доходів в умовах конкуренції». При цьому «...ціни 
на товари визначаються попитом і пропозицією цих 
товарів» [10, с. 249].

Під час дослідження теорії вартості та ціни 
П. Хейне [11] значну увагу приділяв вивченню аль-
тернативної вартості товару, яка являє собою кіль-
кість блага, яке людина хоче купити, визначається 
витратами на це благо для даної людини чи цінніс-
тю того, чим необхідно пожертвувати для його засто-
сування. Далі він акцентує увагу на тому, що дане 
поняття зв’язує воєдино закон попиту і принципи, 
що керують пропозицією, а про витрати відзначає, 
що треба думати про них як про цінність альтерна-
тивних можливостей, що приносяться в жертву. Ви-
користовуючи концепцію альтернативної вартості, 
П. Хейне намагався пояснити, «...яким чином у ви-
робничі витрати входить праця» [11, с. 75]. Стосовно 
до процесу ціноутворення П. Хейне на основі сво-
єї теорії сформулював координуючу роль ціни щодо 
попиту і пропозиції, а також накреслив відповідний 
напрям її формування: «Ось правило успішного по-
шуку цін, що часто повторюють економісти: вста-
новлюйте граничний виторг на рівні граничних цін» 
[11, с. 270]. На нашу думку, критикуючи витратний 
підхід у ціноутворенні, П. Хейне недостатньо уваги 
приділяв попиту.

З позиції С. Фішера, ринкова ціна, виконуючи 
роль посередника між споживачем і виробником, 
обумовлює рівність цінності продукту для спожива-
чів і граничних витрат його виробництва. При цьому 
простежується соціально-економічний напрям про-
цесу ціноутворення. На думку С. Фішера, «...рівно-
важна ціна на ринку досконалої конкуренції дорів-
нює як цінності для споживачів додаткової одиниці 
блага, так і витратам виробництва додаткової одини-
ці даного блага для економіки» [8, с. 178].

Серед типових можна навести наступне визна-
чення категорії ціни Е.А. Уткіним: «Ціна являє со-
бою економічну категорію, що означає суму грошей, 
за яку продавець хоче продати, а покупець готовий 
купити товар (послугу)» [12, с. 3]; Я.В. Литвинен-
ко: «Ціна – це кількість грошей, за яку продавець 
бажає продати товар (послугу), а покупець – купи-
ти його (її)» [13, с. 10]; В.Г. Долженковою: «Ціна 
являє собою суму грошей, яку покупець (споживач) 
сплачує продавцю (виробнику) в обмін на товар (по-
слугу)» [14, с. 10]. Аналогічні визначення сутності 
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ціни можна зустріти і в наукових працях В.А. Слє-
пова та Т.Є. Ніколаєвої [3, с. 12], Т.А. Слєпньової та 
Е.В. Яркіна [15, с. 10], Н.А. Голощапова та А.А. Со-
колова [1, с. 5] та деяких інших. Цього ж підходу 
притримуються і відомі американські економісти 
Т. Негл і Р. Холден, які у своїй монографії «Стра-
тегія і тактика ціноутворення» визначають: «Ціна – 
це ніщо інше, як сума грошей, яку покупець має 
дати продавцю в якості угоди, що укладається» 
[16, с. 132]. Позитивно оцінюючи ці визначення 
ціни, можна констатувати, що її характеристика з 
позицій рівнозначної участі обох сторін процесу об-
міну безумовно розширює коло найбільш суттєвих 
характеристик економічної категорії, яка розгля-
дається, тим більше, що визначена характеристика 
доповнюється ще однією – грошовою формою вира-
ження мінової цінності. У той же час варто відзна-
чити, що у процесі обміну ціна встановлюється не 
тільки на товар, а й на послуги, пов’язані з його ре-
алізацією (що дуже часто важко відокремити), тому 
для визначення її сутності як економічної катего-
рії більш підходить термін «економічне благо» або 
«благо», яким оперує економічна теорія. Нарешті, 
як і в попередніх випадках, слід констатувати, що 
жодне з наведених визначень не є повним за перелі-
ком усіх розглянутих сутнісних характеристик цієї 
економічної категорії.

Особливу увагу приділяють проблемі ціни такі 
вітчизняні економісти, як П.С. Єщенко [7, 17], 
В.І. Кириленко [18, 19], Г.Н. Климко [17], Ю.І. Пал-
кін [7], В.С. Савчук [19] та інші. У своїх працях 
вони досліджують сучасні особливості ціни на за-
гальносуспільному рівні та з урахуванням економіч-
них умов України. Вчені вважають, що у підґрунті 
методології вітчизняної теорії ринкового ціноутво-
рення лежить синтез трудової теорії вартості та мар-
жиналізму, який являє собою ключ до комплексної 
характеристики таких категорій, як вартість, ціна, 
витрати виробництва, цінність тощо. Згідно з ві-
тчизняною концепцією, ціна на ринку встановлюєть-
ся безпосередньо під впливом попиту та пропозиції. 
При цьому її рівень визначається грошовою сумою, 
що сплачується за конкретний товар (послугу). На 
процес формування ціни впливають ринкові сили 
вільної конкуренції, що перебувають під постійним 
впливом деформуючих факторів, залежно від яких 
формуються моделі ринків.

У літературі можна зустріти і деякі нетрадицій-
ні підходи до визначення сутності ціни. Так, у ро-
боті І.П. Трацевського та І.М. Грекова дослідження 
сутності ціни завершується таким висновком: «Ціну 
конкретного товару (послуги) можна визначити як 
грошовий вираз системи ціноутворюючих факторів, 
що діють на даний час» [20] – що це за фактори і 
чому вони діють тільки у даний час з цього визначен-
ня неясно, тому ці характеристики у викладеному 
вигляді для з’ясування економічної категорії ціни 
використані бути не можуть. У роботі М.С. Абрю-
тіної наведено визначення «ринкової ціни», що має 
наступний вигляд: «Ринкова ціна – це сума грошей, 
яку покупець добровільно сплачує продавцю для 
того, щоб придбати одиницю товару або послуги, за 
умови, що вони обидва є незалежними сторонами і 
керуються тільки комерційними мотивами» [5]. На 
наш погляд, це визначення має зайві ознаки, зо-
крема «ринкова» ціна, «незалежні сторони», «керу-
вання тільки комерційними мотивами», що занадто 
ускладнює сутність ціни і є несуттєвими характерис-
тиками з позицій їх включення до економічної кате-
горії, яка розглядається.

Аналізуючи сучасну теорію ціноутворення, у ній 
можна виокремити загальне та спеціальне спряму-
вання. Загальна теорія визначає методологічний під-
хід до формування вартості товару. Згідно з нею, вар-
тість характеризується рівнем суспільно необхідних 
витрат, що формуються з урахуванням співвідно-
шення попиту і пропозиції. Ціна у даному разі – це 
грошовий вираз вартості товару (послуги). Спеціаль-
на теорія концентрує у собі методологічний підхід 
до формування ціни з орієнтацією на реальні умови 
реалізації товарів (послуг). Згідно з даною теорією, 
ціна відповідає сумі грошей, що є еквівалентом об-
міну між продавцем та споживачем у процесі купів-
лі-продажу.

Таким чином, існує два підходи до формування 
ціни, які, на перший погляд, різняться між собою. 
Насправді це не так, і рух ціни залежно від попи-
ту та пропозиції, кінець кінцем, впирається у межі, 
пов’язані з необхідністю відшкодування суспільно 
необхідних витрат праці, тобто вартості. Із цього ви-
пливає, що загальна та спеціальна теорії ціни в про-
цесі ціноутворення взаємодоповнюють та взаємооб-
межують одна одну, визначаючи економічну сутність 
ціни, механізм її формування та особливості вико-
ристання в умовах ринку.

Стосовно до процесу ціноутворення на підприєм-
стві загальна теорія ціни визначає концептуальний 
підхід до формування ціни з позиції теорії вартості, 
а спеціальна теорія – методологію ціноутворення в 
руслі даного підходу. Більше того, загальну теорію 
ціни слід розуміти в широкому значенні, і реко-
мендації з теорії рівноважних цін можуть служити 
лише загальним орієнтиром у процесі ціноутворен-
ня. На підставі спеціальної теорії розробляється 
методичне забезпечення процесу ціноутворення 
та спрямовується цінова діяльність підприємства. 
У даному разі, тільки синтетично використовуючи 
фундаментальне підґрунтя та науковий апарат і те-
орії політичної економії, можна надати практичні 
рекомендації щодо подальшого розвитку ринкових 
засад процесу ціноутворення на вітчизняних під-
приємствах.

Проведений критичний огляд сучасної літератури 
дозволяє таким чином визначити найбільш суттєві 
характеристики ціни (рис. 1):

 

1. Фундаментальна економічна категорія 
ринкової економіки

4. Категорія, що пов’язана із визначенням міри 
цінності конкретного блага

2. Категорія, що пов’язана зі сферою обміну

3. Категорія, об’єктом якої виступає конкретне 
економічне благо

5. Категорія, що характеризує міру цінності конкретного 
блага у грошовій формі

6. Категорія, що враховує вимоги до оцінювання благ з боку 
основних учасників процесу обміну – продавців і покупців

ЦІНА

Рис. 1. Основні характеристики ціни як економічної 
категорії 

Систематизовано на основі джерел 1-20
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Виходячи з наведених характеристик, пропону-

ється таке визначення ціни як економічної категорії. 
Ціна є фундаментальною економічною категорією, 
що визначає у грошовій формі міру цінності певного 
економічного блага (товару, роботи, послуги), узго-
джену між основними учасниками процесу його об-
міну – продавцями та покупцями.

Висновки з проведеного дослідження. Проведений 
огляд найбільш відомих наукових праць з проблема-
тики ціни та ціноутворення дає підстави стверджу-
вати, що ціна є складною багатоаспектною катего-
рією, від якої залежать діяльність підприємства та 
її ефективність. Ціна виступає своєрідним індикато-
ром, який відображає якісну характеристику товару 
або послуги, інтереси й вимоги продавця та покупця 
на ринку. Подальшого розгляду потребують питання 
визначення та узагальнення системологічних власти-
востей ціни як об’єкта наукового пізнання та об’єкта 
управління, поглиблення теоретичних засад форму-
вання ціни.
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МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянуто існуючі моделі і методи управління персоналом підприємств. Проаналізовано особливості кожної моделі і 
методу. Визначено основні поняття персоналу, а також управління персоналом, функції та нормативно-правову базу управління 
персоналом. Зазначено мету управління персоналу підприємств. Враховано аспекти управління персоналом. Визначено роль 
управління персоналом та моделей на підприємствах.

Ключові слова: персонал підприємства, управління персоналом, функції управління персоналом, методи управління персо-
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Череп А.В., Семенив Л.Ю. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрены существующие модели и методы управления персоналом предприятий. Проанализированы особен-

ности каждой модели и метода. Определены основные понятия персонала, а также управления персоналом, функции и норма-
тивно-правовую базу управления персоналом. Указана цель управления персонала предприятий. Учтены аспекты управления 
персоналом. Определена роль управления персоналом и моделей на предприятиях.

Ключевые слова: персонал предприятия, управление персоналом, функции управления персоналом, методы управления 
персоналом, модель «Конкурентные преимущества», модель «Поддержка работников», модель «Поддержка общества».

Cherep A.V., Semenyv L.Y. METHODS AND MODELS OF PERSONNEL MANAGEMENT ENTERPRISES
This article describes the existing models and methods of personnel management of enterprises. The features of each model and 

method. The basic concepts of personnel as well as personnel management, functions and regulatory framework HR. Stated goal of 
management personnel of enterprises. Take into account aspects of personnel management. The role of human resources management 
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Вступ. В умовах розвинутої ринкової економіки 
України дедалі більшого значення набувають про-
блеми управління у сфері господарювання і зокрема, 
персоналом. На сьогодні стає все більш зрозумілим, 
що продуктивність праці, мотивація і творчий потен-
ціал персоналу є важливими конкурентними перева-
гами, які визначають успіх стратегії підприємства. 
Кожне підприємство повинно чітко уявляти, як воно 
буде розвивати свій потенціал успіху, важливим 
компонентом якого є можливості персоналу. Щоб 
можливості персоналу давали найкращий результат, 
необхідно знати теоретичні основи управління пер-
соналом.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Про-
блему аналізу моделей та методів управління роз-
витком персоналом на підприємствах порушували 
у своїх роботах науковці В. Колосок, А. Алістаєва 
[6], І.А. Ігнатьєва, Т.М. Сидоренко [5], О.С. Іванілов 
[2], Л.І. Михайлова [3], В.Г. Никифоренко [4]. Про-
те подальшої розробки потребують ті аспекти, які 
пов’язані з професійною спеціалізацією персоналу 
чи певним типом підприємства. У цьому контексті 
актуальним є аналіз найбільш характерних моделей 
управління розвитком персоналу промислового під-
приємства.

Метою статті є вивчення існуючих моделей і ме-
тодів управління персоналом підприємств та озна-
йомлення з їх характеристикою та особливостями.

Постановка проблеми. В умовах розвитку підпри-
ємств мало уваги приділяється саме проблемним пи-
танням управління персоналу. Доцільно визначити 
основні поняття та аспекти управління персоналом, 
та методів і моделей для підвищення рівня ефектив-
ності персоналу.

Виклад основного матеріалу. Персонал підпри-
ємства – це сукупність постійних працівників, які 
отримали необхідну професійну підготовку та мають 
досвід практичної роботи [1].

З урахуванням виконуваних працівниками функ-
цій, що стосуються основної діяльності підприємства 
або не відповідають його головному завданню, всіх 
працівників поділяють на дві групи: персонал осно-
вної діяльності та персонал неосновної діяльності. 
На промислових підприємствах персонал основної 
діяльності називають промислово-виробничий персо-
нал, а неосновної-непромисловий персонал. До про-
мислово-виробничого персоналу відносять працівни-
ків, зайнятих у виробництві і його безпосередньому 
обслуговуванні, – основних, допоміжних, обслуго-
вуючих виробництв, науково-дослідних, проектних, 
конструкторських, технологічних відділів, лаборато-
рій, апарату управління, охорони, складів. До непро-
мислового персоналу належать працівники, зайняті 
у соціально-культурних, побутових закладах під-
приємства: в гуртожитках, медичних закладах, ди-
тячих садках, житлово-комунальному господарстві, 
навчальних закладах [1].

За характером виконуваних функцій персонал 
підприємства поді– ляється на чотири категорії:

1. Керівники – це працівники, які організовують 
виробництво і здійснюють управління діяльністю 
підприємства та його структурних підрозділів (ди-
ректори, начальники цехів, головні спеціалісти, на-
чальники управлінь, відділів, майстри тощо), а та-
кож їх заступники.

 2. Спеціалісти – це працівники, зайняті спеці-
альними інженерно– технічними, економічними та 
іншими роботами, здійснюють економі– чну, органі-
заційну підготовку виробництва, облік та аналіз його 
результатів (інженери, конструктори, економісти, 

адміністратори, бухгалтери, нормувальники, юрис-
консульти, технологи тощо).

3. Службовці – це працівники, які здійснюють 
підготовку та оформлення документації, канцеляр-
ські, деякі адміністративно-господарські роботи (ді-
ловоди, агенти, секретарі-друкарки, обліковці, каси-
ри, архіваріуси, креслярі, стенографісти тощо).

4. Робітники – це працівники, які безпосередньо 
зайняті створенням продукту, а також ремонтом, пе-
реміщенням вантажів, перевозом пасажирів, надан-
ням послуг або забезпечують умови для нормального 
ходу виробничого, процесу. Окрім того, до робітни-
ків належать прибиральниці, двірники, охоронці, 
гардеробники, кур’єри [2, с. 213].

Досконале знання ресурсів і вміння викорис-
товувати їх у процесі управління персоналом є од-
нією з найголовніших умов забезпечення належної 
ефективності функціонування організації. Ресурсне 
забезпечення управління персоналом складається з 
нормативно-правової бази, інформаційного та мате-
ріально-технічного забезпечення.

До нормативно-правової бази управління персона-
лом відносять сукупність документів, що створюють 
нормативно-методичне і правове забезпечення функ-
ціонування управління персоналом як системи.

Нормативно-методичне забезпечення системи 
управління персоналом – це сукупність документів 
організаційного, організаційно-методичного, орга-
нізаційно-розпорядницького, технічного, норматив-
но-технічного, техніко-економічного й економічного 
характеру, а також нормативно-довідкові матеріа-
ли, що встановлюють норми, правила, вимоги, ха-
рактеристики, методи й інші дані, використовувані 
при вирішенні задач організації праці та управління 
персоналом і затверджені у встановленому порядку 
компетентним відповідним органом чи керівництвом 
організації.

До нормативно-методичних документів відносять:
• нормативно-довідкові, що включають нор-

ми і нормативи для організації і планування праці 
(маршрутно-технологічні та операційно-технологічні 
карти, технологічні карти управлінських процедур, 
норми централізованого характеру, наприклад, роз-
мір прибуткового податку на фізичних осіб тощо);

• документи організаційного, організаційно-роз-
порядницького та організаційно-методичного харак-
теру, що регламентують завдання, функції, права, 
обов’язки підрозділів і окремих працівників системи 
управління персоналом.

Важливими організаційно-розпорядницькими до-
кументами є Правила внутрішнього трудового розпо-
рядку, що включають такі розділи:

• загальні положення;
• порядок прийому і звільнення робітників та 

службовців; 
• основні обов’язки робітників та службовців; 
• основні обов’язки адміністрації;
• робочий час і його використання; 
• заохочення за успіхи в роботі;
• відповідальність за порушення трудової дисци-

пліни. 
До документів організаційно-методичного і мето-

дичного характеру відносяться ті, які регламентують 
виконання функцій з управління персоналом, сюди 
входять:

• положення з формування кадрового резерву в 
організації;

• положення з організації адаптації працівників; 
• рекомендації з організації підбору і добору пер-

соналу;
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• положення з урегулювання взаємин у колек-

тиві;
• положення з оплати і стимулювання праці;
• інструкція з дотримання правил техніки без-

пеки й ін. Розробку цих документів здійснюють пра-
цівники відповідних ланок системи управління пер-
соналом. 

До основних завдань правового забезпечення сис-
теми управління персоналом відносять:

• правове регулювання трудових відносин, які 
складаються між роботодавцями і найманими робіт-
никами;

• захист прав і законних інтересів працівників, 
які випливають із трудових відносин. У зв’язку з 
вказаними завданнями правове забезпечення систе-
ми управління персоналом включає:

– виконання і застосування норм діючого законо-
давства у сфері праці, трудових відносин; 

– розробку і затвердження локальних норматив-
них і ненормативних актів організаційного, органі-
заційно-розпорядницького, економічного характеру;

– підготовку пропозицій щодо зміни діючих чи 
скасування застарілих і таких, що фактично втра-
тили силу, нормативних актів, виданих в органі-
зації по трудових, кадрових питань. Здійснення 
правового забезпечення в організації покладається 
на її керівника й інших посадових осіб, а також 
на керівника системи управління персоналом і її 
працівників з питань, що входять у їхню компе-
тенцію. Головним підрозділом щодо ведення пра-
вової роботи в області трудового законодавства є 
юридичний відділ.

До норм централізованого характеру відносяться 
перш за все акти централізованого регулювання – 
Кодекс законів про працю, постанови уряду України, 
акти Мінпраці і соціальної політики. 

В умовах ринкових відносин до сфери локального 
регулювання відносять такі акти:

• накази керівника організації з кадрових питань 
(щодо прийому, звільнення, переводу); 

• положення про підрозділи, посадові інструкції; 
• стандарти організації й ін. У систему норматив-

них актів про працю входять угоди генеральні, галу-
зеві (тарифні), спеціальні (регіональні), колективні 
договори й інші правові акти, що застосовуються без-
посередньо в організаціях. 

До актів ненормативного характеру відносять роз-
порядження і вказівки, які можуть видавати керів-
ники служби управління персоналом і її підрозділа-
ми [4, с. 42-44].

Управління персоналом є процесом безперервним 
та включає в себе проблеми планування, підбору, 
професійної підготовки, оцінки та навчання кадрів, 
які здійснюються з метою їх раціонального вико-
ристання, підвищення ефективності та покращення 
якості життя. Управління персоналом є також про-
цесом дуже складним, при здійсненні якого необхід-
но враховувати такі аспекти:

– техніко-технологічні, які відображають рівень 
розвитку конкретного виробництва;

– організаційно-економічні, що включають пи-
тання планування, визначення чисельності працю-
ючих, організацію їх стимулювання, використання 
робочого часу;

– правові, які регламентують всю діяльність по 
управлінню персоналом відповідно до чинного зако-
нодавства;

– соціально-психологічні,які зумовлюють необ-
хідність запровадження соціально-психологічних 
процедур в практику кадрової роботи;

– педагогічні, що забезпечують організацію про-
фесійного навчання , підвищення кваліфікації та ви-
ховання кадрів [3, с. 10].

Функції управління персоналом – це основні на-
прями даного виду діяльності, орієнтовані на задо-
волення визначених потреб організації. Розрізняють 
такі функції управління персоналом:

1. Функція «визначення потреби організації в 
персоналі»:

• планування якісної потреби у персоналі;
• вибір методів розрахунку і планування кількіс-

ної потреби в персоналі.
2. Функція «забезпечення персоналом»: 
• отримання й аналіз маркетингової (в області 

персоналу) інформації;
• розробка і використання інструментарію забез-

печення потреби в персоналі;
• добір персоналу, його ділова оцінка.
3. Функція «використання персоналу»:
• визначення змісту і результатів праці на робо-

чих місцях;
• виробнича соціалізація; 
• уведення персоналу, його адаптація у трудовій 

діяльності; 
• упорядкування робочих місць;
• забезпечення безпеки праці; 
• вивільнення персоналу.
4. Функція «розвиток персоналу»: 
• планування і реалізація кар’єри та службові пе-

реміщення; 
• організація і проведення навчання.
5. Функція «мотивація результатів праці та пове-

дінки персоналу»: 
• управління змістом і процесом мотивації трудо-

вої поведінки;
• управління конфліктами; 
• використання монетарних спонукальних сис-

тем: оплата праці, участь персоналу в прибутках і в 
капіталі підприємства;

• використання нематеріальних спонукальних 
систем: групова організація і соціальні комунікації, 
стиль і методи керівництва, регулювання робочого 
часу.

6. Функція «правове й інформаційне забезпечен-
ня процесу управління персоналом»: 

– правове регулювання трудових взаємин; 
– облік і статистика персоналу; 
– інформування колективу і зовнішніх організа-

цій по кадрових питаннях; розробка кадрової політи-
ки [4, с. 30-31].

Методами управління персоналу в залежності від 
характеру впливу на людину виділяють:

- методи стимулювання, пов’язані із задоволен-
ням визначених потреб співробітника; 

- методи інформування, що припускають пере-
дачу співробітнику відомостей, які дозволять йому 
самостійно будувати свою організаційну поведінку;

- методи переконання, тобто безпосереднього ці-
леспрямованого впливу на внутрішній світ, систему 
цінностей людини;

- методи (адміністративного) примушування, за-
сновані на погрозі чи застосуванні санкцій.

Як модель управління розвитком персоналу під-
приємства пропонується розуміти модель, що відо-
бражає суттєві ознаки та основні елементи пове-
дінки підприємства у сфері його діяльності щодо 
розвитку трудового персоналу. Вивчення такої 
моделі та її складових стає підґрунтям для пла-
нування, здійснення та контролювання процесу 
розвитку персоналу, а також аналізу економічної 
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ефективності реалізації відповідних заходів. Ана-
ліз практичних заходів на розвиток персоналу на 
ряді промислових підприємств металургійної та 
машинобудівної галузі дав можливість виділити 
три основних типа моделі, що використовуються 
сучасними промисловими підприємствами на сьо-
годнішньому етапі їх виробничої діяльності й за 
допомогою яких підприємства розвивають та по-
ліпшують свій людський капітал.

Існують такі моделі управління розвитку підпри-
ємства:

1. Модель «Конкурентні переваги».
Мета застосування: Створення конкурентоспро-

можного персоналу підприємства.
Основні типи заходів реалізації:
– розробка та реалізація спеціальних освітніх 

програм (проектів);
– забезпечення впровадження інновацій у сфері 

наукової організації праці та заходів щодо зниження 
витрат праці на виробництво продукції;

– організація та мотивація професійно-кваліфіка-
ційного просування робітників і планування їхньої 
трудової кар’єри;

– організація системи цілеспрямованого інтенсив-
ного заохочення до підвищення професійно кваліфі-
каційного та освітнього рівня персоналу;

– встановлення заробітної плати за рівнем вищим, 
ніж середньогалузевий, та відповідна її організація;

– впровадження сучасних технологій комплек-
сної оцінки й атестації персоналу та ін.

2. Модель «Підтримка працівників».
Мета застосування: Підвищення якості трудового 

життя персоналу підприємства.
Основні типи заходів реалізації:
– організація та впровадження системи соціаль-

ної підтримки співробітників підприємства;
– організація та реалізація на підприємстві про-

грам з охорони праці та здоров’я працівників;
– формування та впровадження на підприємстві 

відповідно орієнтованої корпоративної культури;
– організація та проведення на підприємстві куль-

турно-освітніх, спортивних заходів та ін.
3. Модель «Підтримка суспільства».
Мета застосування: Становлення соціально-відпо-

відального підприємства.
Основні типи заходів реалізації:
– формування та впровадження на підприємстві 

корпоративної культури, орієнтованої на соціальну 
відповідальність;

– організація та впровадження системи підвищен-
ня якості трудового життя персоналу підприємства;

– забезпечення фінансування та матеріальної під-
тримки програм із розвитку міста (регіону) місця 
розташування підприємства;

– організація та побудова сумлінних взаємовигід-
них партнерських відносин із усіма зацікавленими 
сторонами (інвестор, партнери, споживачі, поста-
чальники, держава, суспільство, персонал та ін.);

– сприяння заходам з удосконалення вітчизняно-
го законодавства (податкового, трудового, екологіч-
ного та ін.), які спрямовані на забезпечення суспіль-
ного та економічного розвитку держави.

Висновки. У статті виділено й проаналізовано три 
моделі управління розвитком персоналу промислово-
го підприємства: «Конкурентні переваги», «Підтримка 
працівників», «Підтримка суспільства». Незалежно від 
того, який вид моделі з управління розвитком персона-
лу застосовується на підприємстві, реалізація кожного 
з них дозволяє отримати подвійний ефект: управлін-
ський та економічний. Створення управлінського ефек-
ту на підприємстві досягається за рахунок збільшення 
вартості людського капіталу. Економічний ефект дося-
гається лише після та за рахунок появи управлінського 
ефекту й полягає у збільшенні обсягів продажу товарів 
(послуг), розширенні кола споживачів.
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Стаття присвячена аналізу та використанню матричного інструментарію. Розглянуто теоретичні аспекти розвитку та впро-
вадження матричного інструментарію. Досліджено методологію використання матриць та запропоновано власне бачення щодо 
формування та практичного застосування матричних моделей.

Ключові слова: зовнішнє середовище, інноваційний потенціал, матричний інструментарій, підприємство, стратегічне управ-
ління, стратегічна позиція, стратегія.

Ставицкий А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
Статья посвящена анализу и использованию матричного инструментария. Рассмотрены теоретические аспекты развития и 

внедрения матричного инструментария. Исследована методология использования матриц и предложено собственное видение 
формирования и практического применения матричных моделей.

Ключевые слова: внешняя среда, инновационный потенциал, матричный инструментарий, предприятие, стратегическое 
управление, стратегическая позиция, стратегия.

Stavytskyi О.V. USING THE MATRIX TOOL IN STRATEGIC MANAGEMENT
This article analyzes and the use of matrix tools. The theoretical aspects of the development and implementation of matrix tools. 

Investigated using matrix methodology, and offered their own vision of development and practical application of matrix models.
Keywords: environment, innovation potential, matrix tools, enterprise, strategic management, strategic position, strategy.

Постановка проблеми. Слабка державна підтрим-
ка, зростання нестабільності умов підприємницької ді-
яльності, специфічні особливості галузей діяльності 
об’єктивно вимагають розробки цілісної системи страте-
гічної поведінки підприємства. У вітчизняній літературі 
відчувається нестача в теоретичних та методологічних 
розробках з питань управління в галузі стратегічного 
розвитку підприємства. Однак багато теоретичних ас-
пектів щодо стратегічного управління, які враховують 
характер функціонування виробничих структур, зали-
шаються малодослідженими і слабо описані нашими на-
уковцями, що є вкрай важливою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різ-
ний час проблемам стратегічного управління про-
водилися фундаментальні дослідження багатьох 
вчених. Зокрема, питання розробки стратегії під-
приємства знайшли своє відображення в роботах: 
Д. Аакер [1], І. Ансофф [2], А.В. Балабаниць [3], 
В.А. Белошапка, Г.В. Загорій [4], О. Віханський [5], 
В.С. Єфремов [6], В.С. Катькало [7], Г. Мінцберг, 
Б. Альстренд, Дж. Лемпел [8], А.П. Наливайко [9], 
А. Томпсон і Д. Стрікленд [10], Р.А. Фатхутдинов 
[11], З.Є. Шершньова [12], Г. Джонсон, А.П. Градов 
[13], К. Скулз [14] та ін.

Постановка завдання. Ринкова орієнтація про-
мислового сектора все більше вимагає від керівників 
уміння розраховувати перспективи розвитку підпри-
ємства, приймати ефективні управлінські рішення, 
чітко знати мету, ціль та засоби їх досягнення.

Матричний підхід претендує на універсальність – 
дозволяє наочно і зручно представляти необхідну 
для стратегічного управління інформацію. Зазначе-
на тенденція визначає проблематику нашого дослі-
дження, яка полягає в необхідності систематизації 
використання матричного інструментарію в загаль-
ній схемі управління підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кож-
на матриця має свій алгоритм заповнення та аналізу 
включених до неї показників. Для матриці Бостон-
ської консалтингової групи ( ВСG ) це буде – «Зрос-
тання галузі / Частка ринку».

Проведемо розміщення стратегічних позицій 
підприємств, які спеціалізуються на виробництві 
хлібобулочної продукції, за допомогою матриці 
ВСG (рис. 1).

 

1 – ПАТ «Нововолинський хлібозавод»; 2 – ПАТ «Берегівський 
комбінат хлібопродуктів»; 3 – ПАТ «Івано-Франківський хлібо-
комбінат»; 4 – ПАТ «Смілянський хлібокомбінат»; 5 – ПАТ «Кре-
менчуцький хлібокомбінат»; 6 – ПАТ «Укрхліббуд»; 7 – ПАТ «Чер-
нігівський хлібокомбінат»; 8 – ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»; 
9 – ПАТ «Хліб»; 10 – ПАТ «Хлібзавод «Салтівський».

Рис. 1. Позиціювання підприємств на матриці ВСG

Визначимо рекомендовані за допомогою моделі 
BCG стратегії для різних секторів бізнесу (табл. 1). 

З історичної точки зору, матриця ВСG, яка ви-
користовувалася для стратегічного аналізу та пла-
нування, неодноразово піддавалася критиці з боку 
науковців, які займалися як теоретичними, так і 
практичними дослідженнями.

Автори, які створили методику SPACE-аналізу, 
запропонували використання багатокритеріального 
підходу (табл. 2).

На основі оцінок стратегічної позиції побудуємо 
графічну модель (рис. 2):
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1 – ПАТ «Нововолинський хлібозавод»; 2 – ПАТ «Берегівський 
комбінат хлібопродуктів»; 3 – ПАТ «Івано-Франківський хлібо-
комбінат»; 4 – ПАТ «Смілянський хлібокомбінат»; 5 – ПАТ «Кре-
менчуцький хлібокомбінат»; 6 – ПАТ «Укрхліббуд»; 7 – ПАТ «Чер-
нігівський хлібокомбінат»; 8 – ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»; 
9 – ПАТ «Хліб»; 10 – ПАТ «Хлібзавод «Салтівський».

Рис. 2. Графічна модель оцінки стратегічних 
позицій та дій підприємств

Проводячи аналіз отриманих векторів руху під-
приємств, можна зробити такі висновки із стратегій, 
які використовуються на підприємствах:

- підприємство ПАТ «Смілянський хлібокомбі-
нат» використовує захисну стратегію;

- підприємства ПАТ «Нововолинський хлібо-
завод», ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», 
ПАТ «Укрхліббуд», ПАТ «Чернігівський хлібокомбі-
нат» дотримуються конкурентної стратегії;

– підприємства ПАТ «Берегівський комбінат хлі-
бопродуктів», ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат», 
ПАТ «Черкаський хлібокомбінат», ПАТ «Хліб», 
ПАТ «Хлібзавод «Салтівський» дотримуються агре-
сивної стратегії.

На основі матричного методу з представлення еко-
номічної інформації в стратегічному управлінні, від-
слідковуючи взаємозв’язок факторів, які утворюють 
основу матриці, автором пропонується використати 
матричний підхід до визначення стратегічної позиції 
підприємства та побудувати матрицю, параметрами 
якої виступають рівень розвитку інноваційного по-
тенціалу і вплив зовнішнього середовища підприєм-

ства (рис. 3). 
Доцільність включення до матри-

ці саме інноваційного потенціалу обу-
мовлено його призначенням, обраною 
структурою і специфікою моделі його 
оцінки, яка враховує ефективність ви-
користання, конкурентну значимість 
і достатність ресурсів для виконан-
ня стратегії розвитку підприємства, 
а також ступінь відповідності страте-
гічним цілям. Таким чином, іннова-
ційний потенціал виступає системним 
відображенням внутрішнього середо-
вища підприємства (фактичного стану 
і перспективи розвитку). Така поста-
новка питання відрізняє запропонова-
ну матрицю від існуючих (наприклад, 

Таблиця 1
Рекомендовані стратегії для секторів бізнесу відповідно до моделі BCG

Сектори бізнесу Підприємства Рекомендовані стратегії

«Зірки» 5 – ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат»;
10 – ПАТ «Хлібзавод «Салтівський».

Намагатися зберегти або збільшити частку свого 
бізнесу на ринку

«Важкі діти» 4 – ПАТ «Смілянський хлібокомбінат». Або йти на збільшення присутності на ринку, 
або зміцнювати позиції, або скорочувати бізнес

«Дійні корови»
2 – ПАТ «Берегівський комбінат хлібопродук-
тів»;
6 – ПАТ «Укрхліббуд».

Намагатися зберегти або збільшити частку свого 
бізнесу на ринку

«Собаки»

1 – ПАТ «Нововолинський хлібозавод»;
3 – ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат»; 
7 – ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат»; 
8 – ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»;
9 – ПАТ «Хліб».

Або зберігати свої позиції на ринку, або скоро-
чувати обсяги діяльності, або виводити цей вид 
бізнесу з господарського портфеля підприємства

Таблиця 2
Оцінка стратегічної позиції, вагові коефіцієнти
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Оцінка за зовнішньою 
стратегічною позицією -1,6 0,3 -1,9 -1,9 5,3 -0,7 -1,3 7,2 2,2 2,6

Оцінка за внутрішньою 
стратегічною позицією 5,1 0,4 6,2 -3,3 6,5 2,8 3,1 8,1 5,2 6,3
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Високий 7. Загроза стійкості 8. Загроза спаду 9. Високий рівень
стійкості

Середній 4. Загроза спаду 5. Помірне балансування 6. Утримання
стійкості

Низький 1. Глибока криза 2. Глибока стратегічна
криза 3. Стратегічна криза

Низький Середній Високий

Вплив зовнішнього середовища (ВЗС)

Рис. 3. Матриця оцінки стратегічної позиції підприємства
Розроблено автором
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за А. Градовим [13]). Запропонована матриця 3×3 до-
зволяє проаналізувати стратегічну позицію підпри-
ємства у 9-ти випадках.

Наведені стратегічні позиції підприємства обу-
мовлені певними варіантами протиріч, що склалися 
в результаті різних комбінацій рівня розвитку інно-
ваційного потенціалу і впливу зовнішнього середови-
ща на розвиток підприємства.

Результати побудування матриці оцінки страте-
гічної позиції підприємств хлібопекарської галузі на-
ведено на (рис. 4).

На основі проведеного аналізу стратегічної пози-
ції десяти підприємств хлібопекарської галузі можна 
зробити такі висновки щодо специфіки їх розвитку.

Позиція підприємств ПАТ «Нововолинський хлі-
бозавод», ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат», 
ПАТ «Кременчуцький хлібокомбінат», ПАТ «Черкась-
кий хлібокомбінат», ПАТ «Хліб» характеризується по-
мірним балансуванням з зовнішнім середовищем і в 
результаті підвищення сприятливості 
останнього – утриманням стійкості на 
ринку. Серед позитивних тенденцій у 
внутрішньому середовищі: високі по-
казники фінансової стійкості та ділової 
активності; спостерігається тенденція 
до нарощування обсягів продажу.

На підприємстві ПАТ «Смілян-
ський хлібокомбінат» відбуваєть-
ся втрата позицій, викликана заго-
стренням протиріч внутрішнього і 
зовнішнього середовища. Низький 
рівень розвитку інноваційного потен-
ціалу призводить до неспроможності 
суб’єктів господарювання протистоя-
ти негативним тенденціям зовнішньо-
го середовища.

Підприємству ПАТ «Хлібзавод 
«Салтівський» характерне зниження 
рівня розвитку інноваційного потен-
ціалу підприємства внаслідок неспри-
ятливості оточення.

Підприємства ПАТ «Берегівський ком-
бінат хлібопродуктів», ПАТ «Укрхліббуд», 
ПАТ «Чернігівський хлібокомбінат» вна-
слідок непроведення відповідних заходів 
щодо стабілізації свого стану опинилися в 
глибокій стратегічній кризі, яка спричине-
на катастрофічним занепадом інноваційно-
го потенціалу.

Аналіз отриманих результатів оцінки 
стратегічної позиції підприємств хлібопе-
карської галузі показав, що спостерігаєть-
ся наявність суперечностей між підпри-
ємствами і їх оточенням. Таким чином, 
запропонована матриця оцінки стратегіч-
ної позиції підприємства може бути вико-
ристана в якості практичного інструмента 
його діагностики і як бази для послідуючо-
го визначення доцільних стратегічних на-
прямів розвитку. 

Спираючись на переваги матричного ме-
тоду представлення інформації в стратегіч-
ному управлінні, пропонується застосувати 
для вибору стратегії розвитку підприємства 
матрицю, параметрами якої виступають рі-
вень розвитку інноваційного потенціалу і 
впливу зовнішнього середовища підприєм-
ства. В основі такого вибору – певна стра-
тегічна позиція суб’єкта господарювання 
(рис. 4). З метою визначення доцільного 

напрямку розвитку суб’єкта господарювання пропо-
нується використати модифікацію матриці, що базу-
ється на попередній оцінці стратегічної позиції під-
приємства (рис. 5).

Наведені стратегічні напрями розвитку підпри-
ємства спрямовані на вирішення варіантів протиріч, 
що склалися в результаті певної комбінації рівня 
розвитку інноваційного потенціалу і впливу зовніш-
нього середовища.

Оскільки було визначено, що найвигідніша стра-
тегічна позиція у підприємств, що опинилися у 
квадрантах 5, 6, 8, 9, у котрих середній і високий 
рівень розвитку інноваційного потенціалу та спри-
ятливі умови господарювання з боку зовнішнього се-
редовища, тобто в такій ситуації практично відсутні 
принципові протиріччя з оточенням, то підвищення 
стійкості на ринку підприємствам можна досягти 
шляхом реалізації стратегії підвищення рівня розви-
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тку інноваційного потенціалу та укріплення конку-
рентних переваг. Так, стратегічна позиція, утворена 
високим рівнем розвитку інноваційного потенціалу 
і сприятливими зовнішніми умовами (квадрант 9), 
дозволяє підприємству знизити ризик діяльності 
в майбутньому за рахунок освоєння неспоріднених 
видів діяльності (незв’язана диверсифікація). Якщо 
зовнішнє середовище сприятливе, але інновацій-
ний потенціал ще характеризується середнім рів-
нем розвитку, доцільним є прийняття рішення щодо 
зв’язаної диверсифікації.

На основі проведеного аналізу стратегічної пози-
ції десяти підприємств хлібопекарської промисловос-
ті можна надати такі рекомендації щодо формування 
стратегії їхнього розвитку.

Для закріплення успіху на ринку підприємств 
ПАТ «Нововолинський хлібозавод», ПАТ «Івано-
Франківський хлібокомбінат», ПАТ «Кременчуць-
кий хлібокомбінат», ПАТ «Черкаський хлібоком-
бінат», ПАТ «Хліб» доцільно прийняти стратегію 
концентрованого зростання (посилення позицій на 
ринку, розвиток ринку або продукту).

Підприємству ПАТ «Хлібзавод Салтівський» до-
цільно застосувати стратегію стабілізації з метою 
запобігання подальшого зниження рівня розвитку 
інноваційного потенціалу внаслідок несприятливос-
ті оточення. Як правило, така стратегія має бути 
перехідним етапом до наступного розвитку суб’єктів 
господарювання.

Загостренням протиріч внутрішнього і зовнішньо-
го середовища на підприємствах ПАТ «Берегівський 
комбінат хлібопродуктів», ПАТ «Укрхліббуд», ПАТ 
«Чернігівський хлібокомбінат» та середньому рівні 
впливу оточення підприємствам доцільно вдатися 
до балансування інноваційного потенціалу відповід-
но зовнішнім вимогам з метою скорочення витрат. 
Якщо відновлення стійкості недосяжне, необхідно 
обрати стратегію ліквідації.

Підприємство ПАТ «Смілянський хлібокомбінат» 
внаслідок непроведення відповідних заходів щодо 
стабілізації свого стану опинилося в глибокій страте-
гічній кризі, такі умови роблять його подальше існу-
вання неможливим з причини порушення інтересів 
суб’єктів процесу його розвитку, якщо ситуація не 
зміниться, ліквідації не уникнути.

Таким чином, дані по стратегічному позиціону-
ванню в стратегічному управлінні підприємством по-
єднують в собі такі базові поняття із стратегічного 
менеджменту, як (конкурентна позиція, стратегія, 
потенціал підприємства, стратегічний вибір направ-
лення), що визначають час розроблення або завер-
шення виконання стратегії підприємства, а також 
прийняття стратегічних управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки, що ре-

зультативність стратегічного управління економіч-
ним розвитком підприємств напряму залежить від 
якості та широкому охопленню інформаційної бази 
для внутрішнього аналізу та інформації про взаємо-
дію підприємства із зовнішнім середовищем. Для 
створення необхідної стратегії необхідні дані про чіт-
ке визначення стратегічного позиціювання підпри-
ємства на момент розробки стратегії. Стратегічною 
позицією підприємства ми будемо трактувати таке 
його положення, при якому підприємству присвоєно 
такий набір характеристик, які дозволяють впрова-
дження визначеної саме для нього стратегії розвитку. 
Запропонована матриця оцінки стратегічної позиції 
підприємства враховує рівень розвитку інновацій-
ного потенціалу підприємства та вплив зовнішнього 
середовища, а також виступає в якості практичного 
інструмента його діагностики і базою для наступного 
визначення доцільних напрямів розвитку за допомо-
гою матриці вибору стратегічного напряму розвитку 
підприємства.
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Постановка проблеми. Застосування управління є 
нагальною потребою для будь-якого об’єкта господар-
ської діяльності підприємства. Традиційно управлін-
ня розглядають як цілеспрямований вплив суб’єкта 
на об’єкт з метою досягнення результату. Управлін-
ня оборотними коштами підприємства – складний і 
трудомісткий процес, який охоплює належне ком-
панії майно, що використовується протягом опера-
ційного циклу і забезпечує повне функціонування та 
максимально швидкий розвиток підприємства. Це 
процес, який спрямований на підвищення ефектив-
ності діяльності організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укова постановка і розробка окремих аспектів до-
сліджуваної проблеми знайшли відображення у пра-
цях сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців, 
а саме: Л.М. Бабича, І.В. Пещанської, М.С. Пушка-
ря, П.Т. Саблука, В.К. Савчука, Л.С. Шатковського, 
Н.Г. Чумаченко та інших вчених.

Постановка завдання. Завдання статті полягає в 
тому, щоб дослідити методологічні засади управлін-
ня оборотними коштами, фактори впливу на даний 
процес, етапи управління, а також стратегії фінансу-
вання оборотних коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цес управління оборотними коштами являє собою 
цілу систему, яка тісно пов’язана з іншими систе-
мами управління підприємством. На сьогоднішній 
день система управління оборотними коштами під-
приємства є самостійною ланкою у загальній системі 
менеджменту підприємства, яка являє собою сукуп-
ність методів і прийомів у прийнятті управлінських 
рішень щодо підвищення ефективності використан-
ня складових оборотних коштів підприємства.

Але успішна реалізація процесу управління обо-
ротними коштами значною мірою залежить від ура-
хування факторів, які впливають на даний процес.

Під зовнішніми факторами (або середовищем не-
прямого впливу) розуміють сукупність факторів, 
що зумовлюють довгострокову прибутковість (збит-
ковість) підприємства, і на які воно не може впли-
вати більшою або меншою мірою. Вони впливають 
на процес управління оборотними коштами підпри-
ємства безпосередньо. Так, обсяги реалізації продук-
ції підприємства в значній мірі залежать від якості 
і цін на аналогічну продукцію конкурентів. Бажаю-
чи прискорити реалізацію цієї складової оборотних 
активів, підприємство може впливати на певні вну-
трішні чинники, але ні в якому разі не зможе змі-
нити якісні та кількісні характеристики продукції 
конкурентів. Також суб’єкт господарювання може 
пристосовуватися до змін в законодавчій базі,але не 
може змінювати її.

Внутрішні фактори (середовище) являють собою 
сукупність факторів, що зумовлюють довгострокову 
прибутковість (збитковість) підприємства й перебу-
вають під безпосереднім контролем власників, керів-
ників та персоналу підприємства. Вони впливають на 
процес управління оборотними коштами опосередко-
вано.

Сучасні дослідження [1; 2; 3; 4] виділяють також 
проміжне середовище, під яким розуміється сукуп-
ність факторів, що зумовлюють довгострокову при-
бутковість (збитковість) підприємства і на які воно 
може впливати через встановлення ефективних ко-
мунікацій. Проміжне середовище (безпосередньо-
го оточення, або середовища завдань) включає такі 
складові: загальну характеристику галузі; спожива-
чів; попит; сегмент ринку; постачальників; товари-
замінники; конкурентів; партнерів; організаційні ре-
гулятори [4, с. 75-77].

Розвиток будь-якого підприємства залежить від 
зовнішнього середовища. На сьогодні існують різні 
підходи до визначення складових зовнішнього серед-
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овища та дослідження його впливу на діяльність під-
приємства.

Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище скла-
дається із шести основних груп факторів: демографіч-
них, економічних, природних, науково-технічних, по-
літичних і факторів культурного середовища [2].

Згідно з підходом, запропонованим О. Віхан-
ським [5], окрім вищезгаданих враховується правове 
та міжнародне середовище.

З. Шершньова стверджує, що стан зовнішнього 
середовища можна визначити за допомогою таких 
груп факторів [4]:

– економічні (визначають стан економіки та рин-
ків);

– політико-інституційні (діяльність уряду);
– структурні тенденції;
– науково-технічні тенденції; 
– природно-екологічна складова;
– тенденції ресурсного забезпечення;
– демографічні тенденції;
– соціально-культурна складова; 
– обставини стратегічного характеру та можливі 

«горизонти» стратегічного планування; 
– міжнародне середовище.
Найбільш поширеною та відомою є модель «галу-

зевої конкуренції» М. Портера, де проміжне серед-
овище ототожнюється з галуззю, у якій функціонує 
підприємство.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства 
має здійснюватися з урахуванням тенденцій прямо-
го та непрямого впливу, що склалися в зовнішньо-
му середовищі. Використовуючи системний підхід 
до аналізу внутрішнього середовища підприємства, 
доцільно тлумачити його як виробничий потенціал – 
систему взаємопов’язаних елементів, які виконують 
різні функції в процесі забезпечення випуску про-
дукції та досягнення інших цілей розвитку підпри-
ємства.

Більшість економістів вважають, що управління 
оборотними коштами, як будь-який процес управлін-
ня, здійснюється в шість етапів:

1) планування потреби в оборотних коштах та ви-
бір стратегії їх фінансування; 

2) облік оборотних коштів;
3) контроль за станом оборотних коштів;
4) аналіз стану оборотних коштів;
5) розробка ряду альтернативних рішень щодо 

управління оборотними коштами чи визначення од-
ного оптимального;

6) реалізація прийнятого рішення.
Перший етап передбачає обґрунтування прийня-

тих обсягів оборотних коштів, кожної їх складової та 
найраціональнішої системи їх фінансування.

Д. Лисенко виділяє три підходи до фінансуван-
ня оборотних коштів: консервативний, помірний та 
агресивний. Ці підходи різняться за ступенем ри-
зику, який може виникнути при обранні підприєм-
ством одного із підходів до політики управління обо-
ротними коштами.

Отже, кожне підприємство, в залежності від його 
обраної облікової політики, способу здійснення гос-
подарювання та особливостей процесу виробництва, 
здійснює процес управління оборотними коштами.

Консервативна стратегія передбачає фінансуван-
ня постійних активів та частини змінних за раху-
нок довгострокових кредитів та приросту спонтанної 
кредиторської заборгованості. Удаючись до фінан-
сування оборотних коштів за такою стратегією, під-
приємства використовують тільки незначний обсяг 
планового короткострокового кредиту і тільки в ті 
моменти, коли необхідність в оборотних коштах ся-
гає найвищої потреби.

У періоди відсутності потреби в оборотних ко-
штах надлишки залучених коштів можуть резерву-
ватися у вигляді короткострокових вкладень та у ви-
соколіквідні цінні папери. Консервативна стратегія 

Таблиця 1
Підходи до управління оборотними коштами підприємства

Підхід Характеристика підходу Переваги та недоліки підходу

Запаси сировини, матеріалів, незавершеного будівництва, готової продукції, товарів

Консервативний
Передбачає формування завищеного обся-
гу страхових і резервних запасів на випадок 
виникнення-форс-мажорних обставин

Рівень ризику зупинки виробництва є мінімаль-
ним, однак збільшуються витрати на збереження 
запасів, що зменшує рівень доходності

Помірний Формування резервів запасів здійснюється на ви-
падок збоїв у процесі господарської діяльності

Середня доходність
Середній ризик зупинки виробництва

Агресивний 
Передбачає закупівлю запасів тільки при необ-
хідності і спрямований на зменшення їх кількос-
ті на складі

Максимальна дохідність, однак будь-які збої у по-
ставці призведуть до зупинки виробництва

Дебіторська заборгованість

Консервативний
Передбачає жорстку політику надання кредиту та 
інкасації заборгованості,мінімальну затримку пла-
тежу, співпраця тільки з надійними клієнтами

Мінімальні втрати від безнадійної дебіторської 
заборгованості, однак рівень продажу продукції є 
не досить високим

Помірний Надання середньо ринкових умов поставки та 
оплати

Середня доходність
Середній ризик зупинки виробництва

Агресивний Передбачає велику відстрочку платежу та досить 
помірну систему кредитування

Високий рівень продажу продукції за середньо-
ринковими цінами, однак велика ймовірність 
виникнення простроченої дебіторської заборгова-
ності

Грошові кошти та їх еквіваленти

Консервативний Збереження великого страхового залишку грошо-
вих коштів на рахунках

Можливість вчасно здійснювати заплановані пла-
тежі, однак існує можливість втрат від знецінен-
ня грошових коштів

Помірний Формування невеликого страхового резерву, здій-
снення інвестицій тільки у надійні цінні папери

Середня доходність
Середній ризик зупинки виробництва

Агресивний
Зберігання мінімального залишку грошових ко-
штів, вкладення вільних коштів у високоліквідні 
цінні папери

Існує ризик неможливості здійснити платежі з 
термінових зобов’язань або понести втрати через 
залучення незапланованого короткострокового 
фінансування
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сьогодні неможлива до практичної реалізації через 
відсутність розвинутої інфраструктури, яка, з одного 
боку, забезпечувала б довгострокове кредитування, 
а з іншого, давала б можливість розміщувати кошти 
у високоліквідні активи (практично високоліквідні 
цінні папери відсутні на фондовому ринку України). 
Реалізація консервативної стратегії є менш ризико-
вою для підприємств.

Також виділяють помірну стратегію, для якої ха-
рактерним є середній рівень короткострокового кре-
диту в загальній сумі пасивів підприємства.

Супротивною консервативній стратегії є агре-
сивна стратегія. Агресивна стратегія фінансування 
оборотних коштів проводиться, якщо підприємство 
фінансує весь обсяг основних засобів та частину по-
стійних оборотних активів за рахунок довгостроко-
вих кредитів, а решта активів формується шляхом 
залучення короткострокових кредитів та кредитор-
ської заборгованості. Межа залучення довгостроко-
вих кредитів може опускатися нижче основних за-
собів, що характеризує формування деякої частини 
основних засобів за рахунок короткострокових кре-
дитів та кредиторської заборгованості. Така політика 
високо ризикова і є характерною для більшості укра-
їнських підприємств.

Ознакою агресивної політики управління по-
точними пасивами є значна питома вага (більше 
ніж 50%) короткострокового кредиту в загальній 
сумі джерел засобів. За умов такої політики в під-
приємства підвищується рівень ефекту фінансово-
го леверіджу. Зростають постійні витрати за раху-
нок відсоткових платежів за позиковими коштами. 
Збільшується сила впливу операційного левериджу, 
що свідчить про зростання підприємницького ризику 
Порівняльна характеристика кожного підходу (стра-
тегії) представлена у таблиці 1.

В. Ковальов окрім названих вище стратегій фі-
нансування оборотних коштів виділяє – ідеальну 
[6, с. 575]. Ідеальна модель означає, що чистий обо-
ротний капітал дорівнює нулю, тобто сума поточних 
активів дорівнює короткостроковим зобов’язанням. 
Проте на практиці господарювання такої моделі не 
зустрічається. Це пояснюється тим, що підприємству 
на будь-якому етапі своєї діяльності необхідний де-
який обсяг грошових коштів для здійснення поточ-
них витрат. Така модель більш ризикована з позиції 
ліквідності, оскільки підприємство може опинитися 
перед необхідністю продажу основних засобів для по-
криття поточної кредиторської заборгованості.

Моделі фінансування оборотних коштів наведені 
у таблиці 2.

Будь-яка з описаних стратегій передбачає форму-
вання оборотних коштів за рахунок банківського кре-
дитування, але об’єктивна можливість кредитування 
не однакова на всіх етапах кругообігу коштів. Так, 
на початковій стадії підприємства можуть вдаватися 
до кредитування виробничих запасів при придбан-
ні сировини та матеріалів. Менш ефективним буде 
економічний вплив кредиту на виробничий процес, 
тобто на другий етап кругообігу оборотних коштів. 
Підвищувати ефективність даного етапу можливо за 
рахунок удосконалення виробничих технологій та 
модернізації виробництва. На останньому етапі роль 
кредитування знову підвищується. Поповнення обо-
ротних коштів за рахунок короткострокових банків-
ських кредитів та кредиторської заборгованості від-
бувається для заміни тимчасово вибулих у результаті 
незавершених розрахунків, що набули форми дебі-
торської заборгованості.

Як показує досвід, практика банківського креди-
тування виробничих запасів і готової продукції, не-
завершеного будівництва, витрат майбутніх періодів, 
залишків малоцінних і швидкозношуваних предметів 
та запасних частин за рахунок власних коштів є більш 
раціональною. Така система фінансування спроможна 
відновити платоспроможність підприємств та сприяє 
своєчасному придбанню сировини та матеріалів і здій-
сненню розрахунків за придбані засоби праці.

Реалізація другого етапу управління оборотними 
коштами передбачає збір інформації про всі їх скла-
дові. На даному етапі важливого значення набуває 
збір достовірної,своєчасної та об’єктивної інформації, 
яка можлива за умови обґрунтування даних бухгал-
терського фінансового та управлінського обліків. Так, 
бухгалтерський фінансовий облік надасть інформацію 
про прибутки підприємства, стан дебіторської та кре-
диторської заборгованостей, розмір фінансових інвес-
тицій тощо. Він охарактеризує дату визнання складо-
вих оборотних коштів, методи їх оцінки, особливості 
відображення на дату складання балансу. Бухгалтер-
ський управлінський облік дозволить отримати дані 
про фактори, обставини, умови, що впливають на 
ефективність процесів формування та використання 
грошових коштів, дебіторської заборгованості, поточ-
них фінансових інвестицій, запасів. 

У процесі виконання етапу контролю необхідно 
здійснювати порівняння фактичних обсягів дебітор-
ської заборгованості, грошових коштів, поточних фі-
нансових інвестицій, запасів із запланованими. Цей 
етап є основою для з’ясування причин відхилень та 
дозволить обґрунтувати позитивні чи негативні тен-
денції виявлених відхилень.

Етап аналізу полягає у з’ясуванні суттєвих при-
чин, які призвели до появи відхилень фактичних об-
сягів дебіторської заборгованості, грошових коштів, 
поточних фінансових інвестицій, запасів від запла-
нованих. Він передбачає дослідження динаміки за-
гальних обсягів оборотних коштів, динаміки їх пи-
томої ваги, динаміки складових оборотних коштів та 
їх питомої ваги, темпів змін дебіторської заборгова-
ності, грошових коштів, поточних фінансових інвес-
тицій, запасів, їх оборотності, джерел фінансування 
[7, с. 331-332].

П’ятий етап включає обґрунтування на основі 
з’ясованих причин відхилень всіх можливих захо-
дів, які може застосовувати підприємство в управ-
лінні оборотними коштами та виявлення найбільш 
раціональних.

Шостий етап передбачає оцінку підприємством 
можливостей для реалізації прийнятого рішення та 
порядок його реалізації.

Таблиця 2
Моделі фінансування  

оборотних коштів підприємства [6]

Стратегії фінансування 
оборотних коштів

Моделі фінансування 
оборотних коштів

Ідеальна ДДФ=НА або КП=ПОА+ЗОА

Агресивна ДДФ=НА+ПОА або КП=ЗОА

Консервативна ДДФ=НА+ПОА+ЗОА або КП=0

Помірна ДДФ=НА+ПОА+0,5хЗОА або 
КП+0,5хЗОА

Примітка. НА – необоротні активи;
ОА – оборотні (поточні) активи (ОА=ПОА+ЗОА)
ПОА – постійна частина оборотних активів;
ЗОА – змінна частина оборотних активів;
КП – короткострокові пасиви;
ДП – довгострокові пасиви;
ВК– власний капітал;
ДДФ – довгострокові джерела фінансування (ДДФ=ВК+ДП);
ЧОК – чистий оборотний капітал (ЧОК=ОА-КП).
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Успішна реалізація зазначених етапів управління 
оборотними коштами, в першу чергу, залежить від 
забезпечення підприємства та його структурних під-
розділів інформацією. Порядок забезпечення проце-
су управління має базуватися, по-перше, на вимогах 
зовнішнього законодавства (на рівні держави), по-
друге, на вимогах внутрішніх положень та інструк-
цій (на рівні підприємств).

Зовнішня нормативна інформація дозволить 
з’ясувати вимоги щодо оформлення господарських 
договорів, виконання господарських зобов’язань, 
особливостей відображення запасів, дебіторської за-
боргованості, грошових коштів, поточних фінан-
сових інвестицій в бухгалтерському фінансовому 
обліку, правил та норм зберігання,пакування, пере-
везення виробничих запасів і запасів готової продук-
ції, порядку проведення інвентаризації.

Внутрішня нормативна інформація забезпечить 
регулювання процесів управління дебіторською за-
боргованістю, грошовими коштами, поточними фі-
нансовими інвестиціями, запасах в межах діяль-
ності підприємства. Для підвищення ефективності 
управління оборотними коштами внутрішня норма-
тивна інформація повинна обґрунтовуватися шля-
хом розробки на підприємстві визначених поло-
жень, які мають включати основні характеристики 
процесів управління дебіторською заборгованістю, 
грошовими коштами, поточними фінансовими ін-

вестиціями, запасами та базуватись на відповідних 
методиках.

Висновки. У ході виконаного дослідження визна-
чено, що врахування теоретиками та практиками об-
ґрунтованих методологічних засад, факторів впливу, 
етапів управління оборотними коштами забезпечить 
подальший розвиток наукових розробок у напрямі 
удосконалення механізмів формування та викорис-
тання оборотних коштів підприємства.
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«ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА»  

В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Предмет статьи – исследование сущности и понятия организационно-экономического механизма. Рассмотрены историчес-
кие аспекты формирования понятий: «организационно-экономический механизм», «хозяйственный механизм», «экономический 
механизм». Предпринята попытка раскрыть сущность данной категории и систематизировать определения в аспекте производ-
ственной системы.
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Тащеєв Ю.В. ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ І ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ» У НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ

Предмет статті – дослідження сутності і поняття організаційно-економічного механізму. Розглянуто історичні аспекти фор-
мування понять: «організаційно-економічний механізм», «господарський механізм», «економічний механізм». Зроблена спроба 
розкрити сутність даної категорії і систематизувати визначення в аспекті виробничої системи.

Ключові слова: сутність, поняття, організаційно-економічний механізм, господарський механізм, економічний механізм, ор-
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Tascheev Y.V. PROBLEM OF THE CONCEPT OF «ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM» IN SCIENTIFIC RESEARCHES
The article deals with the historical aspects of the formation of concepts: «organizational-economic mechanism», «economic 

mechanism», «housewifely mechanism». An attempt was made to discover the essence of this category and systematize definition. This 
category is considered in terms of the production system.

Keywords: essence, notion of organizational-economic mechanism, housewifely mechanism, economic mechanism, organization, 
economic system, economic instruments.



125ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Постановка проблемы. В научной литературе и 

современных экономических исследованиях интер-
претация термина «организационно-экономический 
механизм» имеет существенные различия, несмотря 
на то, что многие исследователи соглашаются с тем, 
что данный термин является фундаментальным эко-
номическим понятием. Это происходит в результате 
того, что, во-первых, данную категорию рассматри-
вают с позиции разных концептуальных экономи-
ческих теорий, во-вторых, его применяют к разным 
социальным и политическим формациям, в-третьих, 
в исследованиях данной категории применяются раз-
ные методы и методологии, в-четвёртых, в основе 
данного термина исследователи используют разные 
научные парадигмы.

В связи с этим возникает актуальность теоретико-
методической проблемы исследования понятия «ор-
ганизационно-экономический механизм», результа-
том которого должна стать систематизация знаний 
в данном сегменте, а также более совершенное опре-
деление.

Анализ последних публикаций по проблеме. Это-
му вопросу посвятили своё внимание многие зару-
бежные и отечественные исследователи, а именно: 
Л.И. Абалкин, А. Кульман, Л. Гурвиц, Р. Майерсон, 
Э. Маскин, А. Ю. Чаленко и другие. Учёные в своих 
трудах широко и всеобъемлюще рассматривают по-
нятие «организационно-экономический механизм», 
используя разные методологии и методические под-
ходы. Большая часть исследований находится в пло-
скости: «экономического-механизма» без отдельного 
выделения «организационной» составляющей в дан-
ном понятии.

Л.И. Абалкин создал целую научную теорию «хо-
зяйственного механизма» в рамках экономической 
науки социалистического общества, которая впо-
следствиии стала фундаментом, заложив многие ос-
новы как в понятийном аппарате, так и в методоло-
гии исследования. Его работы легли в основу многих 
дальнейших научных исследований других учёных, 
занимающихся проблематикой экономического, хо-
зяйственного и организационного механизма в тех 
или иных интерпретациях.

Научная работа А. Кульмана «Экономические ме-
ханизмы» стала одним из фундаментальных трудов в 
этом направлении. Её научная ценность заключается 
в том, что она даёт возможность рассматривать из-
менения в экономических системах посредством тех 
или иных «экономических рычагов».

Весомым вкладом в мировую экономическую науку 
стали работы экономистов: Л. Гурвица, Р. Майерсона и 
Э. Маскина, за которые им в 2007 году была присужде-
на Нобелевская премия по экономике за «основопола-
гающий вклад в теорию экономических механизмов».

Нерешенные составляющие общей проблемы. Не-
смотря на то, что существует огромное количество 
научных исследований, в которых в той или иной 
интерпретации употребляют термин «организацион-
но-экономический механизм», вкладывая в него раз-
ную смысловую нагрузку, трактуя его в виде некоего 
набора понятийных составляющих, не всегда одина-
ковых по смыслу и содержанию, зачастую возникают 
некоторые противоречия, разрешение которых, на 
наш взгляд, лежит в плоскости сущности и система-
тизации определений данного понятия.

Формулирование целей статьи. Это обуславли-
вает необходимость решения проблемы, которая за-
ключается в выявлении сущности и систематизации 
определений, связанных с понятием «организацион-
но-экономический механизм».

Методы решения проблемы. Для того чтобы разо-
браться в понятии «организационно-экономический 
механизм» и дать чёткое определение этому терми-
ну, на наш взгляд, необходимо рассмотреть его с 
позиции исторического и диалектического научных 
методов. Мы считаем, что именно такой подход по-
зволит дать чёткое определение этому понятию в гра-
ницах рассматриваемого вопроса, а также позволит 
определить рамки применимости этого термина непо-
средственно в исследованиях. Необходимо заметить, 
что в историческом аспекте исследования нам пред-
стоит осуществить анализ термина, применив метод 
научной дедукции и индукции, сначала разбив его 
на составные части, выделив главное, и двигаться от 
простого к более сложному. В дальнейшем мы опре-
делим этот термин в широком смысле его трактовки 
и рассмотрим его элементарные внутренние понятий-
ные составляющие и взаимосвязи с целым, не забы-
вая на всём пути нашего исследования, подвергать 
все постулаты и догмы критическому анализу.

Определив и выявив существенные признаки 
в понятии «организационно-экономический меха-
низм» и установив внутренние связи между ними, 
мы сможем увидеть и определить скрытую внутрен-
нюю сущность этого понятия.

Изложение основных результатов исследования 
с их обоснованием. «Сущность» и «понятие» явля-
ются категориями философскими. Истоки дискус-
сии в отношении данных терминов и их интерпрета-
ции зародились во времена Платона и Аристотеля, и 
продолжаются по сегодняшний день. Так философ-
ский словарь даёт определение термину «понятие» – 
мысль, отражающая в обобщённой форме предметы 
и явления действительности и связи между ними по-
средством фиксации общих и специфических призна-
ков, в качестве которых выступают свойства предме-
тов и явлений и отношений между ними. Нередко 
под «понятием» понимают системы знаний, пред-
ставляющие собой фрагменты тех или иных науч-
ных теорий [1, с. 513]. Краткое определение сущно-
сти: сущность представляет собой совокупность всех 
необходимых сторон и связей вещей, взятых в их 
естественной взаимозависимости; явление есть про-
явление этих сторон и связей на поверхности через 
всю массу случайных отклонений [2, с. 275]. В на-
шем исследовании мы будем придерживаться данных 
определений, рассматривая именно под таким углом 
зрения, категорию «организационно-экономический 
механизм».

Организационно-экономический механизм – кате-
гория экономико-социальная, объединяющая в себе 
социальные и экономические отношения, которые 
должны быть выражены и определены нами с точки 
зрения внутренних связей между всеми факторами 
производства непосредственно внутри самих пред-
приятий и институциональных норм и внешних фак-
торов, в которых существуют и работают эти пред-
приятия.

Центральное место в понятии «организационно-
экономический механизм» занимает термин «меха-
низм», а в аспекте нашего научного исследования он 
переходит в совокупность категорий: «экономиче-
ский механизм», «организационный механизм».

Термин «механизм» (греч. μηχανή) – орудие, 
устройство – 1) устройство (совокупность подвижно 
соединённых между собой звеньев), передающие или 
преобразующие (воспроизводящие) движение. Слу-
жит составной частью большинства машин, многих 
приборов и аппаратов; 2) совокупность промежуточ-
ных состояний или процессов каких-либо явлений, 
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напр., механизм хим. реакций, механизм излучения 
и т.д. [3. с. 450]. Впоследствии понятие «механизм» 
стало элементообразующим звеном для многих науч-
ных категорий, и эти категории начали использовать 
как в естественных науках, так и гуманитарных.

Так, в экономических исследованиях и литерату-
ре приобрёл распространение подход, трактующий 
категорию «механизм» как систему, совокупность 
действий или способ, который определяет порядок, 
последовательность видов деятельности или процес-
са некоторых звеньев и элементов, которые приводят 
их в действие [4, с. 431].

Современный экономический словарь определяет 
термин «экономический механизм» как «совокуп-
ность методов и средств воздействия на экономиче-
ские процессы, их регулирование» [6].

На определённом промежутке времени, который 
принято классифицировать как «советский и постсо-
ветский» период, отечественные экономисты придер-
живались мнения, что «экономический механизм» и 
«хозяйственный механизм» – понятия равноценные, 
приравнивая их сущность и проявления в объектив-
ной реальности. В своих исследованиях они рассма-
тривали объективную реальность, присущую социа-
листическому строю, где основным экономическим 
базисом являлась общественная собственность на 
средства производства, дополненная плановой эконо-
микой и главным центром по принятию решения в 
управлении. Такой подход в своей основе вытекал из 
характера общественного строя, предпосылок и фак-
торов производства присущих общественной форма-
ции, в которой проводилось научное исследование. 
Надо заметить, что эти исследования имеют научную 
ценность и, на наш взгляд, могут быть частично ис-
пользованы и применены в сегодняшних реалиях, 
так как рыночная экономика априори не отвергает 
функции планирования и управления. Конечно, эти 
исследования должны быть скорректированы с учё-
том сегодняшних экономических реалий, а идеоло-
гическая составляющая должна быть отброшена, так 
как экономическая наука должна давать ответы на 
объективные экономические вопросы, а не занимать-
ся апологетикой.

Так, в своих экономических трудах Л.И. Абал-
кин писал: «Сама категория «хозяйственный» или 
«экономический» механизм не является новой в 
марксистко-ленинской политической экономии. Она 
встречается ещё у К. Маркса в 1 томе «Капитал». Он, 
в частности, писал о тенденции к централизации, ко-
торая определяется «достигнутой уже величиной ка-
питалистического богатства и превосходством эконо-
мического механизма…» [5, с. 436].

Л.И. Абалкин определил: «Хозяйственный меха-
низм в самой общей форме можно охарактеризовать 
как способ организации общественного производ-
ства со свойственными ему формами и методами, 
экономическими стимулами и правовыми нормами» 
[8, с. 19]. Им была выделена и классифицирована 
целая группа отдельных экономических понятий, 
образующих, по его мнению, хозяйственный меха-
низм, которые неразрывно связаны друг с другом, 
а именно: 

•  Формы организации общественного производ-
ства,…(концентрация, специализация, комбинирова-
ние и кооперирование).

• Структура и методы управления экономикой,…
(структура органов хозяйственного управления, си-
стема планирования, экономические и администра-
тивные методы воздействия на производство, а так-
же критерии эффективности развития производства).

• Формы экономических связей в народном хо-
зяйстве, которые обслуживают «обмен веществ» в 
общественном производстве, бесперебойное движе-
ние общественного продукта и тем самым выступают 
как непременное условие организации народного хо-
зяйства. Они охватывают обращение средств произ-
водства и предметов потребления, финансово-кредит-
ные связи и отношения, хозяйственные связи между 
производственными предприятиями, объединениями 
и территориальными комплексами.

• Экономические стимулы и рычаги воздействия 
на производство,…(цена, прибыль, заработная плата, 
фонды поощрения и др.).

• Правовые формы и методы регулирования про-
изводства,…(правовое регулирование само имеет мно-
гочисленные аспекты и выступает как обязательное 
условие чёткой организации общественного произ-
водства, всей хозяйственной деятельности).

• Социально-психологические факторы воздей-
ствия на производство, образующие самостоятель-
ный аспект исследования хозяйственного механизма 
и выступающие как один из компонентов организа-
ции общественного производства.

Необходимо отметить, что различные элемен-
ты хозяйственного механизма органически связаны 
друг с другом и образуют единое целое. Так, формы 
экономических связей выступают одновременно и 
как экономические стимулы, последние неотделимы 
от применяемых методов управления. Все они вместе 
и каждый в отдельности не могут успешно функци-
онировать без соответствующего правового оформле-
ния и т. д.

Только в целях теоретического исследования эти 
элементы могут выделяться и рассматриваться как 
самостоятельные.

Уже по характеру элементов нетрудно сделать 
вывод о комплексном характере данного явления.  
Отсюда следует и необходимость его изучения целой 
системой наук [8, с. 34-35]. 

Широко распространено мнение, что «экономи-
ческий механизм» –«система» в общем понимании 
этого термина, которая сложилась и трансформиру-
ется в результате объективных рыночных законов, 
отношений, а раз так, то из этого следует, что данное 
понятие необходимо рассматривать с позиции теории 
систем. «Хозяйственный механизм в своём общесо-
циальном виде существует во всех общественно-эко-
номических формациях, но для каждой из них он 
специфичен, зависит от отношений собственности 
того или иного способа производства. Анализ хозяй-
ственного механизма невозможен без рассмотрения 
экономической деятельности человека – её содержа-
ния, движущих сил, способов организации. Следова-
тельно, хозяйственный механизм надо изучать как 
организационно-экономическую систему» [9, с. 7].

А. Кульман в своём исследовании «Экономиче-
ский механизм» даёт следующее определение: «Мы 
говорим об экономическом механизме в том случае, 
если некое исходное экономическое явление влечёт 
за собой ряд других, причём для их возникновения 
не требуется дополнительного импульса. Они следу-
ют одно за другим в определённой последовательно-
сти и ведут к неким очевидным результатам. Таким 
образом, экономический механизм определяется 
либо природой исходного явления, либо конечным 
результатом серии явлений. Но составляющими 
элементами механизма всегда одновременно высту-
пают и исходное явление, и завершающее явление, 
и весь процесс, который происходит в интервале 
между ними».
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Переходя к классификации экономических ме-

ханизмов, даёт следующий объективный постулат, 
вытекающий из его определения, данное «механиз-
му»: «Если исходить из того, что механизмы пред-
ставляют собой системы взаимосвязей экономиче-
ских явлений, которые возникают в определённых 
условиях под воздействием начального импульса, то 
теоретически экономических механизмов может су-
ществовать столько, сколько существует различных 
импульсов в каждой системе взаимосвязанных явле-
ний при заданных условиях. Их количество можно 
рассчитать как произведение числа импульсов на 
число существующих взаимосвязей экономических 
явлений» [7, с. 12]. В дальнейшем выделяет две ос-
новные группы механизмов: закрытого типа, откры-
того типа, а критерием такого разделения выступает 
сущностный подход, проявлявшийся в конечном ре-
зультате действия «экономического механизма». За-
крытый механизм – воспроизведение в больших или 
меньших масштабах исходного экономического явле-
ния. Открытый механизм – не воспроизводит исход-
ное явление, а кладёт начало новой серии явлений.

Нобелевские лауреаты Л. Гурвиц, Р. Майерсон, 
Э. Маскин внесли существенный вклад в теорию 
экономических механизмов. Л. Гурвиц сформулиро-
вал задачу в следующем виде: «Тот, кто придумыва-
ет механизм, знает, что хотелось бы получить при 
определённых обстоятельствах. Однако сами обстоя-
тельства ему неизвестны, недаром дизайн механиз-
мов – это подраздел экономической теории информа-
ции. Добросовестный создатель механизма пытается 
придумать единые правила игры на все случаи жиз-
ни, чтобы каждый раз получалось именно то, что он 
хочет» [10], а Р. Майерсон и Э. Максин создали и 
предложили аппарат для её решения. Нужно заме-
тить, что решение данного абстрактного вопроса при-
вело к смене парадигмы не только в микроэкономи-
ке, но и во многих других областях экономической 
науки таких, как: теория стратегий, аукционов; в 
корпоративном управлении и т.д. Л. Гурвиц показал, 
что необходимо моделировать передачу информации 
в экономических процессах: на вальрасовских рын-
ках, системах социализма, капитализма; в рамках 
всевозможных задач, возникающих при производ-
стве общественных благ, – требующих агрегирова-
ния информации индивидуальных субъектов про-
цесса. Также он предложил методологию для такого 
анализа, введя свою трактовку понятий «экономиче-

ского механизма» и «условия совместимости стиму-
лов» (incentive compatibility), «каждый выбирает то, 
что он считает лучшим для себя».

А.Ю. Чаленко в своей работе «О неопределенности 
термина «механизм» в экономических исследовани-
ях» пытается разрешить проблему, связанную с во-
просами: «Что же такое экономический механизм – 
процесс или ресурс? И как соотносится между собой 
такие экономические понятия, как механизм и про-
цесс?», на наш взгляд, постановка первого вопроса 
является некорректной, так как «экономический ме-
ханизм» может проявляться в виде процесса и одно-
временно выступать в виде ресурса. Постановка вто-
рого вопроса, на наш взгляд, является корректной, 
требующей дальнейшего исследования [12].

 Подводя итоги вышесказанному, можно систе-
матизировать основные определения, данные автора-
ми «экономическому и хозяйственному механизму» 
(табл. 1).

Вполне логично возникают следующие вопросы, 
основанные на анализе предшествующих исследова-
ниях, а именно: Равноценны ли понятия «экономи-
ческий механизм» и «хозяйственный механизм»? И 
если они равноценны, имеет ли смысл отдельно вы-
носить «организационную» составляющую из общего 
понятия «экономический механизм»? Второй вопрос 
логично возникает на основании того, что в «хозяй-
ственном механизме» уже существуют все аспекты 
организационной составляющей.

Вполне вероятно, что ученые, употребляя данный 
термин «организационно-экономический механизм» 
воспринимают его как устоявшееся словосочетание 
либо хотят обозначить превосходство «организаци-
онной» составляющей в общем понятии «экономиче-
ский механизм» над другими составляющими этого 
термина. В связи с этим возникает необходимость в 
исследовании понятия «организационная», высту-
павшего в виде прилагательного, образованного от 
существительного «организация».

Понятие «организация» (франц. organization, от по-
знелат. organnizo – сообщаю стройный вид, устраиваю):

1. Внутренняя упорядоченность, согласованность 
взаимодействие более или менее дифференцирован-
ных и автономных частей целого, обусловленная его 
строением.

2. Совокупность процессов или действий, веду-
щих к образованию и совершенствованию взаимосвя-
зей между частями целого.

Таблица 1
Экономический механизм (Хозяйственный механизм).

Автор Определения

Л.И. Абалкин Хозяйственный механизм в самой общей форме можно охарактеризовать как способ организации 
общественного производства со свойственными ему формами и методами, экономическими стимула-
ми и правовыми нормами.

А. Кульман Мы говорим об экономическом механизме в том случае, если некое исходное экономическое явление 
влечёт за собой ряд других, причём для их возникновения не требуется дополнительного импульса. Они 
следуют одно за другим в определённой последовательности и ведут к неким очевидным результатам.

Экономический 
словарь

Совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их регулирование.

А.Ю. Чаленко Совокупность ресурсов экономического процесса и способов их соединения. 

Л. Гурвиц Взаимодействие между субъектами и центром, состоящее из трёх стадий: каждый субъект в частном 
порядке посылает центру сообщение mi;, центр, получив все сообщения, вычисляет предполагаемый ре-
зультат: Y = f (mi,...,m ); центр) объявляет результат Y и, по необходимости, претворяет его в жизнь.

С.Б. Измалков,
К.И. Сонин,
М.М. Юдкевич

Самое общее определение, которое можно применить к любому взаимодействию между экономиче-
скими субъектами, рассматривает такое взаимодействие как стратегическую игру и называет меха-
низмом саму форму игры. Игра – это описание того, как могут действовать игроки (экономические 
субъекты) и к чему приведёт любой набор действий. 

Источник: Разработана автором на основе материала [1-12]
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3. Объединение людей, совместно реализующих 
некоторую программу или цель и действующих на 
основании определённых процедур и правил. 

Понятие «организация» употребляется примени-
тельно к биологическим, социальным и некоторым 
техническим объектам (обычно в общем контексте 
с понятием структуры и системы). В понятии «ор-
ганизация», как правило, фиксируются динамиче-
ские закономерности системы, то есть относящиеся к 
функционированию, поведению и взаимодействию её 
частей. Различают два аспекта «организации»: упо-
рядоченность и направленность. Упорядоченность 
определяется количественно как величина, обратная 
энтропии системы. Направленность «организации» 
характеризует соответствие (или несоответствие) 
системы окружающей среды целесообразности дан-
ного типа «организации» с точки зрения поддержа-
ния нормального функционирования системы и т. п.  
[1, с. 463].

Первые исследования в области социальной «орга-
низации» носили сугубо прикладной и нормативный 
характер и имели целью рационализировать органи-
зацию и управленческую деятельность. Ф. Тейлор 
(1911 г.) положил начало изучению оптимизации 
способов распределения административной функции 
и ответственности между звеньями управленческого 
аппарата. А работа немецкого социолога М. Вебера, 
который предложил идеальную модель бюрократии, 
предельно рационализировав системы управления 
и руководства, и сформулировал принципы, на ко-
торых должны строиться отношения в такой систе-

ме, стала основным звеном во многих научных ис-
следованиях посвящённым «организации». В ней 
акцентировалась формальная сторона социальной 
«организации»: необходимость строгой регламента-
ции отношений между работниками и фиксации их 
в специальных предписаниях. В середине XX века 
круг проблем, затрагиваемых в исследовании соци-
альной «организации», непрерывно расширяется: 
изучаются потоки информации, используемые для 
выработки решений, механизм выдвижения, приня-
тия и изменения целей, а также расхождения между 
действительными и декларируемыми целями «орга-
низации», критерии эффективности неприбыльных 
«организаций», проблемы внутриорганизационного 
конфликта и т. д. 

В этой связи можно согласиться с академиком 
Л.И. Абалкиным: «Решающей методологической 
предпосылкой исследования хозяйственного меха-
низма является анализ системы производственных 
отношений и выделение в её составе двух подсистем: 
социально-экономических и организационно-эко-
номических отношений. Социально-экономические 
отношения, прежде всего отношения собственности 
на средства производства, образуют глубинную сущ-
ность любого способа производства. Они характери-
зуют способ присвоения, объективную направлен-
ность (цель) развитие производства, его социальный 
тип, классовую структуру общества. Они являют-
ся одновременно и наиболее глубокой объективной 
основой хозяйственного механизма. Организаци-
онно-экономические отношения, развиваясь непо-

средственно под воздействием 
изменений в уровне и органи-
зации производственных сил, 
выступают в виде конкретных 
хозяйственных форм. Это так-
же базисные, экономические от-
ношения, но расположенные во 
внешнем (поверхностном) слое 
производственных отношений… 
Организационно-экономические 
отношения характеризуют спо-
соб организации экономической 
жизни, способ регулирования 
процесса воспроизводства. Они 
образуют главное содержание 
хозяйственного механизма, ко-
торый включает в свой состав 
также политико-правовые фор-
мы регулирования экономиче-
ских процессов, систему моти-
вов хозяйственной деятельности  
и т. д.» [11, с. 437].

Из этого следует, что «орга-
низационная» составляющая, 
во всех её проявлениях, явля-
ется именно подсистемой систе-
мы производственных отноше-
ний, данная система является 
неотъемлемой частью категории 
«хозяйственного механизма». 
Вполне возможно, что такая 
трактовка является дискуссион-
ной, но автор считает, что данная 
позиция логичная и правильная, 
вытекающая из самой сущно-
сти понятия. На взгляд автора, 
парадокс и казуистика термина 
«организационно-экономический 
механизм» заключается в том, 
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Рис. 1. Понятие «экономический механизм»
Источник: разработано автором
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что в самом понятии «экономический механизм» уже 
существует организационная составляющая, а термин 
«организационно-экономический механизм» является 
не до конца продуманным научным словосочетанием. 
В связи с этим, автор считает, что в дальнейших сво-
их исследованиях целесообразней и логичней употре-
блять понятие «экономический механизм».

 Одним из элементов категории «хозяйственный 
механизм» выступает форма организации, а форма 
организации производительных сил – результат про-
явления структурной подсистемы организационно-
экономических отношений [9, с. 24]. Элементы эко-
номических связей существуют как внутри формы 
организации производственных сил, так и вне её, т. 
е. между хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими производство в данной общественно-эконо-
мической формации [9, с. 25]. Это позволяет влиять 
и воздействовать на эти связи как организационны-
ми методами, так и экономическими рычагами, тем 
самым изменять и трансформировать производствен-
ные силы.

На наш взгляд, «организационный механизм» дол-
жен быть рассмотрен в контексте институциональной 
среды, хотя многие учёные придерживаются мнения, 
что данная проблема лежит вне экономической среды, 
такая постановка вопроса, на наш взгляд, является 
очень спорной, поскольку мы считаем, что влияние 
организационных форм на внешнюю институциональ-
ную среду имеет двухсторонний характер и эти фор-
мы претерпевают трансформации в результате изме-
нившихся институциональных форм. Можно сказать, 
что данные изменения в какой-то мере есть теми дви-
жущими силами, которые в своём роде приводят к из-
менениям и трансформациям как факторов производ-
ства, так и «организационных механизмов».

Исходя из вышесказанного, можно прийти к сле-
дующему выводу: понятие «экономический меха-
низм» – это социально-экономическая категория, 
во-первых, сложная, во-вторых многоуровневая, 
включающая в себя как организационную составля-
ющую, так и экономическую.

Автор считает целесообразным дать своё опреде-
ление «экономическому механизму»: экономический 
механизм – это некий объективный инструмент, су-
ществующий в социальной системе, состоящий из 
организационных отношений и экономических ры-
чагов, позволяющий трансформировать экономиче-
скую систему, а также изменять её технико-эконо-
мические показатели в течение времени.

Схематически это показано на рисунке 1, где 
«технико-экономические показатели» выражают ка-
чественные и количественные характеристики про-
изводственной системы, изменяющиеся во времени, 
в результате действия «экономического механизма».

Результат и выводы по статье. Нами было выяв-
лено, что сущность «организационно-экономическо-
го механизма», а более правильно, на взгляд авто-
ра, говорить «экономический механизм» состоит из 
объединенных самодостаточных экономических ка-
тегорий, следствием чего она становится сложной и 
многоступенчатой. Связи между этими категориями 
имеют глубинную социально-экономическую и орга-
низационно-экономическую природу. Проявляется 
«экономический механизм» на поверхности в виде 
многообразия организационных, социальных отно-
шений и экономических рычагов.

Нами была сделана попытка систематизировать 
определения понятий: «организационно-экономиче-
ский механизм», «экономический механизм» и «хо-
зяйственный механизм».

Автор пришёл к выводу, что, во-первых, «хозяй-
ственный механизм» и «экономический механизм» 
по своей сути понятия равноценные, употребление 
их в том или ином контексте зависит большей ча-
стью от сложившийся привычки, во-вторых, более 
целесообразно в исследованиях применять термин 
«экономический механизм» вместо «организацион-
но-экономический механизм». Данная точка зрения 
на проблему является дискуссионной.

Также был выявлен тот факт, что «экономиче-
ский механизм» не может быть правильно рассмо-
трен отдельно от институциональной среды, в кото-
рой существует та или другая форма организации, 
предприятия.

На основании исследованных научных работ авто-
ром дано собственное определение «экономическому 
механизму».

В дальнейшем, на наш взгляд, целесообразно 
провести исследование в отношении «экономиче-
ского механизма внедрения» на предприятиях той 
или иной технологии или технологического обо-
рудования. То есть исследовать инновационный 
процесс, а также методы и механизмы внедрения. 
В аспекте диссертационного исследования – это 
проблема внедрения солнечной электроэнергетики 
на предприятиях.
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Постановка проблеми. Завдяки сприятливим гео-
графічним умовам, помірному клімату та родючим 
землям Україна традиційно вважається аграрної 
країною, адже частка продукції сільського господар-
ства у ВВП в Україні є однією з найвищих у Європі 
(8,2%). За даними Державного Комітету Статистики 
України номінальний ВВП за II квартал 2014 р. ста-
новив 372770 млн. грн. Реальний ВВП за ІI квартал 
2014 р. порівняно з ІI кварталом 2013 р. (у постій-
них цінах 2010 р.) становив 95,4%, а порівняно з 
І кварталом 2014 р. з урахуванням сезонного фак-
тору – 96,8% (без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севасто-
поля), що свідчить про високі показники сільсько-
господарського виробництва.

Внаслідок науково-технічної революції та світових 
економічних та політичних тенденцій, незавершених 
аграрних та земельних реформ, українське село як 
осередок національного багатства та розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва переживає гостру 
соціально-економічну кризу. З урахуванням наведе-
них обставин зростає значення сільських територій не 
тільки як ресурсної бази для сільськогосподарського 
виробництва, але й місця життєдіяльності людей.

Село – це насамперед джерело людської праці 
біля Землі з метою створення найперших необхідних 
засобів для існування людства – продовольства. Саме 
людська праця на Землі є каталізатором перетворен-
ня енергії Сонця в продукцію, котра збільшує і збе-
рігає новостворену кількість енергії на Землі. Жодна 
галузь народного господарства цього не робить. Все 
це стало зрозумілим тільки тоді, коли попит на про-
дукцію «села» перевищив її створення без нанесення 

шкоди природі. Наслідком цього стала перша в іс-
торії Конференція ООН з навколишнього середовища 
«РІО–92», де на міжнародному рівні було прийнято 
Декларацію про пріоритетність сталого розвитку, а 
також «Кіотський протокол», спрямований на ско-
рочення викидів парникових газів та низку інших 
важливих документів. Проте на регіональному рів-
ні ці проекти мали тільки декларативний характер. 
Наприклад, в Україні досі немає Концепції розвитку 
сільських територій, водночас як серед науковців, 
державних структур та громадських організацій ця 
проблема набирає все більших масштабів.

Все це зумовило актуальність проблеми розвитку 
сільських територій. Поняття «сільські території» 
увійшло в науковий обіг як синонім автентичного 
поняття «село». Зауважимо, що серед синонімів цих 
понять можна простежити також такі: сільські на-
селені пункти, сільські місцевості, сільські селітеб-
ні території, сільські сельбищні території, руральні 
зони, сільський сектор тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У низці 
наукових праць вітчизняних дослідників розгляда-
ються окремі аспекти дослідження сільських тери-
торій. О. І. Павлов, Х. М. Притула, О. Г. Погрібний, 
Т. В. Гоголь, В. В. Юрчишин у своїх дослідженнях 
зосереджуються на поняттєвому апараті сільських 
територій, а проблеми сталого розвитку сільських 
територій у своїх працях висвітлюють І. Прокопа, 
М. Й. Малік, Н. В. Палапа, М. Ільїна, І. В. Ксьон-
жик, В. К. Терещенко, М. Барановський та ін.

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету, яка полягає в аналізі визначення по-
няття «сільські території». 
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Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, 

що поняття «сільські території» є широко обговорю-
ваною проблематикою, досі цей термін не має чіткої 
дефініції, ідентифікації та класифікації, що непри-
пустимо для наукового дослідження, оскільки об’єкт 
та предмет дослідження є поняттям незрозумілим. 
Адже «…невизначеність у трактуванні та розумінні 
ключових питань є перешкодою у формуванні адек-
ватних механізмів регулювання процесів сільського 
розвитку [1, с. 71]. Не дивлячись на те, що в Україні 
досі немає однозначного визначення терміну «сіль-
ські території», ним вільно оперують представники 
науки і нормативно-законодавчої бази: «огляд зако-
нодавчого поля засвідчив паралельне використання 
термінів села, сільського розвитку, сільської місце-
вості, районів та сільських територій, що потребує 
конкретизації і ясності у визначеннях» [2, с. 95]. 
Тобто у нормативно-правових та законодавчих актах 
немає уніфікованого визначення поняття «сільські 
території», а відомі визначення недостатні для одно-
значної ідентифікації об’єкта дослідження.

Для прикладу, у Законі України «Про плануван-
ня території інфраструктури сільської місцевості» 
від 07.04.2005 р. подано таке визначення: сільська 
територія – це територія, на якій частка сільського 
населення у його загальній чисельності перевищує  
15–50%. Далі йдеться про поділ сільської території на 
чітко виражену сільську місцевість (частка сільсько-
го населення у його загальній чисельності перевищує 
50%) та сільську місцевість (частка сільського насе-
лення становить 15–50% чисельності усіх жителів).

У Розпорядженні Національної комісії регулю-
вання електроенергетики «Про надання ліцензіата-
ми інформації за Формою моніторингу показників 
якості послуг у I півріччі 2009 р.» від 18.12.2008 р. 
прописано, що сільська територія – це територія, що 
належить до сільського населеного пункту відповід-
но до адміністративно-територіального устрою Укра-
їни станом на 1 січня звітного року.

Згідно з Наказом Держкомстату «Про затвер-
дження інструментарію щодо складання кварталь-
них списків житлових будинків і списків сільських 
населених пунктів для проведення пробного перепи-
су населення 2010 р.» від 20.08.2010 р. сільський 
населений пункт – це населений пункт неміського 
типу, що зареєстрований в Класифікаторі об’єктів 
адміністративно-територіального устрою України 
(КОАТУУ), переважна кількість жителів якого за-
йнята у сільському господарстві.

Подібним за інтерпретацією до цього терміну є 
визначення сільської місцевості – територія, що зна-
ходяться за межами міст і є зазвичай зонами сіль-
ськогосподарського виробництва та сільської забу-
дови у Законі України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» № 1807.

Як бачимо, у нормативно-правових документах 
немає узгодженості щодо визначення поняття «сіль-
ська територія». З огляду на це насамперед потріб-
но комплексно підійти до цієї проблеми і розробити 
єдине уніфіковане і зрозуміле для всіх визначення. 
Проте на основі аналізу законодавчо-нормативної 
бази можна зробити висновок, що поняття «сіль-
ська територія» характеризується відповідними ад-
міністративно-територіальними межами та площею, 
що не входять до складу міських територій, низь-
ким рівнем густоти розселення, малоповерховою 
житловою забудовою з присадибними ділянками та 
невеликою чисельність населення, де більшість жи-
телів зайнята у сільському господарстві, та залеж-
но від кількості жителів поділяється на великі сіль-

ські поселення (від 2 тис. до 5 тис. і більше), середні  
(від 1 до 2 тис.) та малі (до 1 тис. жителів). 

Досліджуючи проблематику розвитку сільських 
територій, доцільно зазначити, що в Україні досі не-
має Концепції розвитку сільських територій, за до-
помогою якої можна було б комплексно підійти до 
вирішення проблемних аспектів розвитку сільських 
територій. Своєю чергою, Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України пропонує такі 
основні напрями у процесі розроблення Концепції, 
а саме: підвищення рівня якості життя сільського 
населення, охорона та збереження природних ресур-
сів у сільській місцевості, розвиток економіки села, 
удосконалення системи управління сільськими тери-
торіями, а також освіта та інформаційно-консульта-
ційне забезпечення. Зазначені напрями діяльності 
сьогодні є основними проблемними аспектами сіль-
ських територій, вирішення яких є нагальним для 
забезпечення гармонійного розвитку сільських тери-
торій. Водночас у Проекті Концепції розвитку сіль-
ських територій прописано, що сільські території – 
це історично сформована у законодавчо визначених 
межах системна сукупність, що охоплює адміністра-
тивно-територіальну (сільські поселення, села, сіль-
ські ради) та територіально-функціональну, етнічну 
приналежність, характеризується певним укладом і 
відрізняється за визначеними ознаками (родинні, по-
бутові, матеріальні, моральні (духовні), ідеологічні 
устрої життя, характерні особливості психіки) тако-
го укладу від міських, а також приміських (орієнто-
ваних на місто, поєднаних укладом з містом) тери-
торій [3]. Проте таке тлумачення не дає можливості 
чітко визначити яка саме територія належить до 
сільської, приміської чи міської, оскільки немає чіт-
кого інструменту встановлення меж території. 

Слід наголосити, що у численних працях вітчизня-
них дослідників зроблено спробу дати визначення цьо-
му поняттю. У цьому контексті, розглянемо сільську 
територію як соціально-економічну систему. На пере-
конання доктора наук з державного управління В. В. 
Мамонової, під сільськими територіями слід розуміти 
багатофункціональну соціально-економічну систему, 
яка характеризується просторовим розташуванням та 
має відносну відокремленість від зовнішнього серед-
овища, складається з елементів, зв’язків та відносин 
між ними, а також процесів, що відбуваються через 
реалізацію різних комбінацій взаємодії елементів сис-
теми. Тому компонентами сільської території є насе-
лення, яке тут проживає, природно-ресурсний потен-
ціал, виробнича та соціальна інфраструктура, органи 
державного управління і місцевого самоврядування, а 
також громадські організації [4].

У праці «Пріоритетні критерії розвитку сільських 
територій» [5] зазначається, що сільські території є 
найважливішою складовою народногосподарського 
комплексу країни, з обжитою місцевістю та її умо-
вами і ресурсами, сільським населенням і різнома-
нітними основними фондами на цих територіях, що 
знаходяться поза територією міст. Акцентується на 
тому, що сільські території є взаємопов’язаною сис-
темою трьох пріоритетних складових, а саме соціаль-
ної, виробничої та екологічної.

Отже, актуальність проблеми розвитку сільських 
територій є незаперечною умовою переходу до по-
літики сталого розвитку. Проте насамперед слід 
з’ясувати, що розуміється під поняттям «сільські те-
риторії». Літературний огляд наукових праць дозво-
ляє висунути гіпотезу про те, що «сільські території» 
характеризуються багатоаспектністю, ієрархічністю 
структури та неоднорідністю шляхів розвитку. 
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Вивчення літератури вітчизняних наукових пу-
блікацій з проблем сільських територій засвідчив, 
що розглядаються тільки окремі аспекти їхнього роз-
витку. Відтак тільки в 25% публікацій є авторська 
спроба дати визначення поняттю «сільські території» 
(зауважимо, що це поняття прописують у множині 
вітчизняні науковці і зарубіжні (rural areas). У ве-
ликій частині наукових публікацій предметом дослі-
дження є соціально-економічні проблеми (40%), які 
розгалужуються саме на відображення соціальних 
та економічних проблем, соціально-демографічних, 
проблем соціальної інфраструктури, власне демогра-
фічних (зокрема міграційних процесів). Тобто біль-
шість дослідників акцентує на поєднанні соціальних 
та економічних показників стану сільських терито-
рій, коли на їхніх критеріях зосереджено менше ува-
ги. Відтак переважає соціальна складова, що може 
бути зумовлено дуже низьким рівним соціального 
забезпечення, та економічна складова, внаслідок 
низького рівня та якості життя сільського населення 
порівняно, наприклад, з міським. У таких працях 
йдеться саме про організацію життєдіяльності сіль-
ського населення в той час, коли розглядаються саме 
економічні показники (20%), то вони можуть стосу-
ватися не тільки особистих господарств населення, 
але й фермерських господарств та сільськогосподар-
ських підприємств загалом. Окремої уваги заслуго-
вують дослідження трудової зайнятості сільського 
населення, а також організації на селі сільськогос-
подарських кооперативів та модернізація місцевого 
самоврядування (13%). 

Далі доцільно говорити про актуальність еколо-
гічних (10%) та останніми роками агроекологічних 
показників (5%), що в більшості стосуються дослі-
джень сільських селітебних територій. Не менш 
важливими є вивчення «зеленого туризму» (агроту-
ризму) (8%), яким інтенсивно та продуктивно займа-
ється населення саме Карпатського регіону як аль-
тернатива традиційному сільському господарству та 
додатковому виду зайнятості селян. Зауважимо, що 
актуальними останніми роками є роль екологічної 
культури, екологічної свідомості, екологічного ви-
ховання та екологічної освіти в контексті розвитку 
сільських територій (4%).

Як бачимо, дослідники зосереджуються насампе-
ред на економічних, соціальних та екологічних пи-
таннях або діють згідно з основними засадами ста-
лого розвитку сільських територій, що засвідчує 
актуальність доопрацювання і прийняття Концепції 
розвитку сільських територій.

У проаналізованих наукових публікаціях євро-
пейських дослідників насамперед йдеться про ви-
рішення питань стратегічного планування на регіо-
нальному рівні, диверсифікацію сільської економіки, 
про подолання демографічної кризи, стрімкої урбані-
зації, а як наслідок – зменшення сільської поселен-
ської мережі. Також надається значна роль місцево-
му самоврядуванню – як ефективному інструменту 
управління станом сільських територій, а саме сіль-
ськими громадами. Доцільно зазначити, що сьогод-
ні в Україні реалізовується євро-орієнтована програ-
ма «Горизонт 2020» [6], що надає можливість брати 
участь у їх виконанні науковим колективам, пред-
ставникам малого і середнього бізнесу, громадським 
організаціям і фізичним особам з усього світу. Одним 
із пріоритетних напрямів програми є «стале сільське 
господарство», де існує дієвий механізм, спрямова-
ний на підвищення кваліфікації голів сільських та 
селищних рад тощо. Особливу увагу зосереджено 
на питаннях охорони навколишнього середовища, а 

саме на потребі у чистій питній воді, вирощуванні 
органічної (екодружної) продукції, а також розгля-
дається проблема, пов’язана із збереженням біоріз-
номаніття.

Проте незаперечним залишається факт, що по-
няття «сільські території» на міжнародній арені не 
є уніфікованим і характеризуються багатоаспектніс-
тю. Європейська рада визначає сільські території не 
за часткою населення, а за мірою використання зе-
мель для сільського господарства та лісового госпо-
дарства, за ступенем розвитку рибного господарства, 
економічною діяльністю і характером освітньо-куль-
турних заходів жителів населеного пункту [7].

Отож, сьогодні питання Європейської інтеграції є 
актуальними для всієї соціальної структури суспіль-
ства. Вкрай гостро ці питання звучать в контексті 
розвитку сільських територій, що передбачає гармо-
нійне поєднання та взаємообумовленість таких скла-
дових: виробничої, соціальної та природоохоронної. 
Проте для України на сучасному етапі входження в 
структуру ЄС важливо розробити власну Стратегію 
випереджального розвитку сільських територій (на 
противагу «Стратегії модернізації наздогін»), врахо-
вуючи особливості господарської діяльності, суспіль-
них відносин, економічної ситуації тощо [8]. Для 
цього потрібно насамперед модернізувати норма-
тивно-законодавчу базу, яка б дозволила населенню 
сільських територій успішно вести домашнє госпо-
дарство і на вигідних умовах реалізовувати сільсько-
господарську продукцію завдяки системі пільг та 
субсидій. Також важливо не тільки підтримати ма-
лий агробізнес, але й середній (мається на увазі фер-
мерські господарств) шляхом створення на вигідних 
засадах кооперативних господарств. Що стосується 
потужних сільськогосподарських підприємств (агро-
холдингів), то тут було б доцільно за рахунок їхніх 
платежів наповнити місцеві бюджети з метою покра-
щення соціальної інфраструктури на сільських те-
риторіях, а також зобов’язати орендаторів проводи-
ти щорічно моніторинг навколишнього середовища 
у зв’язку з їхньою виробничою діяльністю, і в разі 
шкідливого впливу на природні ресурси розробляти 
нові технології та інноваційні методи для покращен-
ня агроекологічного стану територій. 

Цікавою є ідея співпраці агрохолдингів із насе-
ленням сільських територій, які вирощують сіль-
ськогосподарську продукцію на продаж. Згідно з 
законодавчою базою кожні 5 років повинен проводи-
тися моніторинг сільськогосподарських угідь. Проте 
складна економічна ситуація та брак коштів унемож-
ливлюють такі дослідження, а в окремих приватних 
лабораторіях такі досліди є вельми коштовними і се-
ляни не мають змоги встановити відповідність виро-
щеної с/г продукції згідно з вимогами держстандар-
тів. Відтак агрохолдинги могли б запропонувати такі 
обстеження с/г продукції селян на основі договірних 
умов (наприклад, частка орендної плати могла б ста-
новити меншу суму). 

Наприклад, у 2013 році в Донецьку при укра-
їнському сільськогосподарському холдингу 
HarvEastHolding була створена Агенція розвитку 
сільських територій. Основною метою роботи Агенції 
є сприяння розвитку сільських територій в Украї-
ні. Серед основних напрямів діяльності організації 
є: сприяння розвитку підприємництва, малого і се-
реднього бізнесу; створення умов для підвищення 
рівня зайнятості населення; підтримка громадських 
ініціатив, сприяння підвищенню соціальної та гро-
мадянської активності жителів; заохочення самоор-
ганізації громад для вирішення питань економічно-
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го, соціального та культурного розвитку; підтримка 
громадських ініціатив; сприяння підвищенню соці-
альної та громадянської активності жителів; заохо-
чення самоорганізації громад для вирішення питань 
економічного, соціального та культурного розвитку; 
сприяння жителям сільських місцевостей у реалі-
зації власних творчих, спортивних, організаційних 
здібностей і забезпечення реалізації культурних, гро-
мадських та соціальних інтересів; проведення дослі-
джень, збирання й аналіз інформації про регіональні 
проблеми; підвищення енергоефективності сільських 
територій, впровадження проектів з енергозбережен-
ня для об’єктів соціальної та комунальної інфра-
структури та ін. На наше переконання, агрохолдин-
ги повинні співпрацювати з місцевою адміністрацією 
та сприяти розвитку сільських територій шляхом 
створення зазначених Агенцій чи подібних структур-
них організацій [9].

Висновки. До сьогодні були спроби розглянути 
поняття «сільські території» як об’єкт наукових до-
сліджень, проте отримані результати не дають змо-
ги чітко виокремити, яка територія належить до 
сільської, а яка ні (О. І. Павлов «Сільські території 
як об’єкт наукового дослідження», Х. М. Притула 
«Європейська практика ідентифікації і класифіка-
ції сільських територій», О. Г. Погрібний «Поняття 
соціального розвитку села», Т. В. Гоголь «Сільські 
території як об’єкт державного регулювання», М. 
Ільїна «Теоретичні проблеми досліджень сільських 
територій як цілісних соціо-еколого-економічних 
сисетм» та ін.). Водночас поза увагою залишають-
ся «сільські території» як об’єкт наукових дослі-
джень з економіки природокористування та охоро-
ни навколишнього середовища. А для цього є такі 
підстави: якщо опустити слово «сільські», то сло-
во «територія» в більшості енциклопедичних ви-
дань трактується як «земельний простір, обмеже-

ний кордонами». Тобто в основі поняття «сільські 
території» є основний природний ресурс – земля, а 
уже межі його будуть визначатись прикметником 
«сільські».

Проте, незважаючи на цінність проведених нау-
кових досліджень, сьогодні поняття «сільські тери-
торії» неможливо чітко та однозначно ідентифікува-
ти та класифікувати.
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Постановка проблеми. Взаємозв’язок між наро-
щуванням економічного розвитку та стабілізацією 
екологічного стану території нещодавно почав до-
сліджуватися та вивчатися з погляду гарантування 
екологічної конкурентоспроможності на різних іє-
рархічних рівнях: держави, регіону, підприємства. 
Власне, поняття «екологічна конкурентоспромож-
ність» розглядається у статті як складова частина 
загальної здатності регіону конкурувати з іншими 
в контексті гарантування безпеки сталого розвитку. 
При цьому дослідники одностайні в думці, що вплив 
екологічного фактора на потенціал сталого розвитку 
території є істотним, оскільки визначає безпечність 
галузей, технологій, видів продукції, притаманних 
саме цій місцевості і підприємствам, що тут розміще-
ні. Це важливо не лише з точки зору стимулювання 
попиту на їхню продукцію, але й з позиції можли-
востей території і надалі асимілювати антропогенний 
вплив виробництв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематику формування конкурентоспроможності 
тривалий період досліджували, переважно, без ура-
хування впливу екологічного фактора, або ж його 
включення носили фрагментарний характер [1-4]. 
Аналіз наявних розробок дає підстави для висновку, 
що більшість дослідників не виокремлює екологічну 
конкурентоспроможність, а розглядає екологічний 
фактор як складову загальної здатності розвивати 
економіку за напрямом, котрий відповідає макси-
мальному врахуванню переваг та можливостей щодо 
модернізації, введення нових технологій, оновлення. 
Так, Ф. Важинський [5] у своїх дослідженнях дово-
дить важливість екологічної привабливості регіону 
для його соціально-економічного розвитку. В. Саба-
даш [6] вказує на ключову роль екологічного фактора 
у виникненні та поширенні конфліктів управління та 

використання природних капіталів у національному 
господарстві (в тому числі і на прикордонних тери-
торіях). Світові економічні дослідницькі інституції 
(World Economic Forum, The International Institute 
for Management Development), аналізуючи сталий 
розвиток територій та складаючи рейтинги країн, у 
переліку показників не виділяють екологічної скла-
дової, вказуючи лише, що інновації та новітні техно-
логії сприяють підвищенню продуктивності секторів 
економіки за рахунок модернізації виробництва.

Постановка завдання. У роботі [7] автором деталь-
но аналізуються теоретичні підходи щодо визначен-
ня власне поняття конкурентного екологічного по-
тенціалу регіонів України. Проте на сьогодні немає 
усталеної методики та загальноприйнятих підходів 
до обчислення соціально-економічного та екологічно 
потенціалів. Існують методичні підходи різних авто-
рів, організацій та форумів, де намагаються визна-
чити теоретичну сутність поняття конкурентний еко-
логічний потенціал, а також здійснити його оцінку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мето-
дологічно нерозривно пов’язаною з вирішенням про-
блеми підвищення конкурентного екологічного по-
тенціалу є власне його оцінка. Це відправна точка 
як для розробки заходів із збільшення потенціалу і в 
той же час – як критерій їх результативності.

Цікавим може бути використання SРАСЕ–аналізу 
(Strategic Position and Action Evaluation) – комплек-
сного методу, призначеного для оцінювання ситуації та 
вибору стратегій розвитку. Оцінку конкурентного по-
тенціалу екологічної безпеки регіону доцільно прово-
дити, виходячи із двох складових. По-перше, слід оці-
нити безпосередньо потенціал, по-друге – ступінь його 
використання. Для цього доцільно використати метод 
індикативного аналізу, що передбачає гранично-при-
пустимі (порогові) значення індикаторів, вихід за межі 
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яких свідчить про виникнення загроз у досліджуваній 
сфері. Зазначений підхід, котрий активно використо-
вується при визначенні рівня екологічного та природ-
но-техногенного навантаження території, передбачає 
визначення системи показників та їх порогових зна-
чень, що характеризують рівень безпеки в екологічній 
або еколого-економічній сфері (таблиця 1).

Визначення потенціалу території за зазначеною 
методикою потребує використання кількісних по-
казників, що в достатній мірі характеризують сучас-
ний стан проблеми. При цьому варто враховувати, 
що значення цих показників змінюються в часі під 
впливом багатьох чинників.

Заслуговує на увагу також методичний підхід 
до визначення інтегральної оцінки факторів впливу 
екологічних загроз та надзвичайних ситуацій власне 
на рівень стратегічного потенціалу екологічної без-
пеки території [11]. Серед факторів впливу – природ-
ні та техногенні. Інтегральна оцінка (ІО) їх впливу 
на потенціал екологічної безпеки території визна-
чається при цьому як безрозмірна (бальна) оцінка 
впливу загроз та надзвичайних ситуацій на форму-
вання стратегічного потенціалу екологічної безпеки, 
що враховує специфіку регіону через ймовірність ви-
никнення надзвичайних ситуацій, їх класифікації 
та наслідків у контексті впливу на стан екологічної 

Таблиця 1
Порогові значення показників стану безпеки в екологічній сфері

Індикатор, одиниця виміру Порогове значення

Атмосферне повітря
Індекс забруднення атмосфери (ІЗА), од.
Визначається як сума концентрацій забруднюючих речовин в долях до гранично допустимих 
норм. Значення цього показника ≤ 2,5 відповідає чистій атмосфері

Не більше 2,5 од.

Індекс річних викидів шкідливих речовин в атмосферу, од. 
Зважаючи на те, що першочерговим завданням у сфері захисту атмосферного повітря є вжит-
тя заходів, спрямованих на зниження викидів шкідливих речовин від пересувних та стаці-
онарних джерел, вважається за доцільне при оцінці потенціалу безпеки в екологічній сфері 
враховувати річні темпи зростання викидів шкідливих речовин в атмосферу. Значення цього 
показника ≤ 1 означає зниження обсягів викинутих в повітря шкідливих речовин, тому його 
можна вважати пороговим

Менше ≤ 1 од.

Земельні ресурси
Коефіцієнт екологічної стабільності, од.
Оцінку екологічної стабільності землекористування пропонується здійснювати шляхом розра-
хунку коефіцієнта екологічної стабільності, який є одним із критеріїв ефективності земле-
користування. Ґрунтуючись на тому, що середньостабільний стан землекористування харак-
теризується значенням цього показника в межах 0,51-0,67, ці межі вважаються пороговими 
[8]. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, екологічна стабільність 
землекористування протягом останніх років характеризується стабільно нестійким рівнем 
(0,41). У межах регіонів країни цей показник коливається від 0,74 у Закарпатській області до 
0,28 у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях

В межах 
0,51-0,67 од.

Рівень розораності території, %
Оптимальні екологічні параметри структури землекористування рекомендовані сучасни-
ми науковцями, з урахуванням наукових праць В. Докучаєва та Н. Рейменса, можуть бути 
використані як порогові при оцінці стану екологічного потенціалу. Оптимальним рівнем 
розораності території вважається 40-45%, гранично допустимим – 60%. Розораність земель 
в Україні складає 53,8%, що значно вище оптимального рівня, та є найвищою серед країн 
Європи. У Франції і Німеччині рівень розораності земель становить – 33%, в Іспанії – 30%, 
Нідерландах – 24 %

Не більше 60%

Частка заповідних територій та об’єктів у загальній площі, %
Відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму формування національної еко-
логічної мережі України на 2000–2015 роки» до 2015 року планується створення заповідних 
територій та об’єктів на площі 6,3 млн га, що складатиме 10,3% території України. Задекларо-
вана межа «показника заповідності» може бути використана як порогове значення. У Швейца-
рії заповідна площа становить 18,5%, Австрії – 25%, Німеччині – 24% території країни

Не менше 10,3%

Ліси
Рівень лісистості території держави, %
Оптимальний рівень лісистості, науково обґрунтований для нашої держави з розрахунку на її 
географічне розміщення та кліматичні умови, повинен становити не менше 20% [9]

Не менше 20 %

Коефіцієнт відтворення лісів відповідно до площі суцільних рубок (рівень відтворення лісів), од. 
В Україні на нормативно-правовому рівні встановлено граничні значення коефіцієнтів (норма-
тивів) відтворення лісів відповідно до площі суцільних рубок для регіонів на рівні не менш 1, 
для держави – не менш 2

Не менше 2 од.

Водні ресурси
Індекс забрудненості поверхневих вод (ІЗВ), од.
ІЗВ розраховується за гідрохімічними та гідробіологічними показниками. За його значенням 
визначається клас якості води (всього передбачено 7 класів), де при значенні зазначеного 
індексу в межах 0,3 < ІЗВ < 1 вода вважається чистою (2 клас), в межах 1 < ІЗВ < 2,5 – по-
мірно забруднена (3 клас). Враховуючи прийняту класифікацію порогом ІЗВ, пропонується 
вважати значення 2,5

Не більше 2,5 од.

Потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання, тис. м3 на добу 
Потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання відповідно до Закону 
[10] за період 2013–2021 рр. мають зрости з 55 до 80 тис. м3 на добу. Значення потужностей 
вказаних об’єктів на рівні 80 тис. м3 на добу пропонується вважати пороговими

Не менше 80
тис. м3 на добу

Поводження з відходами
Кількість утворених відходів на душу населення, т/душу населення

Для оцінки стану екологічної безпеки у сфері поводження з відходами пороговим значенням 
для показника «кількість утворених відходів на душу населення» пропонується взяти рівень 
ЄС-27 – 6,0т/душу населення/рік

Не більше 
6 т/душу населення/рік
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безпеки на регіональному рівні. Розраховується на 
основі залежності:

 
Р = Іебпр/Іеббр×100%  
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де Іприр та Ітехн – інтегральні показники природ-
них, техногенних загроз.

Розробка методичних підходів оцінки конкурент-
ного екологічного потенціалу сильно ускладнена тим, 
що він (теоретично) може бути виражений через кіль-
кісні показники відповідних чистих ресурсів (кожен 
з них має власну одиницю виміру), а також і через 
екологічну ренту. Останній виникає у вигляді додат-
кового доходу суб’єктів господарської діяльності (при-
родокористувачів) як результат привласнення певно-
го еколого-економічного ефекту або в грошовій, або 
в натуральній формі від експлуатації (споживання) 
різноякісних екологічних властивостей, умов, ресур-
сів тощо природного середовища в процесі здійснен-
ня виробничого процесу (або середовища відтворення 
робочої сили). Екологічна рента, більшою мірою, на 
сьогодні являє собою нематеріальне утворення, тому 
практично не може бути оцінена кількісно. Зали-
шається лише одна можливість оцінювати величину 
екологічного потенціалу через кількісні показники 
ресурсів. Це можуть бути: величина їх забруднення, 
рівень використання, відтворення тощо.

Враховуючи зауваження та недоліки попередньо-
го методичного підходу, його статику, пропонуємо 
показник потенціалу (Р) виразити у ступені щоріч-
ного прогресу або регресу системи за певний період 
часу (виходячи власне із змісту поняття). Для цього 
необхідно обрати такий базовий період, що міг би 
служити основою для оцінки. Тоді: 

Р = Іебпр/Іеббр×100%,                     (2)

де І
ебпр

 – індекс екологічної безпеки поточного 
року;

І
еббр

 – індекс екологічної безпеки базового року.
Для більш якісної оцінки показника можна про-

водити розрахунки у розрізі окремих складових при-
родно-техногенної та екологічної безпеки з урахуван-

ням впливу соціально-економічних факторів, таких 
як кількість зайнятого населення, поточні витрати 
на охорону складових навколишнього природного се-
редовища тощо.

Виходячи з того, що конкурентний потенціал еко-
логічної безпеки може бути розглянутий як здатність 
екосистеми до відновлення або підтримання певного 
стану, який не становитиме загрози для існування 
біоти (у т.ч. людини), рівень його відновлення може 
бути виражений співвідношенням, котре ілюструє 
здатність асимілювати техногенне навантаження на 
довкілля:

 
Р = Іебпр/Іеббр×100%  

ij

ij
ij
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K =  
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minmax
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XXi
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− ), і=1, 2… n 

,                         (3)

де: К – рівень відновлення навколишнього при-
родного середовища (відновлювальна здатність його 
компонентів);

V – показник фактичного відновлення і-го регіо-
ну, j-компоненту у t-році;

N – показник фактичного навантаження на на-
вколишнє природне середовище; 

i – регіон; j – компонент; t – рік.
Варто зауважити, що визначення показника фак-

тичного навантаження та відновлення повинно ви-
значатися окремо для кожного із компонентів.

На сьогодні немає усталеної методики розрахунку 
соціально-економічного та екологічно потенціалів. 
Існують методичні підходи різних авторів, де нама-
галися визначити теоретичну сутність поняття еко-
логічний потенціал, а також провести його оцінку. 
Серед них В. Шимов, Ю. Ясинський, котрі підходять 
до оцінки ефективності функціонування національ-
ної екологічної мережі через розрахунок екологічної 
ємності. У системі міжнародних порівнянь показни-
ком, що характеризує екологічний потенціал, відзна-
чає В. Шимов, є «обсяг викидів шкідливих речовин у 
розрахунку на одиницю ВВП» [12]. На думку автора, 
цей агрегований показник повинен включати вики-
ди шкідливих речовин в атмосферу, у водні об’єкти 
та може бути приведений до єдиної розмірності вра-

ховуючи класи небезпеки, включати 
транскордонні переноси шкідливих 
речовин.

Такі автори, як Я. Олійник, 
П. Шищенко, О. Гавриленко розгля-
дають екологічний потенціал терито-
рії як «здатність природного серед-
овища відтворювати певний рівень 
якості протягом тривалого часу» 
[13]. Вони вважають, що термін 
«екологічний потенціал» може бути 
використаний виключно для харак-
теристики первинних (корінних) 
екосистем. Проте великі площі Зем-
лі зайняті вторинними, зміненими 
людиною, штучно створеними і піо-
нерними екосистемами. У зв’язку з 
цим постає потреба оцінювати також 
їхні потенціальні можливості та ве-
личини їх відхилень від екологічно-
го потенціалу корінної екосистеми, 
на місці якої вони виникли, існують. 
Для цього запропоновано використо-
вувати поняття «вторинний потенці-
ал екосистеми».

Виходячи із недосконалості бази 
показників визначення екологічно-
го потенціалу території, пропонуєть-
ся наступна схематична система ін-
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Рис. 1. Схема формування системи індикаторів конкурентного 
потенціалу екологічної безпеки
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дикаторів конкурентного екологічного потенціалу, 
представлена на рисунку 1.

Схема передбачає, поряд із екологічною, природ-
ною та техногенною підсистемами, урахування по-
казників розвитку соціальної підсистеми (у взаємодії 
соціум – природне середовище) та економічної (капі-
тальні інвестиції та витрати на природоохоронні за-
ходи, ВРП тощо).

Після детального аналізу доступної інформацій-
ної бази в регіональному розрізі, в якості розрахун-
кової основи, для визначення рівня конкурентного 
екологічного потенціалу регіонів України, пропону-
ємо спиратися на отримані результати розрахунків 
показника екологічної небезпеки областей [14]. Від-
хилення показника небезпеки того чи іншого регіону 
від середньо українського значення в позитивну чи 
негативну сторону і будуть визначати екологічний 
потенціал регіону.

Окрім вищезазначеної математичної обробки ре-
зультатів, заслуговує на увагу і другий методичний 
підхід визначення рівня екологічного потенціалу. 
В його основу покладено стандарту процедуру норму-
вання показників, що застосовується в математичній 
статистиці при визначені інтегральних показників 
економічної чи екологічної безпеки. При цьому се-
ред усіх значень статистичних даних про зміни в часі 
заданого показника, знаходять мінімальне (Xmin) та 
максимальне (Xmax) його значення, а власне розраху-
нок виконується за формулою:

 
Р = Іебпр/Іеббр×100%  

ij

ij
ij
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K =  

А = 1– (
minmax

min
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−
− ), і=1, 2… n ,              (4)

де: n – обсяг статистичних даних (довжина ви-
бірки);

Хmax та Xmin – максимальне та мінімальне значен-
ня із довжини вибірки. 

Висновки з проведеного дослідження. У подаль-
шому, використовуючи зазначені методичні підходи 
та дані проведеної оцінки рівня екологічної і природ-
но-техногенної завантаженості території, можна буде 
розрахувати екологічний потенціал регіонів України. 
Отримані результати можуть бути покладені в основу:

• прогнозування екологічного розвитку регіонів 
України;

• стратегічного управління екологічними ризи-
ками і загрозами в контексті екологічної і природно-
техногенної безпеки;

• розробки стратегічних напрямів забезпечення 
екологічної і природно-техногенної безпеки регіонів 
у форматі євроінтеграційних процесів;

• розробки питань екологічної і природно-техно-
генної безпеки в контексті директив ЄС про навко-
лишнє середовище;

• визначення пріоритетів та удосконалення фі-
нансової складової стратегічного управління еколо-
гічною та природно-техногенною безпекою у контек-
сті сталого розвитку регіону тощо.
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Постановка проблеми. До одного із важливих 
повноважень Верховної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України належить піклування про охорону 
довкілля, проголошене в Конституції України, що 
окреслює екологічну політику нашої держави. На 
сьогодні спостерігається активний розвиток екоцен-
тричної парадигми розвитку суспільства Україні 
упродовж кінця ХХ–початку ХХІ ст., адже норма-
тивні документи несуть у собі чіткі інструкції сто-
совно запровадження екологічної політики в краї-
ні. У всіх без винятку міжнародних та внутрішніх 
українських документах основним шляхом реаліза-
ції екологічних вимог сьогодення вказується енерго-
збереження. Саме енергозбереження стало найбільш 
актуальною проблемою для усього світу. Світове 
співтовариство стурбовано тим, що діяльність люди-
ни руйнує оточуюче середовище, змінює клімат та 
призводить до виснаження природних енергетичних 
ресурсів.

Відомо, що зростання споживання енергії, змі-
на клімату та екологічні проблеми тісно пов’язані 
між собою, оскільки виробництво енергії шляхом 
спалювання викопних видів палива супроводжуєть-
ся виділенням в атмосферу вуглекислого газу, мета-
ну, оксидів азоту, що створюють парниковий ефект. 
Забруднення атмосфери шкідливими речовинами – 
продуктами спалювання палива, є одним з основних 
негативних факторів, що впливають на здоров’я на-
селення планети. З метою уповільнення глобальної 
зміни клімату, зниження шкоди здоров’ю населен-
ня приймаються міжнародні угоди про скорочення 
викидів в атмосферу. Прикладом такої угоди є Кі-
отський протокол до рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату (Кіото, 11.12.1997 р.), за яким про-
мислово-розвинені країни добровільно взяли на себе 
зобов’язання зі скорочення викидів парникових га-
зів. Основним предметом регулювання Протоколу 
є заходи щодо скорочення викиду CO

2
, у зв’язку з 

чим особливого значення набувають заходи з нена-
рощування традиційних енергопотужностей, а з ви-
користання енергозберігаючих технологій та віднов-
лювальних енергоресурсів.

Актуальність енергозбереження в національному 
масштабі – на рівні окремих держав – пов’язана як 
з необхідністю поліпшення екології (скорочення ви-
кидів забруднюючих речовин), так і з забезпеченням 
енергетичної безпеки і конкурентоспроможності на-
ціональних економік. При цьому для країн з обмеже-
ними власними запасами копалин паливних ресурсів 
енергетична безпека означає запобігання залежності 
економіки від імпорту палива. Для того, щоб знизи-
ти залежність економіки від імпорту палива при од-
ночасному скороченні емісії парникових газів, бага-
то країн пріоритетом своєї політики роблять перехід 
на відновлювані джерела енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ба-
гатьох дослідженнях сучасних вчених-економіс-
тів, екологів, геологів (Т. Гардашук, М. Гладкий, 
Н. Єпішков, А. Коновалов, В. Кострицький, І. Лесні-
кова, М. Лукіних, В. Скребець, В. Чайка та ін.) осо-
блива увага пріділяється питанням енергозбережен-
ня та сучасній екологічній стратегії України. Наша 
країна відрізняється високим рівнем енергоємності: 
витрачає більше енергії на одиницю валового вну-
трішнього продукту (ВВП). Високий показник енер-
гоємності – кількості енергії, витраченої на одиницю 
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випуску продукції або виконаних робіт – пов’язаний 
із впливом великого числа факторів, однак разом 
з тим, за оцінками фахівців, споживання енергії в 
Україні приблизно на 20%-25% вище, ніж в інших 
країнах з подібними рівнем доходів, територією, клі-
матичними характеристиками та структурою.

Слід зазначити, що висока енергоємність свідчить 
про неефективне використання енергоресурсів, що в 
свою чергу робить негативний вплив на економіку 
країни, її енергетичну безпеку, на навколишнє се-
редовище. Багато досліджень (А. Коновалов, М. Лу-
кіних, Н. Семін, В. Чайка та ін.) говорять про те, 
що потенціал зниження енергоємності в Україні на-
стільки великий, що його реалізація може привести 
до економії 40% повного споживання енергії (і відпо-
відно скорочення викидів вуглекислого газу на 45%-
50%) в осяжному майбутньому. При цьому інвестиції 
в енергоефективність можуть забезпечити зниження 
енергоємності та задовольнити зростаючий попит на 
енергоресурси при витратах втричі менших, ніж ка-
піталовкладення, необхідні для будівництва нових 
генеруючих потужностей.

Вченими (Н. Єпішков, А. Коновалов, М. Лукіних, 
В. Чайка, О. Шаблій та ін.) доведено, что об’єктом 
державного регулювання в галузі енергозбережен-
ня є відносини, що виникають у процесі діяльності, 
спрямованої насамперед на:

– ефективне використання енергетичних ресурсів 
при їх видобуванні, виробництві, переробці, тран-
спортуванні, зберіганні та споживанні;

– здійснення державного нагляду за ефективним 
використанням енергетичних ресурсів;

– розвиток видобутку і виробництва альтернатив-
них видів палива, здатних замінити енергетичні ре-
сурси більш дорогих і дефіцитних видів;

– створення і використання енергоефективних 
технологій, енергоспоживаючого та діагностичного 
обладнання, конструкційних та ізоляційних матері-
алів, приладів для обліку витрати енергетичних ре-
сурсів та для контролю за їх використанням, систем 
автоматизованого управління енергоспоживанням;

– забезпечення точності, достовірності та єдності 
вимірювання в частині обліку вироблених і спожива-
них енергетичних ресурсів.

Зрозуміло, що усі промислові споживачі енерго-
ресурсів зацікавлені у ресурсозбереженні, тому що 
суттєву частку в собівартості продукції складають 
саме витрати на енергоресурси. Узагальнення по-
глядів дослідників щодо проблеми енергозбереження 
як одного із напрямів екологічної стратегії країни 
(Д. Єрмаков, В. Кострицький, С. Кравченко, О. Ма-
теюк, В. Медведєв, М. Назарук, В. Панов та ін.) дає 
можливість стверджувати, що в умовах постійного 
зростання тарифів на енергоносії прибутки промис-
лових підприємств знижуються, тому, підвищивши 
ефективність використання енергоресурсів, підпри-
ємства зможуть зберегти конкурентоспроможність і 
не тільки на вітчизняному ринку, але в перспекти-
ві і на світовому ринку. Заходи з енергозбережен-
ня, хоча і вельми затратні, але в кінцевому підсум-
ку окупають витрати на їх проведення та сприяють 
оздоровленню екологічного стану країни.

Досвід показує, що побутові споживачі енергоре-
сурсів – населення – найчастіше зацікавлені в енер-
гозбереженні, якщо вони при цьому мають мож-
ливість економити свої кошти на оплату ресурсів. 
Крім того, проведення окремих енергозберігаючих 
заходів в будинку та квартирі підтримується людь-
ми, якщо це підвищує комфортність проживання і 
покращує мікроклімат в приміщеннях. Не можна 

применшувати значення і таких стимулів нефінан-
сового характеру, як турбота про стан навколиш-
нього середовища і збереження природних ресур-
сів (Т. Гардашук, М. Гладкий, В. Кострицький, 
В. Медвєдєв, М. Назарчук та ін.), які впливають 
на велику кількість громадян за умови достатньої 
їх інформованості щодо цієї проблеми. Щоб ресур-
созбереження на рівні особистого споживання стало 
суспільною нормою, частиною побутової культури, 
необхідні значні зусилля з боку держави та інших 
зацікавлених осіб, спрямовані на формування гро-
мадської думки та створення різних стимулів для 
кінцевих споживачів енергії.

Отже, в ресурсозбереженні зацікавлені всі – як 
світова спільнота та окремі держави, так і споживачі 
ресурсів, включаючи населення.

Постановка завдання. Розглядаючи питання про 
природно-ресурсний потенціал України, слід відзна-
чити його нераціональне використання у всіх сферах 
діяльності і зокрема в агропромисловому комплексі 
України, що є значною мірою наслідком екстенсив-
ного характеру розвитку економіки, невідповідності 
між розміщенням природно-ресурсного та соціаль-
но-економічного потенціалу, у зв’язку з чим стає 
особливо актуальною необхідність оптимізації при-
родокористування, оздоровлення його стану, обґрун-
тування основних напрямів, виявлення резервів і 
визначення шляхів підвищення ефективності вико-
ристання природних ресурсів і особливо в його про-
довольчому комплексі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток агропромислового виробництва супроводжується 
майже повсюдним забрудненням мінеральними до-
бривами, пестицидами та іншими агрохімікатами 
грунтів, поверхневих і підземних вод, а звідси про-
дукції рослинництва і тваринництва. Ці фактори не-
гативно впливають на природні умови життя людей, 
на якість природного середовища та здоров’я насе-
лення.

Забруднення навколишнього природного серед-
овища, надмірна хімізація сільськогосподарського 
виробництва призвели до появи в складі харчових 
продуктів нітратів, радіонуклідів, пестицидів, солей 
важких металів та ін. [5, с. 9]. Якщо в продуктах 
харчування вміст цих токсичних речовин не пере-
вищує гранично допустимі норми, їх споживання 
призводить до акумуляції в організмі цих токсинів 
і виникнення різних захворювань. Також забруднен-
ня навколишнього середовища негативно впливає на 
господарську діяльність суспільства, її ефективність, 
функціонування біосфери в цілому і продуктивність 
окремих природних і культурних екосистем, відно-
вити потенціал навколишнього середовища, а осо-
бливо на людину як об’єкт природокористування.  
Встановлено, що нарощування промислового вироб-
ництва без належного еколого-економічного обґрун-
тування призводить до посилення ресурсної напруже-
ності, виникнення цілого ряду екологічних проблем і 
прогресуючого зростання факторів «екологічного ри-
зику». Серед них – забруднення атмосферного пові-
тря. Основними причинами, які зумовлюють забруд-
нення атмосферного повітря, є моральне і фізично 
застаріле технологічне та газоочисне обладнання, а в 
окремих випадках – відсутність газоочистки та авто-
матичного контролю за приладами, а також низька 
технологічна дисципліна.

Особливо важливою проблемою є розробка прин-
ципово нової екологічної стратегії соціально-еконо-
мічного розвитку України, визначення пріоритетів у 
сфері екології на регіональному, місцевому рівні. 
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Досвід країн Європи доводить, що екологічна 
стратегія соціально-економічного розвитку країни 
базується на таких принципах: пріоритет екології 
над економікою; пріоритет екологічних критеріїв по-
казників і вимог над економічними; раціональне по-
єднання ринкових і державних економічних та ад-
міністративних інструментів і важелів регулювання 
екологічних відносин; оптимальне і взаємоузгоджене 
застосування методів галузевого та територіального 
управління природокористуванням і охороною на-
вколишнього середовища, перенесення центру ваги 
та відповідальності за рішення ресурсно-екологічних 
проблем на місцеві органи влади; інтеграція еколо-
гічного та економічного підходів до розвитку і роз-
міщення продуктивних сил у єдиний еколого-еконо-
мічний підхід шляхом розробки та застосування в 
практиці господарської діяльності еколого нормати-
вів, показників, стандартів і вимог: чітке визначення 
державних, регіональних та місцевих екологічних 
пріоритетів на різні терміни прогнозування соціаль-
но-економічного розвитку та основних напрямів ви-
рішення екологічних проблем.

Основними напрямами еколого-економічної полі-
тики держави з метою реалізації її сталого розвитку, 
на наш погляд, є такі як:

– урахування вимог екологічної безпеки при здій-
сненні структурної перебудови;

– формування якісної структури споживання на 
основі принципів раціональності та безвідходності;

– перехід до загальної системи платного природо-
користування;

– регіональний, а не галузевий підхід до охорони 
природи.

Здійснення екологічної політики в Україні до-
цільно проводити поетапно.

Перший етап – виконання екологічних заходів, 
спрямованих насамперед на відтворення генофонду, 
забезпечення виживання нації. Вони повинні вклю-
чати забезпечення населення чистою водою, особливо 
питною, і чистими продуктами харчування, а також 
створення інформаційної екологічної служби. До 
другого етапу належить вирішення проблем відходів, 
а саме: переробка побутових промислових відходів з 
можливою їх утилізацією, переробка чи захоронення 
ядерних та токсичних відходів, прийняття законо-
давчої бази, яка б зробила переробку відходів еконо-
мічно доцільною.

Третій етап – розробка і впровадження довгостроко-
вих екологічних програм, які повинні включати вико-
ристання альтернативних джерел енергії, впроваджен-
ня енерго– та ресурсозберігаючих технологій у всіх 
галузях промисловості та сільського господарства.

Основними шляхами підвищення ефективнос-
ті використання природних ресурсів продовольчого 
комплексу слід назвати такі:

– моніторинг природного середовища;
– науково-обгрунтоване регіональне розміщення 

народногосподарського виробництва;
– здійснення заходів щодо екологізації виробни-

цтва;
– перехід від затратного до ресурсо– та енергозбе-

рігаючого господарювання;
– поглиблення регіональної спеціалізації;
– забезпечення оптимізації структури сільсько-

господарських угідь;
– здійснення заходів з підвищення родючості 

грунтів;
– формування економічної збалансованості аграр-

ного виробництва в регіонах з урахуванням їх при-
родоресурсний потенціалу; 

– дотримання вимог екологічної безпеки; 
– застосування екологічно прогресивних техноло-

гій.
До пріоритетних напрямів вирішення економіко-

екологічних проблем природокористування в АПК 
України можна віднести: облік територіальної нео-
днорідності і регіональних особливостей природних 
умов і ресурсів, проведення комплексу заходів у 
АПК, спрямованих на поліпшення стану навколиш-
нього середовища, його оздоровлення (протиерозійні 
заходи, дотримання норм, термінів і технології за-
стосування мінеральних добрив і пестицидів, впрова-
дження оборотних систем водопостачання, зменшен-
ня викидів шкідливих речовин в атмосферу тощо), 
впровадження альтернативних систем землеробства 
(органічна, біологічна, біодинамічна, екологічна), 
при цьому акцент ставиться на проведенні екологіч-
ної експертизи проектів, впровадження екологічного 
аудиту підприємств АПК, екологізація агропромис-
лового виробництва, створення системи спостере-
жень за впливом агропромислового виробника на на-
вколишнє природне середовище та станом природи.

У більшості досліджень вчених-екологів, еконо-
містів (Т. Гардашук, М. Гладкий, Д. Лазаренко, Я. 
Співак, В. Чайка та ін.) наголошується на тому, що 
екологізація агропромислового виробництва – це на-
самперед впровадження ресурсозберігаючих, енер-
гозберігаючих, мало– і безвідходних технологій в 
переробних галузях, альтернативних систем земле-
робства з обмеженням використання хімічних за-
собів для підвищення родючості ґрунту і захисту 
рослин, врахування можливостей природи до само-
відновлення, і саме природоохоронні, екологобезпеч-
ні та ресурсозберігаючі напрями науково-технічного 
прогресу повинні бути пріоритетними. Можливості 
реалізації комплексу заходів у подоланні екологічної 
кризи та оздоровлення навколишнього середовища 
як на рівні країни, так і на регіональному рівнях ви-
значаються в основному декількома факторами:

– економічний;
– науковий;
– технічний.
На жаль, дефіцит вітчизняного екологічного об-

ладнання стримує інвестування природоохоронних 
програм і окремих заходів. Таке становище пояс-
нюється обмеженістю як фінансових ресурсів, так 
і матеріальної основи їх реалізації, тому виникає 
необхідність створення єдиної системи регіонально-
економічного регулювання та контролю за дотриман-
ням екологічних стандартів, якості навколишнього 
середовища. Слід створити єдиний орган, який міг 
би ефективно і цілеспрямовано регулювати і контро-
лювати процеси природокористування, відтворення, 
збереження, охорони та примноження природних ре-
сурсів, навколишнього середовища в цілому, а також 
реалізацію заходів екологічного призначення відпо-
відно до чинного законодавства.

До компетенції місцевих органів управління по-
винні входити заходи щодо реалізації стратегії охо-
рони навколишнього середовища конкретного регіо-
ну, а саме: встановлення гранично допустимих норм 
забруднення, застосування економічних регуляторів 
природокористування (податкових пільг, субвен-
цій, дотацій, премій, компенсаційних та штрафних 
платежів за завдані збитки), введення обмежень на 
виробничу діяльність, пов’язану із забрудненням 
навколишнього середовища, визначення порядку 
екологічного страхування підприємств. 

З метою впорядкування джерел фінансового за-
безпечення природоохоронної діяльності в Україні 
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необхідно створити цільові фонди охорони і відтво-
рення природних ресурсів на підприємствах-при-
родокористувачів, при місцевих і державному бю-
джетах з подальшою трансформацією цих фондів в 
екологічні банки.

Екологічні фонди можуть створюватися за раху-
нок різних джерел, а саме: амортизаційних відра-
хувань на відновлення природоохоронних об’єктів; 
податків на підприємствах за забруднення навко-
лишнього середовища; субсидій з бюджетів; внесків 
по страхуванню від екологічних аварій; добровіль-
них пожертвувань та інших джерел. 

Формування та реалізація еколого-економічної 
політики на перспективу має базуватися на необхід-
ності взаємного узгодження екологічної та економіч-
ної концепцій. Без урахування екологічного чинни-
ка не можна вирішувати проблему сталого розвитку 
економіки, у тому числі її продовольчого комплексу 
[4, с. 27]. Це вимагає прийняття рішень з екологіч-
ної оцінки економічної політики, тобто визначення 
прямих і непрямих можливих наслідків проектів, 
оцінка варіантів співвідношення між економічною 
вигодою і можливим збитком навколишньому серед-
овищу. Тільки такий підхід дає можливість визначи-
ти заходи щодо мінімізації негативних дій і сприяти 
позитивному впливу економічної політики на навко-
лишнє середовище.

Організаційно-економічний механізм управління 
навколишнім середовищем, на думку вчених, пови-
нен включати: економічне стимулювання ресурсозбе-
рігаючої діяльності; організаційні заходи, що забез-
печують виконання природоохоронних заходів.

Серед основних природоохоронних заходів мають 
бути: реконструкція промислових підприємств, пе-
рехід на безвідходні і маловідходні технології, ути-
лізація відходів виробництва, будівництво очисних 
споруд, газо- і пиловловлювачів; рекультивація по-
рушених земель; організація моніторингу та єдиної 
державної охорони природного середовища та інші 
заходи.

Проблему раціонального природокористування, 
відтворення та охорони ресурсів природних ресурсів 
та стабільності збалансованого приросту сільськогос-
подарського виробництва можна вирішити тільки за 
таких умов:

– районування природних умов і ресурсів на осно-
ві всебічного їх дослідження;

– комплексна економіко-екологічна оцінка продо-
вольчої ефективності природно-ресурсного потенціалу;

– забезпечення розширеного відтворення та охо-
рони родючості земельних угідь;

– проведення комплексу природоохоронних (ме-
ліоративних, агротехнічних, організаційно-еконо-
мічних) заходів.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити висновки про те, нераці-
ональне природокористування в агропромисловому 
комплексі України є значною мірою наслідком екс-
тенсивного характеру розвитку економіки, невідпо-
відності між розміщенням природоресурсного та со-
ціально-економічного потенціалу отже стає особливо 
актуальною необхідність оптимізації природокорис-
тування та енергозбереження як одного із напрямів 
екологічної стратегії України, а також визначення 
шляхів підвищення ефективності використання при-
родних ресурсів у країні і особливо в його продоволь-
чому комплексі.
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Постановка проблеми. Дослідження сучасних тен-
денцій підприємницької діяльності розвинених кра-
їн світу показує, що реалізація принципів соціально 
відповідального ведення бізнесу стає загальноприйня-
тою концепцією, обов’язковою для наслідування усі-
ма суб’єктами господарської діяльності незалежно від 
форми власності або розміру компанії. Цьому спри-
яє багато чинників та подій міжнародного масштабу. 
В Україні концепція корпоративної соціальної від-
повідальності (далі – КСВ) також поступово набуває 
поширення. З кожним роком все більше вітчизняних 
компаній долучаються до ініціативи соціального (не-
фінансового) звітування. Проте дослідження сучасно-
го ринку показує, що кількість компаній, що звітують 
в Україні, залишається незначною порівняно з кіль-
кістю таких компаній у розвинених країнах світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем корпоративної соціальної відпо-

відальності та її впливу на ефективність діяльності 
підприємств присвячені роботи багатьох зарубіж-
них та вітчизняних вчених, серед яких Ф. Котлер 
[1], С. Амосов [2], О. Полякова [3], І. Ворончак [4], 
О. Зінченко [5], О. Плахотний [6], О. Степанова [7], 
Г. Боуен, Ш.М. Валітов, Р. Вуд, Е. Карнегі, А. Ке-
ролл, К.Г. Корнільєв, Н.Ю. Брюховецька, О.В. Чер-
них, О.А. Грішнова, І.В. Ящишина та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає в аналізі вітчизняного й зарубіжного досвіду 
впровадження та дотримання принципів концепції 
корпоративної соціальної відповідальності та пере-
ваг, які вона надає підприємству.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глядаючи чинники та причини виникнення концеп-
ції КСВ особливу увагу, на нашу думку, слід при-
ділити низці подій минулого сторіччя, пов’язаних з 

СЕКЦІЯ 5
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порушенням найбільших компаній світу в галузях 
екології та прав людини.

У 1989 р. біля берегів Аляски сталася катастро-
фа, пов’язана з танкером Valdez, що належав компа-
нії Exxon. Нездатність компанії ліквідувати наслід-
ки аварії призвела до найбільшого розливу нафти в 
американській історії та, як наслідок, до значного 
падіння репутації Exxon, яка стала об’єктом крити-
ки як з боку екологічних організацій, так і з боку 
ЗМІ. Сумарні втрати компанії від цього скандалу 
склали близько 3 млрд доларів. Таким чином, кор-
порація була вимушена звернути більш пильну увагу 
на політику у взаєминах з суспільством, насамперед 
у сфері екології [8].

Іншим яскравим прикладом порушення принци-
пів соціально відповідального ведення бізнесу слу-
жить група компаній The Royal Dutch Shell – один із 
лідерів нафтової галузі. У середині 90-х років Shell 
зіткнулася з низкою проблем, які завдали серйозної 
шкоди репутації компанії та позначилися на стій-
кості її розвитку. Один зі скандалів був пов’язаний 
з плавучою нафтоналивною платформою Brent Spar, 
яку компанія планувала поховати в морі. Незважа-
ючи на запевнення Shell про неможливість забруд-
нення навколишнього середовища, ця подія викли-
кала стурбованість громадськості. Для залучення 
уваги до екологічних наслідків активісти організації 
Greenpeace захопили платформу та вимагали від уря-
дів дій щодо запобігання затоплення Brent Spar. Не-
гативні наслідки скандалу полягали також у тому, 
що бізнес Shell опинився під загрозою через бойкот з 
боку споживачів, а кілька бензинових станцій ком-
панії піддалися нападам [8].

Другий скандал був пов’язаний з порушенням 
прав людини у дельті річки Нігер, де Shell брала 
активну участь в освоєнні родовищ нафти. Один із 
лідерів місцевого племені, який намагався органі-
зувати протести та звинувачував компанію в пору-
шенні екологічних вимог, був заарештований місце-
вим урядом і пізніше страчений [8]. Shell опинилася 
під жорсткою критикою за нездатність вплинути на 
звільнення лідера активістів і була звинувачена у 
підтримці авторитарних режимів та недотримання 
прав людини.

Значне падіння репутації компанії, що відбило-
ся на її ринкової вартості, змусило керівництво по-
вністю переглянути свій підхід до ведення бізнесу та 
розробити програму виходу з кризи, яка дозволяла 
відновити позитивне ставлення до Shell з боку сус-
пільства. Зіткнувшись на практиці з неможливістю 
ведення бізнесу, орієнтованого лише на отримання 
прибутку без урахування інтересів стейкхолдерів, 
компанія Shell була змушена переглянути основні 
принципи своєї роботи. Зараз вся діяльність компа-
нії базується на філософії сталого розвитку, згідно з 
якою компанія повинна реалізувати не тільки еко-
номічні, але й екологічні та соціальні принципи [8]. 

Першим кроком щодо впровадження інновації у 
Royal Dutch Shell стала публікація в 1997 році но-
вих зобов’язань компанії у «Декларації загальних 
принципів ведення бізнесу» [8], де компанія вика-
зувала прихильність до сталого розвитку, дотриман-
ня прав людини, широку відповідальність компанії 
перед зацікавленими сторонами. Були зафіксовані 
зобов’язання компанії перед акціонерами, клієнта-
ми, працівниками, суспільством, а також принципи, 
яких компанія дотримується при роботі в економіч-
ній і політичній сферах.

Починаючи з 1998 року компанія публікує Звіт 
про сталий розвиток на щорічній основі. З 2000 року 

компанія Shell є підписантом Глобального Договору 
ООН.

Слід зауважити, що компанія Shell працює в Укра-
їні починаючи з 1992 року та є спонсором багатьох 
соціальних програм. Так, у 2013 році в межах На-
ціонального тижня безпеки дорожнього руху за під-
тримки Shell було проведено серію тренінгів «Батьки-
водії» у Донецькій і Харківській областях [9].

Іншим яскравим прикладом порушення прав лю-
дини великими корпораціями став скандал з відо-
мим американським виробником спортивного одягу 
Nike. У середині 90-х років американські телекана-
ли показали пакистанських дітей, які нашивають 
емблему «Nike» на футбольні м’ячі. З того часу не 
припиняється хвиля обурення у зв’язку з умовами 
праці у так званих «sweatshops», фабриках в Азії та 
Латинській Америці, де проводиться пошиття про-
дукції концерну.

У США такі повідомлення стали серйозною загро-
зою іміджу концернів. Знаменитий рекламний сло-
ган фірми «Just do it!» («Просто зроби!») було пере-
фразовано в «Just Boycott it!» («Просто бойкотуй!»). 
Все більше молодих людей відвертається від улюбле-
ної до цього торговельної марки. Для концерну втра-
та довіри в цій цільовій групі є особливо болісною 
[10, ст. 14].

Справжня катастрофа для фірми Nike вибухнула 
восени 1997 року в Нью-Йорку. Соціальний праців-
ник Майк Джайтлсон розказав підліткам, що робіт-
ники в Індонезії отримують тільки два долари в день, 
а виготовлення однієї пари кросівок коштує компанії 
лише у п’ять доларів (на той час американські по-
купці платили 100-150 доларів за одну пару кросі-
вок). Він також розповів хлопцям, що Nike ще не 
виготовила на території США жодної пари кросівок 
і що це одна з причин, чому їхні батьки не можуть 
знайти роботу. У результаті 200 підлітків 11-13 ро-
ків увірвалися до супермаркету Nike в Нью-Йорку та 
влаштували демонстрацію. З криками підлітки ки-
нули під ноги охорони купу мішків зі старими кро-
сівками [10, ст. 15].

Компанія була змушена визнати звинувачення 
справедливими та вдатися до рішучих змін, а саме: 
у цехах створили опорні пункти для охорони, пові-
сили вогнегасники й облаштували запасні пожежні 
виходи; обладнали робочі місця і провели більш су-
ворі перевірки на предмет використання дитячої пра-
ці [10, ст. 15].

Сьогодні компанія Nike веде активну соціальну 
діяльність, використовує екологічні технології для 
виготовлення продукції брендів, переймається пи-
таннями збереження клімату та безвідходного вироб-
ництва. Так, у 2013 році 92% бізнесу Nike відмовили-
ся від захоронення відходів і перейшли до технологій 
безвідходного виробництва [11]. З 2000 року Nike є 
підписантом Глобального Договору ООН.

Таким чином, бачимо, що найбільші компанії сві-
ту, компанії-гіганти можуть у рівній мірі приносити 
суспільству як катастрофи, так і користь.

Не викликає сумнівів той факт, що саме великі 
корпорації можуть принести найбільші зміни як для 
своїх споживачів, так і для усього суспільства в ці-
лому. Тому саме їх діяльність має значний вплив на 
наше сьогодення та добробут майбутніх поколінь. Ця 
думка знайшла своє висвітлення у концепції сталого 
розвитку.

Як наслідок, світовою спільнотою було прийня-
то рішення про створення низки неурядових між-
народних організацій, покликаних захищати права 
майбутніх поколінь, в тому числі шляхом створення 
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рекомендаційної нормативної бази з питань сталого 
розвитку та корпоративної соціальної відповідаль-
ності.

Для українського суспільства переломним момен-
том став 2005 р., коли громадські організації ініцію-
вали створення Всеукраїнського громадського руху 
«Форум соціально відповідального бізнесу України». 
Весною 2006 р. лідери національних ділових кіл по-
ставили свої підписи під Глобальним договором. 
У 2001 році в Україні було створено Центр «Розви-
ток корпоративної соціальної відповідальності», який 
надає консультації з питань розробки стратегії, про-
грам та комунікацій з КСВ, проведення моніторингу та 
оцінки ефективності проектів, підготовки і верифікації 
нефінансової звітності. Це провідна експертна органі-
зація з КСВ в Україні, член Правління Глобального 
договору ООН (2010–2011), Організаційний стейкхол-
дер GRI, національний партнер CSR Europe (Брюссель) 
і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (WBCSD, 
Женева). Організація об’єднує 21 компанію України. 
У червні 2013 р. вийшов Указ Президента України 
«Про план заходів з реалізації у 2013р. Стратегії дер-
жавної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні», в якому сформульоване завдан-
ня по розробці Стратегії сприяння розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні [12].

За даними Центру «Розвиток корпоративної соці-
альної відповідальності», у 2005–2011рр. в Україні 
52 компанії опублікували нефінансові звіти різних 
видів:

1. Ініціативи соціальної відповідальності («Май-
крософт Україна» – 2007–2009 рр.).

2. Соціальний звіт: (ВАТ «Прилуки» – 2006–
2007 рр.); ТОВ «ДПЕК» – 2007 р.; ЗАТ «Оболонь» 
–2007–2008 рр.; Група «Метінвест» – 2008 р.; ТОВ 
«Астеліт» – 2009 р.

3. Звіт з прогресу: ФПГ «Систем Кепітал Груп» – 
2006 р.; Інтерпайп – 2007–2011 рр.; «Гештальт 
Консалтінг Груп» – 2007–2008 рр.; «Сіменс-Украї-
на» – 2007–2008 рр.; «Фокстрот» – 2008–2011 рр. та 
ін.(всього 25 компаній).

4. Звіти з КСВ: ФПГ «Систем Кепітал Менедж-
мент» – 2005 р.; ТОВ «Ернст енд Янг» – 2009, 
2011 рр.; Компанія ХХІ століття» – 2009 р.; БДО 
Лігал Україна – 2011 р. та ін. (всього 9).

5. Звіт зі сталого розвитку: ФПГ «Систем Кепі-
тал Менеджмент» – 2007 р.; 2008-2009 рр ; ВАТ КБ 
«Надра Банк» – 2008 р.

6. Звіт з охорони природи і соціальної політики: 
ТОВ «Тетра Пак» – 2008–2009 рр. [13; 14].

Глобальний Договір ООН є однією з ініціатив, які 
сьогодні мають найбільшу підтримку в Україні. Гло-
бальний договір являє собою основу для представ-
ників ділових кіл, які бажають погоджувати свою 
діяльність і стратегії з десятьма універсальними 
принципами, які розмежовуються за сферами: за-
хист прав людини, захист навколишнього середови-
ща, охорона праці та антикорупційні заходи. Будучи 
найбільшою в світі глобальною ініціативою із затвер-
дження відповідальної громадянської позиції корпо-
рацій, до якої приєдналися тисячі учасників з більш 
ніж 100 країн світу, Глобальний договір ставить сво-
їм першочерговим завданням демонстрацію та забез-
печення соціальної легітимності бізнесу та ринків. 
Своїм приєднанням до Глобального договору компа-
нія заявляє про те, що розділяє переконання в тому, 
що ділова практика, що спирається на універсальні 
принципи, сприяє більшій стійкості та справедливос-
ті глобального ринку, а також і формуванню процві-
таючих суспільств [15].

На поточний момент до добровільної ініціативи 
сприяння сталому розвитку та відповідальної гро-
мадянської позиції корпорацій – Глобального дого-
вору – приєднались 189 українських компаній [15]. 
Однак поки що в Україні навіть лідери соціально 
відповідального бізнесу не можуть похвалитися на-
явністю стратегії КСВ. Хоча такі компанії, як СКМ, 
ДТЕК, Метінвест, Оболонь, Platinum Bank, Carlsberg, 
МЕТRО регулярно звітують за результатами КСВ ми-
нулого періоду, однак інформація про конкретні цілі 
на майбутній період в нефінансовій звітності не пред-
ставлена. Відсутність цілепокладання, у свою чергу, 
ускладнює контроль за процесами та ресурсами [16].

За результатами дослідження в Україні майже 
кожне п’яте підприємство готує нефінaнсовий звіт 
як самостійний документ (7,6%), або як частину за-
гального звіту компанії (11,8 %). За дослідженнями 
проекту UNITER лідерами в підготовці соціальних 
звітів в Україні є великі компанії та підприємства 
державної форми власності у сферах будівництва, 
зв’язку і послуг [17, с. 388]. 

Аналіз інформаційного наповнення більшості соці-
альних звітів українських компаній показав, що в них 
містяться дані переважно описового характеру про 
окремі соціальні проекти, благодійні акції. Соціальна 
відповідальність українських компаній та організацій 
спрямовується насамперед на трудові відносини та за-
ходи із захисту здоров’я й безпеки споживачів. Менш 
поширеними є заходи щодо захисту природних ресур-
сів та взаємодії з громадою [18].

Згідно з положеннями Організації Об’єднаних На-
цій (ООН), вплив на сучасну практику соціально від-
повідального бізнесу (далі – СВБ) в Україні здійсню-
ють такі фактори [19]:

1 – Структура економіки. В українській економі-
ці переважають галузі важкої промисловості.

2 – Іноземні інвестиції. Іноземні компанії та 
спільні підприємства очолять розвиток СВБ, надаю-
чи найкращу міжнародну практику в цій сфері. 

3 – Неефективна система соціального захисту. Ба-
гато компаній успадкували велику соціальну інфра-
структуру (дитячі садки, будинки відпочинку тощо), 
яку вони утримують, вважаючи це діяльністю з СВБ.

4 – Важкий регуляторний тягар. Важкий регуля-
торний тягар і погане виконання законів стимулю-
ють компанії уходити в тінь. 

5 – Слабкі місцеві громади. Відсутність децен-
тралізації фінансів в Україні призводить до того, що 
переважним джерелом доходів місцевих бюджетів є 
трансферти з центрального бюджету. 

6 – Відсутність інституційної підтримки. Україна 
не має ані урядового органу, який міг би запроваджу-
вати інструменти, стандарти й методики реалізації по-
літики СВБ, ані розвиненої мережі неурядових орга-
нізацій, які б могли підтримувати діяльність із СВБ. 

7 – Трудове законодавство. Україна має досить роз-
винене трудове законодавство, проте для України ха-
рактерні високий рівень безробіття, незахищений ринок 
праці, низька зайнятість жінок на ринку праці тощо.

За опитуванням головною перешкодою у здійснен-
ні заходів із соціальної відповідальності для 72% 
українських компаній є брак коштів, для третини 
підприємств (33%) – податковий тиск, для 31% – не-
досконалість нормативно-правової бази, яка б сприя-
ла впровадженню програм із соціальної відповідаль-
ності. Для 28% українських підприємств основними 
перешкодами є недостатність інформації (38,5%) і 
досвіду (28%) впровадження соціальної відповідаль-
ності, відсутність підтримки з боку державних та не-
державних організацій (18%) [20] (рис. 1).
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Найпопулярнішим аспектом соціальної відпові-
дальності в Україні виступає благодійна діяльність 
і участь у реалізації регіональних соціальних про-
грам. Так, у січні 2014 року за оцінкою міжнарод-
них експертів у сфері КСВ у межах Національного 
конкурсу бізнес-кейсів, проведеного центром «Розви-
ток КСВ», компанія ДТЕК здобула Гран-прі в номі-
нації «Розвиток регіонів». Гран-прі присуджено за 
кейс зі створення на територіях діяльності компанії 
Агентств місцевого розвитку. Цей кейс також посів 
перше місце в номінації «Найкращий внесок у роз-
виток країни» на думку редакторів українських ді-
лових видань [21].

Лідери КСВ в Україні виокремлюють такі основні 
напрями соціальної діяльності як соціальне партнер-
ство, охорона праці, охорона довкілля, утримання 
об’єктів соціальної сфери й розвиток співробітників. 

Проте, незважаючи на активність деяких компа-
ній, значна кількість аспектів 
концепції КСВ залишається не-
усвідомленою українським бізне-
сом в цілому: соціальна відпові-
дальність ще не стала частиною 
корпоративного управління ком-
паній; поза увагою українсько-
го бізнесу поки що залишається 
практика соціально відповідаль-
ного інвестування, поліпшення 
освітніх можливостей працівни-
ків та збереження культурних 
цінностей тощо. 

На нашу думку, першо-
черговою задачею має стати 
роз’яснення представникам влас-
не українських компанії осно-
вних принципів, положень та 
норм соціально відповідального 
ведення бізнесу. Важливим ас-
пектом, який може заохотити ві-
тчизняні підприємства імплемен-
тувати концепцію КСВ до своєї 
діяльності, є наголошення пе-
реваг, які підприємства можуть 
отримати від реалізації концеп-
ції.

Згідно зі Міжнародним стан-
дартом ІСО 26000 [22], соціальна 
відповідальність може дати орга-
нізації такі переваги:

– забезпечення більш інфор-
мованого прийняття рішень на 

основі кращого розуміння очікувань суспільства, 
управління юридичними ризиками;

– поліпшення практики організації з управління 
ризиками;

– поліпшення репутації організації та забезпечен-
ня довіри суспільства;

– підтримка громадського дозволу на здійснення 
діяльності;

– генерування інновацій;
– поліпшення конкурентоспроможності організа-

ції, включаючи доступ до фінансів і статус привіле-
йованого партнера;

– поліпшення відносин організації із зацікавле-
ними сторонами, що відкриває організації доступ до 
нових перспектив і контакту з широким спектром 
різноманітних зацікавлених сторін;

– підвищення лояльності, прихильності й участі 
працівників;

– підвищення безпеки та здоров’я трудящих – і 
жінок, і чоловіків;

– позитивний вплив на можливість організації за-
лучати, мотивувати й утримувати працівників;

– забезпечення економії, пов’язаної з більш висо-
кою продуктивністю та ресурсоефективністю, більш 
низьким споживанням енергії та води, зменшенням 
утворення відходів і використанням цінних побічних 
продуктів;

– підвищення надійності транзакцій шляхом від-
повідального залучення до політики добросовісної 
конкуренції та відсутності корупції;

– запобігання або ослаблення потенційних кон-
фліктів зі споживачами.

Беззаперечним є той факт, що суспільство також 
отримує переваги від дотримання бізнесом принци-
пів соціальної відповідальності [23]. До переваг, які 
отримує суспільство, відносимо такі:

 

1. Визначення факторів, що можуть призвести до змін: як поєднання 
підвищеного тиску з боку груп впливу та зміни у зовнішньому 
середовищі можуть вплинути на компанію/бізнес.

6. Залучення груп впливу: яким чином залучити групи впливу до 
визначення та впровадження покращених стратегій ведення справ.

5. Інтеграція та пошук ресурсів: як інтегрувати різні аспекти СВБ та 
операційні вимоги із попередніх кроків, визначити необхідні ресурси.

4. Зобов'язання до дії: визначити, як покращені стратегії 
співвідносяться із структурою управління, стилем лідерства та 
цінностями організації.

3. Визначення умов доцільності: як вибудувати умови доцільності 
для покращених стратегій, зважаючи на організаційну структуру, мету 
ведення бізнесу та інші організаційні питання.

2. Наповнення змістом: як провести оцінку впливу вищезгаданих 
факторів на стратегії ведення бізнесу та покращити ці стратегії.

7. Вимірювання та звітування: як оцінювати та звітувати про 
питання, визначені у попередніх етапах/кроках, та як вимірювати 
прогрес.

Рис. 2. Сім кроків перетворення корпоративної соціальної 
відповідальності на корпоративну соціальну вигоду [24] 
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- можливість встановлення партнерських відно-
син між усіма суб’єктами;

- можливість надання адресної допомоги грома-
дянам, які її потребують;

- удосконалення та розвиток соціальної захище-
ності населення;

- можливість залучення інвестицій у певні сус-
пільні сфери;

- можливість підтримки громадських ініціатив, 
інноваційних проектів, використання «інтелектуаль-
ного ресурсу» на потреби країни та регіону.

Формування соціально-відповідального бізнесу 
відбувається під впливом різноманітних факторів, які 
стосуються різних суб’єктів, об’єктів і сфер. Розши-
рюючи сферу застосування соціальної відповідальнос-
ті, компанії перетворюють корпоративну соціальну 
відповідальність на корпоративну соціальну вигоду. 
У своїй публікації Д. Грейсон [24] визначив сім кроків 
для такого перетворення, які наведено на рисунку 2.

Таким чином, аналіз досвіду провідних компаній 
свідчить про доцільність впровадження соціально-
орієнтованих змін та їх ефективність, незважаючи 
на ймовірне збільшення витрат для їх імплементації.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити такі висновки. Для розвитку со-
ціальної відповідальності бізнесу в Україні необхідне 
перш за все роз’яснення суті даного поняття суспіль-
ству, зокрема представникам державної влади, пред-
ставникам бізнесу та населенню країни. Наступним 
кроком має стати об’єднання зусиль бізнесу та дер-
жави шляхом створення спільних соціальних програм 
задля вирішення негайних потреб суспільства та по-
передження виникнення нових кризисних ситуацій.

З боку держави це означає створення сприят-
ливого інвестиційного клімату, передбачуваність і 
стабільність «правил гри», відкритість інформації, 
створення механізму цивілізованого лобіювання ін-
тересів бізнесу і відкритого діалогу з ним з питань 
розвитку країни. 

Соціально відповідальна компанія повинна відпо-
відати таким критеріям: як цивільна особа вона по-
винна дотримуватися законів, норм громадянського 
життя; як виробник – виробляти безпечні, надійні 
товари, встановлювати справедливі ціни; як робото-
давець – піклуватися про матеріальне становище пра-
цівників, недопущення їх дискримінації; як суб’єкт 
управління ресурсами – ефективно використовувати 
ресурси і опікуватися тими земельними ділянками, 
на яких розташовано підприємство; як об’єкт інвес-
тування – захищати інтереси інвесторів і надавати 
правдиву інформацію про своє положення; як учас-
ник соціального розвитку – стимулювати і підтриму-
вати інновації і визнавати відповідальність за вплив 
на якість життя оточуючих; як конкурент – не пови-
нна брати участь у нечесній конкуренції і необґрун-
тованому обмеженні конкуренції [25, с. 49].

Нарешті, для успішної інтеграції до світового 
співтовариства кожен мешканець України має дотри-
муватися принципів сталого розвитку. Невід’ємною 
частиною стратегії суб’єктів господарювання будь-
якого розміру та форми власності в Україні має ста-
ти впровадження та дотримання засад стратегії кор-
поративної соціальної відповідальності.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкової еко-
номіки України, інтеграція в світовий економічний 
простір, ефективна реалізація соціально-економіч-
них реформ у цьому напрямі та підвищення добро-
буту людей, можливі лише за умови якісного форму-
вання соціального капіталу. Проте відсутність дієвих 
реформ щодо розвитку цієї складової (низький рівень 
матеріального стимулювання людей, значний подат-
ковий тиск на платників податків, незначні інвес-
тиції в нематеріальне виробництво, низький рівень 
культури громадян тощо) істотно гальмують її роз-
виток. Наприклад, провідний матеріальний стимул – 
оплата праці в Україні упродовж 2013 р. становила 
лише 80% рівня офіційно встановленого прожитко-
вого мінімуму для працездатної особи та не забез-
печувала навіть простого відтворення робочої сили. 
Водночас в окремих країнах СНД (Азербайджан, Бі-
лорусь, Казахстан і Російська Федерація) вона була в 
1,5–3 рази вищою [9, с. 173]. 

Відсутність зацікавленості людей в результа-
тах своєї праці та соціально-психологічна напруга в 
суспільстві провокує не лише внутрішню, але й зо-
внішню трудову міграцію. Упродовж усіх років не-
залежності України кількість мігрантів, серед яких 
переважають сільські жителі працездатного віку, за 

оцінками вчених-економістів перевищила 8 млн. осіб 
[9, с. 9]. Це негативно відображається на економіч-
ній, демографічній та гендерній політиці держави, 
погіршує культурний рівень розвитку населення. 
Тому актуальним питанням на сучасному етапі роз-
витку економіки України є формування основних за-
сад дослідження якості функціонування соціального 
капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням окресленої проблеми займалися такі на-
уковці: А. Бузгалин, П. Бурд’є, М. Горожанкіна, 
А. Коньков, Д. Коулман, М. Курбатова, С. Левіна, 
Є. Каган, Є. Мішенін, Н. Олійник, П. Саблук, В. Ті-
тов, Ф. Фукуяма тощо [1–8; 10–12]. Вчені визначили 
базові засади розвитку соціального капіталу в рин-
ковій економіці. Проте аналіз провідних підходів до 
вивчення соціального капіталу в процесі розвитку 
багатовекторної економіки в Україні відображений 
науковцями недостатньо.

Мета статті. Враховуючи актуальність вказаної 
проблеми, головною метою статті є вивчення тео-
ретичних і практичних аспектів дослідження соці-
ального капіталу та його ефективного формування 
й розвитку. Для реалізації обраної мети сформовані 
такі основні завдання:

господарювання / В.В. Божкова, Л.Ю. Сагер [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/
book/13884-So%D1%81%D1%96alno_v%D1%96dpov%D1%96
dalnij j_b%EF%BF%BD/1.html.

24. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи ви-
года? / [Електронний ресурс] : Журнал «Києво-Могилян-

ська Бізнес Студія». – 2005. – № 10. – Режим доступу :  
http://www.management.com.ua/cm/cm037.html.

25. Ващенко К.О. Про стан та перспективи розвитку підприємни-
цтва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Вар-
налій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, О.В. Кужель, Е.М. Лібанова та 
ін. // Держкомпідприємництво. – 2008. – 226 с.
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– визначити основні методологічні підходи дослі-
дження формування та розвитку теоретичних і прак-
тичних аспектів соціального капіталу;

– проаналізувати вказані підходи та запропону-
вати заходи щодо їх ефективної реалізації.

Виклад основного матеріалу. У результаті аналі-
зу встановлено, що методологічні підходи досліджен-
ня теоретичних і практичних аспектів соціального 
капіталу та його ефективного формування й розви-
тку охоплюють такі основні структурні блоки, які 
складають певні етапи дослідження щодо: вивчен-
ня понятійного апарату і напрямів еволюції теорії 
формування та розвитку соціального капіталу, його 
основних складових елементів, експерименту (апро-
бація та можливі зміни напрямів і заходів відтворен-
ня ресурсів, впровадження результатів дослідження) 
(рис. 1). 

Вважаємо, що запропонований комплексний ме-
тодологічний підхід до вивчення ефективного фор-
мування й розвитку соціального капіталу сприятиме 
виявленню найбільш вагомих його складових і роз-
робці дієвих заходів їх поліпшення. Відтак вивчен-
ня понятійного апарату та напрямів еволюції те-
орії соціального капіталу, на наш погляд, повинно 
ґрунтуватися на чіткому трактуванні цієї категорії. 
Незважаючи на певні відмінності в її визначенні, 
більшість науковців під нею розуміють сукупність 
психологічних, фізіологічних, моральних, етичних, 
економічних та інших особистих якостей та можли-
востей кожної людини, які є її основним ресурсом і 
перевагою, порівняно з іншими людьми, в процесі її 
адаптації та ефективної реалізації в певному соціумі 
(соціальному середовищі) на макро- та мікрорівнях 
[1, с.148; 2, с. 61; 3, с. 7; 6, с. 123; 7, с. 38; 8, с. 84; 
11, с. 90; 12, с. 12]. Також нами структуровано осно-
вні концепції щодо розвиток цієї категорії (рис. 2). 

Враховуючи вказаний підхід, встановлено, що 
до основних теоретичних концепцій, які утворюють 
системне уявлення про розвиток соціального капіта-
лу належать: теорії людського капіталу, соціального 
простору, мереж; концепції соціального інституціо-
налізму, етатизму, економіки знань, корпоративної 
соціальної відповідальності, корпоративної соціаль-

ної сумлінності, корпоративно-
го егоїзму, соціального парт-
нерства, «розумного егоїзму», 
зацікавлених сторін, корпора-
тивного громадянства, корпо-
ративного альтруїзму [1, с. 148; 
2, с. 61; 6, с. 123; 7, с. 38; 
8, с. 84; 11, с. 90; 12, с. 12].

Всі описані теоретичні кон-
цепції взаємопов’язані та відо-
бражають ретроспективу роз-
витку соціального капіталу та 
характеризують умови й під-
ходи щодо поліпшення ефек-
тивності його формування та 
відтворення. До них належать 
насамперед заходи налагоджен-
ня соціального партнерства між 
державними та приватними ін-
ститутами щодо поліпшення 
якості життя населення, осо-
бливо економічно активної пра-
цездатної молоді. 

Крім цього, з урахуванням 
вказаного підходу встановле-
но, що створення соціального 
капіталу відбувається в нема-

теріальному виробництві й зокрема в духовному ви-
робництві. Відтак сформовано структуру основних 
елементів розвитку соціального капіталу, а саме: 
галузі (наука, освіта, культура), духовний продукт, 
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формування та ефективного розвитку соціального капіталу
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Рис. 2. Еволюція розвитку теорії формування 
соціального капіталу

Адаптовано автором підхід А. Бузгалина, П. Бурд’є, Д. Ко-
улмана, М. Курбатова, С. Левіної, Є. Кагана, Є. Мішені-
на, Н. Олійник, В. Тітова, Ф. Фукуями [1, с. 148; 2, с. 61; 
6, с. 123; 7, с. 38; 8, с. 84; 11, с. 90; 12, с. 12]
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духовна праця. У нематеріальному (духовному) ви-
робництві використовується духовна праця, мате-
ріальні та духовні предмети, засоби праці для ви-
робництва духовних благ. Останні створюються для 
реалізації потреб людей та спрямовані безпосередньо 
на їх розвиток і збагачення духовного світу. Тобто 
зазначений підхід забезпечить передумови для комп-
лексного аналізу ефективності розвитку соціального 
капіталу та можливість його адаптації до сучасних 
умов розвитку суспільства.

На нашу думку, провідним елементом соціаль-
ного капіталу, що підлягає аналізу, є нематеріальне 
(духовне) виробництво. Наприклад, на думку окре-
мих науковців, ця категорія є сферою суспільного 
виробництва, в якій виробляються: нематеріальні 
послуги (роздрібна торгівля, громадське харчуван-
ня, пасажирський транспорт та зв’язок (що обслу-
говує населення), побутове обслуговування, охорона 
здоров’я та ін.; духовні цінності: освіта, культура, 
мистецтво тощо) [3, с. 12; 4, с. 57]. 

Вважаємо, що з урахуванням описаного підходу 
доцільно визначити та охарактеризувати економіч-
ну концепцію соціального капіталу в галузях нема-
теріального (духовного) виробництва. Її провідним 
елементом є сфера нагромадження та споживання 
соціального капіталу. Відтак його формування від-
бувається зазвичай в нематеріальному (духовному) 
виробництві, галузях соціальної інфраструктури (на-
ука, освіта, культура, охорона здоров’я, соціальне 
забезпечення, комунальне господарство). Тобто без 
цих складових розвиток соціального капіталу є не-
можливим. 

Крім цього, аналіз сучасної методології з дослі-
дження соціального капіталу передбачає вивчення 

двох основних позицій та методів їх аналізу (табл. 1).
З урахуванням цього підходу до аналізу ефектив-

ності формування та розвитку соціального капіталу, 
на нашу думку, можливо детально вивчити струк-
туру соціальних мереж, що сприяють, або не сприя-
ють стратифікації кожного суб’єкта та суспільних ін-
ститутів загалом. Це забезпечить аналіз конкретних 
чинників впливу на результати діяльності окремих 
суб’єктів, або їх групи. 

Крім цього, сучасні науково-практичні підходи 
до формування та розвитку соціального капіталу ак-
центовані насамперед на оцінці властивостей струк-
тури соціальних мереж. Тому, на нашу думку, до-
цільно аналізувати індивідуальні зв’язки окремих 
суб’єктів, і їх колективну взаємодію в соціальних 
мережах різних рівнів. Відтак оцінка якісних скла-
дових соціальних відносин передбачає вимір куль-
турних характеристик і норм: довіри, обов’язків, 
складових соціальних відносин тощо [5, с. 31]. Тобто 
якість формування та розвитку соціального капіта-
лу, доцільно визначати за такими основними показ-
никами (табл. 2).

Ураховуючи всі зазначені показники, на наш по-
гляд, доцільно проаналізувати підходи до формуван-
ня напрямів та заходів ефективного розвитку всіх 
складових елементів соціального капіталу на макро– 
та мікрорівнях (табл. 3).

Усі підходи, що запропоновані в таблиці, спрямо-
вані на підвищенні ролі соціального капіталу в за-
гальній структурі формування капіталу на макро– та 
мікрорівнях. Також вони передбачають налагоджен-
ня соціального партнерства між державними та при-
ватними інститутами щодо поліпшення умов життя 
та добробуту громадян, особливо економічно актив-

Таблиця 1
Сучасні методологічні підходи до аналізу соціального капіталу*

№
з/п

Позиції аналізу 
соціального капіталу Методи аналізу соціального капіталу (суть, переваги та недоліки)

1.

Безпосередній вимір 
соціального капіталу 
(його оцінка здійсню-
ється в категоріях 
стосунків і поведінки, 
а критеріями оцінки є 
характеристика таких 
відносин)

1. Метод прямого виміру соціального капіталу передбачає:
– оцінку рівня довіри та суспільної свідомості громадян (визначається завдяки опиту-
вань щодо можливості та доцільності довіри людей, зокрема до незнайомих осіб, один 
до одного);
– експериментальне дослідження поведінки (оцінка готовності людей до взаємної до-
помоги, їх здібностей до кооперації в експериментальних умовах);
– статистику участі в об’єднаннях (що більша кількість громадських формувань у 
суспільстві та що більше людей залучено до їх діяльності, то вище рівень соціального 
капіталу та соціалізація населення в цілому);
Перевагою цього методу є емпірична оцінка соціального капіталу, що дозволяє фіксу-
вати його структурні аспекти.
Недоліком методу є значна концентрація лише на структурних, але не на сутнісних 
елементах соціального капіталу. 
2. Комбінований метод виміру соціального капіталу передбачає оцінку не лише 
кількісних показників мереж добровільної кооперації та довіри, але й інтенсивність 
зв’язків індивідів  (вона визначається завдяки суб’єктивному ранжуванню індивідами 
інтенсивності своїх зв’язків у різних типах соціальних мереж).
Перевагою методу є його висока продуктивність в оцінці соціального капіталу на со-
ціальному рівні.
Недоліком методу є відсутність можливості для врахування особливостей соціальних 
відносин, що є в основі структури різних соціальних мереж. Це важливо для дослі-
дження соціального капіталу на мікросоціологічному рівні.   

2.

Опосередкований вимір 
соціального капіталу 
(його оцінка здійсню-
ється з урахуванням 
функції соціальних 
структур (соціальних 
мереж і відносин), а 
критеріями оцінки є 
якості соціальних ме-
реж і результатів, що 
досягаються завдяки 
їм)

1. Метод оцінки процесуальних параметрів передбачає визначення обсягу соціально-
го капіталу на основі характеристик соціальних мереж: їх розміру, тісноти соціальних 
зв’язків, однорідності тощо.
Перевагою методу є оцінка якісних сторін соціальних мереж та здійснення порівняль-
ного аналізу причин різної ефективності окремих типів соціальних мереж.
Недоліком – відсутність можливості для оцінки соціального капіталу на макрорівні в 
зв’язку з відсутністю таких масштабних і цілісних соціальних  мереж.
2. Метод оцінки функціональних наслідків передбачає визначення об’єму соціального 
капіталу завдяки оцінці наслідків його використання.
Перевагою цього методу є оцінка ефективності діяльності окремих соціальних інститу-
тів і суспільної діяльності до них.
Недоліком методу є відсутність оцінки ефективності дії компенсаційних механізмів со-
ціального капіталу внаслідок втрати довіри людей до окремих соціальних інститутів.

Адаптовано автором підхід А. Конькова [5, с. 30–31]
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Таблиця 2
Показники оцінки якості формування  

та розвитку соціального капіталу, оцінка в балах  
за результатами соціологічного обстеження [5, с. 32]

№ 
п/п

Показники

Структурні Реляційні

1. Розмір мережі

Обсяг довіри:
– індивідуальної
– генеральної
– до соціальних інсти-
тутів

2.
Структура мережі:
– відкрита
– закрита

Обсяг обов’язків:
– односторонніх
– багатосторонніх

3.
Насиченість мережі:
– насичена
– рідка

Групові норми:
– рівень визнання
– узгодженість
– рівень універсальності

4.
Однорідність мережі:
– однорідна
– неоднорідна

5.

Реляційний вимір:
– вертикальний 
зв’язок
– горизонтальний 
зв’язок

Таблиця 3
Підходи до формування напрямів і заходів 

ефективного розвитку всіх складових елементів 
соціального капіталу на макро- та мікрорівнях

№
з/п Підходи Макро-

рівень
Мікро-
рівень

1.
Розвиток соціального капіталу як 
невід’ємної складової капіталу 
загалом

+ +

2.

Розвиток соціально орієнтованого 
управління фінансово-господар-
ською діяльністю суб’єктів госпо-
дарювання

– +

3.

Виділення соціальних зв’язків у 
соціальному капіталі як ймовір-
ного ресурсу отримання вигод для 
людини

– +

4.

Вивчення в соціальних мережах 
структури взаємовідносин між 
соціальними суб’єктами – інди-
відами, групами, організаціями, 
державою тощо

+ +

5.

Вимір норм взаємодії соціального 
капіталу, що підтримуються со-
ціалізацією та санкціями, тобто 
довіри державним інститутам

+ +

6.

Забезпечення зростання в струк-
турі виробленої продукції підпри-
ємств частки доданої вартості за 
рахунок інтелектуальної складо-
вої

– +

7.

Реалізація корпоративної по-
ведінки на рівні відповідному 
пріоритетним соціальним нор-
мам, цінностям та очікуванням 
суспільства

+ +

8.

Дотримання суб’єктами госпо-
дарювання в своїй діяльності 
морально-етичних принципів у 
взаємовідносинах із зацікавлени-
ми сторонами

– +

9.

Ведення бізнесу з урахуванням 
стандартних суспільних норм 
(наприклад, створення та нала-
годження екологічно безпечного 
виробництва)

+ +

10.

Розвиток соціально орієнтованого 
управління діяльністю господарю-
ючих суб’єктів спрямованого на 
підвищення якості життя людей 
в цілому

– +

11.

Розвиток активних і ефективних 
соціально орієнтованих ділових 
стосунків кожного підприємця із 
зацікавленими сторонами 

– +

12.

Розвиток інституту корпоративно-
го громадянства щодо реалізації 
господарюючим суб’єктом соціаль-
но сумлінної поведінки в суспіль-
стві на добровільних засадах

– +

13.

Взаємодія підприємців з групою 
зацікавлених осіб на умовах соці-
ального партнерства для досягнен-
ня паритетних і прозорих ділових 
відносин у бізнесі

+ +

Складено автором

ного населення працездатного віку. Це свідчить про 
необхідність розвитку умов відтворення робочої 
сили, підвищення її трудової мотивації, припинення 
неконтрольованої міграції та урбанізації окремих на-
селених пунктів. 

Крім цього, на наш погляд, апробацію та можли-
ві зміни напрямів і заходів відтворення соціального 
капіталу, впровадження результатів дослідження 
та теоретичну оцінку механізму відтворення со-
ціального капіталу доцільно здійснювати за всіма 
описаним підходами та показниками.

Висновки. У результаті аналізу теоретико-мето-
дологічних засад дослідження формування та роз-
витку соціального капіталу встановлено, що вони 
охоплюють окремі структурні блоки, які становлять 
певні етапи дослідження щодо: вивчення понятійно-
го апарату і напрямів еволюції теорії формування та 
розвитку соціального капіталу, його основних еле-
ментів, експерименту (апробація та можливі зміни 
напрямів і заходів відтворення соціального капіталу, 
впровадження результатів дослідження). Провідни-
ми складовими аналізу за окресленими блоками є: 
безпосередній та опосередкований вимір соціального 
капіталу з методами його дослідження; структурні 
та реляційні показники дослідження соціального ка-
піталу тощо.

На нашу думку, дослідження саме цих складових 
забезпечить виокремлення та поліпшення ключових 
елементів впливу на ефективне формування та роз-
виток соціального капіталу як невід’ємної складової 
існування суспільства.
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Постановка проблеми. Наявність висококвалі-
фікованої робочої сили є одним з найважливіших 
факторів підвищення продуктивності праці, забез-
печення випуску конкурентоспроможної продукції, 
інтеграції України у світове економічне співтовари-
ство. 

Стрімкий розвиток сучасної науки і техніки по-
требує від учасників трудової діяльності постійного 
оновлення знань і навичок, тому проблема визна-
чення шляхів суттєвого підвищення потенціалу та 
якості національної робочої сили для нинішнього 
етапу розвитку країни є однією з нагальних. Водно-
час, враховуючи демографічну ситуацію в Україні є 
очевидним, що найближчими роками вирішити еко-
номічні проблеми та забезпечити економічний розви-
ток країна не зможе шляхом простого нарощування 
чисельності зайнятого населення. 

Тому вкрай актуальним є вирішення питань 
щодо створення умов для безперервного професійно-
го розвитку людини на всіх етапах життя та трудо-
вої діяльності. Систематичне підвищення професій-
но-кваліфікаційного рівня працівників досягається 

насамперед в процесі професійного навчання кадрів 
на виробництві, яке сприяє якісному виконанню 
працівниками своїх обов’язків, розширенню меж 
компетенції, можливості оволодіння новими функці-
ональними обов’язками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні основи організації професійного навчання пра-
цівників в межах дослідження людських ресурсів та 
людського капіталу розглянуто у роботах Д. Богині, 
М. Долішнього, О. Кібанова, В. Петюха, Г. Щокіна-
та ін. Дослідженням, що пов’язані з оцінкою ефек-
тивності професійного навчання, присвячено роботи 
таких учених, як В. Антонюк, О. Грішнова, М. Се-
микіна. Основні напрямки розвитку системи профе-
сійного навчання в Україні та інших країнах дослі-
джено в наукових працях Л. Капченко, Т. Петрової, 
В. Савченко, Н. Синенко.

Крім того, вивчення досвіду організації систем 
професійної освіти працівників у інших країнах іс-
нувало в межах проекту Європейського фонду осві-
ти «Національні системи кваліфікацій в Російській 
Федерації та Україні», проектів TACIS «Розвиток 

уки и современность. – 2010. – № 6. – С. 37–49. 
8. Мишенин Е. В. Социальный капитал: теоретические подходы 
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Н. В. Олейник // Механізм регулювання економіки. – 2008. –  
Т. 2. – № 3 – С. 84–91. 

9. Праця України у 2013 році : [статистичний збірник]. – К. : Дер-
жавна служба статистики, 2014. – 336 с. 
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системи професійного навчання на робочому місці», 
«Реформування професійно-технічної освіти в Укра-
їні», «Підвищення ефективності управління профе-
сійно-технічною освітою на регіональному рівні в 
Україні» тощо.

Мета статті. Визначення напрямів удосконалення 
системи професійного розвитку працівників в Украї-
ні з урахуванням міжнародного досвіду є метою цієї 
роботи. 

Для досягнення обраної мети необхідно розкрити 
значущість проблеми професійного розвитку персо-
налу на виробництві, що є характерною для України; 
проаналізувати досвід інших країн щодо фінансуван-
ня професійного навчання кадрів на виробництві, 
впровадження механізмів стимулювання роботодав-
ців до підвищення професійного рівня персоналу, а 
також стимулювання працівників, які підвищують 
свою кваліфікацію.

Виклад основного матеріалу. У період спаду ви-
робництва, пов’язаний з переходом економіки Укра-
їни до ринкових законів господарювання, відбулось 
згортання обсягів професійного навчання працівни-
ків на виробництві. Якщо на початку 1990-х років 
щороку підвищували свою кваліфікацію в середньо-
му близько 3 млн., то в останні роки – лише близько 
1 млн. працюючих (табл. 1). 

Починаючи з 2000 р., в Україні здійснюються 
заходи щодо відновлення та активізації функціону-
вання системи професійного навчання працівників 
на виробництві, зокрема системи підвищення ква-
ліфікації. З цією метою Кабінетом Міністрів Украї-
ни прийнято розпорядження від 24.01.2001 р. № 13 
(13-2001) «Про заходи щодо сприяння підприєм-
ствам в організації професійного навчання кадрів на 
виробництві», спільним наказом Мінпраці та МОН 
від 26.03.2001 р. № 127/151 (z0315-01) затвердже-
но Положення про професійне навчання кадрів на 
виробництві (до якого у 2012 р. спільним наказом 
Мінсоцполітики України та Міносвіти України від 
18.04.2012 р. № 218/475 було внесено зміни), при 
Мінпраці утворено міжвідомчу консультативну раду 
з питань підготовки кадрів на виробництві, підго-
товлено і доведено до всіх зацікавлених централь-
них та місцевих органів виконавчої влади методичні 
рекомендації щодо зазначених питань, організовано 
цикл семінарських занять для працівників кадро-
вих служб підприємств [4]. Крім того, Верховною 
Радою України ухвалено Закон України «Про про-
фесійний розвиток працівників» (від 12.01.2012 р. 
№ 4312-VI), яким визначені правові, організаційні 
та фінансові засади функціонування системи про-
фесійного розвитку працівників, конкретизовано 
порядок атестації працівників, підтвердження їх 
кваліфікації, а також само поняття «професійне на-
вчання працівників».

У результаті вжитих заходів сьогодні спостері-
гаються позитивні зміни в динаміці обсягів підви-
щення кваліфікації працівників підприємств, од-
нак періодичність такого підвищення в середньому 
в Україні становить 12 років, а у сфері сільського, 
лісового та рибного господарства, торгівлі – від 50 до 
90 років (у країнах Європейського Союзу вона стано-
вить 3–5 років) [5, с. 85]. Це є свідченням того, що 

рівень кваліфікації значної кількості працівників не 
відповідає вимогам сучасного виробництва, а система 
підвищення кваліфікації потребує подальшого роз-
витку та удосконалення.

Стримують розвиток системи професійної освіти 
працівників такі чинники, як:

– низька відповідальність роботодавців за рі-
вень професіоналізму та кваліфікації працівників, 
небажання витрачати кошти на усунення таких не-
доліків;

– економічна неспроможність підприємств забез-
печувати підвищення кваліфікації персоналу відпо-
відно до потреб сучасного виробництва;

– низька мотивація працівників щодо підвищен-
ня свого професійного рівня, відсутність системи сти-
мулювання професійного просування по службі [4].

Отже, для сприяння розвитку системи професій-
ної освіти в Україні необхідним є стимулювання, 
по-перше, зацікавленості роботодавців у підвищен-
ні професійного рівня працівників, а по-друге, – 
працівників, які підвищують свою кваліфікацію. 
З цією метою доцільним є вивчення досвіду інших 
країн щодо функціонування систем професійної 
освіти.

Щодо фінансового забезпечення систем професій-
ного розвитку працівників, у більшості країн почат-
кова професійна освіта фінансуються з державного 
бюджету, а витрати на навчання зайнятого населен-
ня в основному здійснюють підприємства, які отри-
мують від держави певні податкові пільги.

Наприклад, у Франції фонд заробітної плати 
всіх підприємств, які займаються промисловою, 
комерційною, ремісничою діяльністю та сільським 
господарством, незалежно від чисельності їх пра-
цівників і грошового обігу, оподатковується подат-
ком на учнівство, кошти від якого спрямовуються 
до навчальних центрів, які реалізують відповідні 
програми. За особливих умов, якщо підприємства 
беруть до себе на виробництво одного або більше 
учнів, вони звільняються від сплати податку. З по-
датку на учнівство роботодавці мають право надава-
ти гранти професійним училищам. За домовленістю 
між роботодавцями і профспілками підприємства з 
чисельністю найманих працівників, що перевищує 
десять осіб, виділяють на професійне навчання не 
менш ніж 1,5% фонду оплати праці, а фірми з чи-
сельністю персоналу менше десяти найманих пра-
цівників – 0,25%. Водночас підприємства, що не 
проводять професійне навчання персоналу, не ма-
ють пільгового оподаткування [6]. 

Важливим інструментом фінансування професій-
ного навчання в окремих індустріальних країнах з 
розвинутими ринковими відносинами є колективні 
угоди між роботодавцями та представниками найма-
них працівників (профспілками), які містять пунк-
ти, що передбачають схеми фінансування навчання 
персоналу роботодавцями та профспілками. Держава 
співфінансує навчання. 

Відтак в Іспанії на підставі трьохсторонньої уго-
ди між об’єднаннями профспілок та роботодавців 
відповідно до чинного законодавства працівники ви-
плачують із своєї зарплати 0,1% коштів до спеціаль-
ного Фонду професійного навчання, а підприємства – 

Таблиця 1 
Динаміка підвищення кваліфікації кадрів в Україні у 2007–2013 рр.

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Тис. осіб 1071,2 1022,7 890,4 943,9 978,4 1016,5 1020,9

Джерело: розроблено автором за даними [1–3]
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0,6%. Підприємствам, що здійснюють професійне 
навчання своїх працівників, надаються податкові 
пільги. Якщо підприємства навчали персонал са-
мостійно за власний рахунок, вони мають право на 
одержання щорічної субсидії на розвиток персоналу 
[7, с. 88].

У Швеції питаннями навчання працівників та 
корпоративного розвитку займаються фонди сприян-
ня зайнятості, які організовані в межах колективно-
го договору між Конфедерацією роботодавців Швеції 
та Шведською конфедерацією профспілок. Фінансу-
вання фондів сприяння зайнятості здійснюється за-
звичай за рахунок внесків компаній-членів фондів, 
розмір яких залежить від фонду оплати праці під-
приємства і визначається щорічно в процесі укладен-
ня колективних договорів [6]. 

В Україні фінансування професійного навчання 
працівників практично повністю покладено на ро-
ботодавця. За даними вибіркових обстежень витрат 
на робочу силу, проведеними Державним комітетом 
статистики України, витрати підприємств на профе-
сійне навчання працівників у 2006 р. у середньому 
складали 0,2% від загальних витрат на робочу силу, 
в той час, як в країнах Євросоюзу цей показник до-
рівнює 1%.

Водночас роботодавці не бажають збільшувати об-
сяги коштів на розвиток свого персоналу, бо зазна-
чають відсутність достатніх коштів, а також мають 
побоювання втратити кошти, що виділені на профе-
сійне навчання працівників, внаслідок плинності ка-
дрів та можливості переходу висококваліфікованих 
працівників до конкурентів. 

Погіршує ситуацію й те, що українські підпри-
ємства практично не мають юридичних зобов’язань 
щодо підготовки та підвищення кваліфікації пра-
цівників і фінансування їх професійного навчання. 
Тож, якщо не створити умови для підвищення рів-
ня відповідальності роботодавців за професійний рі-
вень працівників, то все більшої актуальності набу-
ває стимулювання самих працівників до підвищення 
кваліфікації.

Водночас головними стимулами для працівників, 
що мають намір підвищити рівень своєї професійної 
підготовки, є:

– гарантування робочого місця;
– підвищення рівня заробітної плати.
У США і країнах Євросоюзу поширене ліберальне 

навчання, коли рішення про навчання (вид, режим, 
місце навчання тощо) працівник ухвалення само-
стійно. Організаційна структура такого навчання пе-
редбачає існування розгорнутої мережі спеціальних 
агенцій, які пропонують навчальні програми, що до-
зволяють поєднувати роботу і навчання, оператив-
но реагувати на зміни ринку праці. Таке навчання 
оформлюється за допомогою контрактів між особа-
ми, що навчаються, та суб’єктами господарювання, 
що надають освітні послуги.

Окрім того, в країнах ЄС розповсюджена система 
так званих освітніх ваучерів – цільового виділення 
коштів на певну соціальну потребу людини, в цьому 
разі на освіту. Зазвичай, такий ваучер не покриває 
100% вартості навчання, але компенсує як мінімум, 
60% вартості навчання. Загальні правила щодо пе-
реліку організацій, які можуть надавати освітні по-
слуги за ваучером, розміру ваучерів, умов їх надання 
визначаються безпосередньо державою.

У Нідерландах можливе формування індивідуаль-
них рахунків на навчання працівників. Особи, які 
потребують підвищення кваліфікації, отримують 
можливість відкрити цільовий рахунок, на який на-

раховується субсидія. Рахунок поповнюється підпри-
ємством та працівником, кошти з нього можуть бути 
витрачені лише на підвищення кваліфікації. Ставка 
кредиту остаточно визначається після завершення 
навчання залежно від досягнень особи, що навчалась 
[8, с. 102].

Ще одним поширеним засобом участі держави 
у фінансуванні навчання на виробництві є прове-
дення грантових конкурсів серед працівників на 
здобуття стипендії для підвищення кваліфікації. 
В Угорщині двічі на рік міністерство, до повно-
важень якого належить регулювання сфери праці 
цієї країни, оголошує конкурс на отримання гран-
ту. Умови конкурсу можуть змінюватися залежно 
від цільової групи (враховується стаж роботи, га-
лузь діяльності, вік учасників тощо). На забезпе-
чення навчання щорічно виокремлюється 2 млн. 
євро. Крім того, особи, що навчаються за програма-
ми підвищення кваліфікації, отримують 30% по-
даткові пільги [8, с. 102].

Програми надання грантів для підвищення квалі-
фікації працівників реалізуються в Австрії, Велико-
британії, Нідерландах.

Щодо України, то за даними Держкомстату кіль-
кість працівників, які підвищили свою кваліфіка-
цію в 2009 р., становила 8,3% до облікової кількості 
штатних працівників [1, с. 99], у 2013 р. цей показ-
ник дорівнював 9,9% [3, с. 78]. Найрозповсюджені-
шими формами стимулювання працівників до про-
фесійного навчання є гарантування робочого місця 
згідно з набутою у процесі навчання професією та 
кваліфікацією, гарантування працівникам підвищен-
ня розряду, категорії, класу тощо. Водночас підви-
щення розміру заробітної плати після проходження 
навчання є бажаним, але необов’язковим, навіть за 
умови надання робочого місця відповідно до набутої 
кваліфікації. Малопоширеною також є така форма 
стимулювання працівників до підвищення власного 
професійного рівня, як покращення соціально-по-
бутових умов (можливість отримання гуртожитку, 
службового житла, пільгового кредиту на купівлю 
житла тощо).

Отже, в Україні немає ефективна система моти-
вації працівників до підвищення свого професійно-
го рівня. Важливим є визначення пріоритетів мо-
ральної і матеріальної зацікавленості персоналу у 
професійно-кваліфікаційному зростанні. Для цього 
необхідні певні стимули загальнодержавного зна-
чення, зокрема, делегування гарантій від підпри-
ємств до держави, наприклад, щодо розширення 
можливостей вибору працівником форм та методів 
навчання, а також альтернатив щодо фінансування 
власного навчання. 

У професійному розвитку працівників на вироб-
ництві зацікавлені і самі працівники, і підприєм-
ства, і держава.

Для працівника зацікавленість у професійному 
зростанні полягає у досягненні відповідності власних 
знань, умінь та навичок сучасним потребам вироб-
ництва, підвищенні продуктивності праці, зростанні 
заробітної плати, просуванні по службі, підвищенні 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Для підприємства підвищення професійно-квалі-
фікаційного рівня персоналу є складовою зростання 
продуктивності праці, підвищення якості продукції, 
зниження рівня травматизму.

Для держави забезпечення на належному рівні 
професійного навчання кадрів на виробництві – це 
підвищення якості та ефективності використання 
робочої сили, а отже – зростання конкурентоспро-
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можності виробленої продукції та надання послуг 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також 
збільшення зайнятості населення, підвищення рівня 
життя громадян України.

Висновки. З метою підвищення ефективності 
функціонування системи професійного розвитку пра-
цівників, з урахуванням вивченого зарубіжного досві-
ду у цій сфері доцільним є реалізація таких заходів:

– впровадження системи податкових пільг для 
роботодавців, які сприяють професійному навчанню 
кадрів;

– розробка механізму створення гнучких індиві-
дуальних навчальних накопичувальних рахунків, у 
формуванні яких беруть участь працівник, роботода-
вець та держава;

– створення заходів заохочення державними 
установами співробітництва підприємств та навчаль-
них закладів з метою покращення матеріальної бази 
навчання на всіх рівнях професійної підготовки. 

Отже, одним з пріоритетних напрямів держав-
ного регулювання соціально-трудових відносин в 
Україні і ринку праці зокрема є формування сис-
теми безперервного професійного розвитку через 
створення нормативних, організаційних і еконо-
мічних умов для безперервного забезпечення висо-
кокваліфікованими працівниками потреб сучасно-
го виробництва.
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Постановка проблеми. Важливим завданням підпри-
ємств є формування стабільних виробничих колективів, 
попередження плинності кадрів, оптимізація внутріш-
ньої ротації кадрів, зміцнення виробничої і виконавчої 
дисципліни, створення нормального соціально-психо-
логічного клімату в колективі. Дана мета посилюється 
в умовах фінансової кризи, адже досвідчений праців-

ник – це передумова успіху організації на конкурент-
ному ринку. Ефективна система управління персоналом 
повинна передбачати економічні вигоди для підприєм-
ства та стимули зацікавленості в роботі працівників.  
У зв’язку з цим дослідження схем управління плинніс-
тю кадрів на підприємства завжди перебуває в центрі 
уваги, що і актуалізує тему дослідження. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчен-

ню питань оцінки трудового потенціалу підприємства 
та одного з інструментів його коригування та форму-
вання – руху персоналу у останні роки присвячено пра-
ці багатьох науковців та практиків. Так, В.В. Баранов 
досліджував методологію управління плинністю кадра-
ми на підприємстві, С.Ю. Гончарова обґрунтовувала 
сутність поняття «плинність кадрів» та деталізувала 
види плинності. Ж.М. Баланюк розглядав існуючі під-
ходи та показники руху персоналу в організації тощо. 
Проте, не зважаючи на досить численні досліджен-
ня, опис практичного застосування основ методології 
управління кадрами залишається нереалізованим.

Постановка завдання. У зв’язку з тим, що мето-
дологія управління плинністю кадрів набуває зде-
більшого теоретичного обґрунтування, залишається 
недослідженим практичне застосування можливих 
змін в кадровій політиці щодо управління плинністю 
кадрів на підприємстві. Завданням даного досліджен-
ня є практичне застосування методології управління 
плинністю кадрів з метою пошуку шляхів стабіліза-
ції руху робочої сили на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Проблема плинності 
персоналу в організаціях зачіпає абсолютно всі сфе-
ри її функціонування. Так, постійна зміна особового 
складу організації вимагає значних фінансових ви-
трат на пошук кандидата, його адаптацію, навчан-
ня, доплати за виконання необхідної роботи іншими 
працівниками та ін. Це не може не позначатися на 
економічних показниках, зачіпає компетенцію мене-
джерів, вимагає правильності управлінських рішень 
та коректності дій [5]. 

Анрі Файоль вважав, що для того щоб підприєм-
ство могло весь час добре функціонувати, керівник 
повинен усувати або пропонувати усунення всякого 
службовця, який за якої б то не було причини стає 
нездатним добре виконувати свої обов’язки. На дум-
ку іншого російського автора В. Шкатулки, вивіль-
нення персоналу незалежно від причин вивільнення 
має бути економічно доцільним і соціально ефектив-
ним [4, с. 143]. В. Веснін, вважав, що основна при-
чина плинності – невдоволення працівником своїм 
становищем [2, с. 116].

Виявлення причин і факторів є необхідним для 
розробки конкретних заходів зі зниження плинності, 
мотиви ж є вихідною інформацією для встановлення 
причин. Під причинами плинності розуміють най-
більш поширені на підприємствах підстави звільнень 
працівників [6]. 

Пошук причин плинності кадрів будемо здійсню-
вати на конкретному підприємстві «Х», що спеціа-

лізується на виконанні повного комплексу робіт, по 
проектуванню, монтажу і обслуговуванню систем об-
ліку теплової енергії і теплових пунктів. Висхідними 
даними по даному підприємству будуть наступні: 

– підприємство прибуткове (5880 тис. грн. в 
2014 році);

– обсяг виручки більше 100 млн. в рік;
– середньорічна чисельність працівників в 

2014 році – 46 осіб;
Оцінку управління кадрами будемо здійснювати 

через послідовність таких етапів:
– аналіз витрат на оплату праці;
– аналіз показників руху плинності кадрів;
– анкетування працівників з метою виявлення по-

тенційної плинності кадрів
– розробка методів призупинення плинності ка-

дрів на підприємстві. 
Оскільки однією з причин плинності кадрів є не-

задоволення заробітною платою працівників, розпо-
чнемо з аналізу динаміки та структури витрат на 
оплату праці.

З табл. 1 видно, що витрати на оплату праці явля-
ють собою сукупність трьох складових:

– основна заробітна плата, що характеризується 
ставкою;

– додаткова заробітна плата;
– заохочувальні заходи.
Обсяг витрат на оплату праці за 2012-2014 роки зріс 

на 86,4% або 567,9 тис. грн. Тобто, якщо у 2012 році 
при чисельності 30 осіб підприємство витрачало на 
оплату стимулювання персоналу 657,1 тис. грн., то у 
2014 році – 1225,0 тис. грн., при чисельності 47 осіб. 
При чому значний приріст витрат спостерігається у 
2013 році порівняно з 2012 роком, де обсяг витрат 
на оплату праці збільшився майже у 2 рази. За 2012-
2014 роки найбільший приріст припадає саме на до-
даткову заробітну плату, яка являє собою сукупність 
двох елементів стимулювання:

- по-перше – це надбавки до тарифних ставок, 
що обумовлені трудовим договором, які встановлю-
ються виходячи з фактично відпрацьованого часу та 
обсягу виконаної роботи;

- по-друге – це премії та винагороди. Дана ка-
тегорія додаткової плати встановлюється лише для 
управлінського персоналу, оскільки вони не мають 
надбавок до окладу, крім того премії не виплачу-
ються всьому управлінському персоналу, а розподі-
ляються в залежності від успішності роботи та здій-
снюються три рази на рік.

Отже, приріст додаткової заробітної плати за 2012-
2014 роки становить 137,4%, при чому на премії 

Таблиця 1
Аналіз динаміки та структури витрат на оплату праці ТОВ «Х» за 2012-2014 рр.

Показник
2012 рік 2013 рік 2014 рік

Відхилення 2014 року до

2012 року 2013 року

сума питома 
вага,% сума питома 

вага,% сума питома 
вага,% сума приріст, 

% сума приріст, 
%

Основна заробітна 
плата 518,4 78,9 820,2 74,5 909,6 74,3 391,2 75,5 89,4 10,9

Додаткова заробітна 
плата, в т. ч. 121,7 18,5 261,9 23,8 288,9 23,6 167,2 137,4 27,0 10,3

надбавки та доплати 
до тарифних ставок 116,0 95,3 254,2 97,1 281,8 97,5 165,8 142,9 27,6 10,9

премії та винагороди 5,7 4,7 7,7 2,9 7,1 2,5 1,4 24,6 -0,6 -7,8

Заохочувальні заходи 
(матеріальна допо-
мога)

17,0 2,6 19,3 1,8 26,5 2,2 9,5 55,9 7,2 37,3

Всього фонд оплати 
праці 657,1 100,0 1101,4 100,0 1225,0 100,0 567,9 86,4 123,6 11,2
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припадає 24,6%, а на надбавки до окладу – 142,9%. 
Значний приріст останньої категорії додаткової заро-
бітної плати, свідчить про підвищення кваліфікації 
персоналу, оскільки надбавки залежать від кількості 
виконаних завдань, здійснення продаж, підключен-
ня, укладання угод. Зростання успішності виконан-
ня персоналом своїх функцій свідчить про зростання 
ефективності всієї діяльності підприємства. 

Основна заробітна плата за 2012-2014 роки збіль-
шилася на 75,5%, тобто якщо у 2012 році фонд осно-
вної заробітної плати становив 518,4 тис. грн., то у 
2014 році – 909,6 тис. грн. Зростання фонду осно-
вної заробітної плати в першу чергу пояснюється 
збільшенням чисельності персоналу на підприємстві, 
крім того зростає середня заробітна плата. Тобто, 
керівництво підприємства в умовах успішності ді-
яльності, нарощування обсягів доходів, збільшення 
частки ринку та інфляційних процесів в економіці 
намагається підтримувати відповідний рівень подя-
ки персоналу, завдяки роботи якого підприємство 
отримає прибутки, тобто з одної сторони керівництво 
компенсує працівникам витрачені ресурси, а з друго-
го боку при успішній діяльності підіймаючи ставки 
окладів – стимулює працівників до підвищення про-
дуктивності праці. 

Крім заробітної плати на підприємстві є заохо-
чувальні заходи, що являють собою матеріальну до-
помогу. Дані витрати здійснюється підприємством 
два рази на рік на певні категорії персоналу, тобто 
витрати матеріальної допомоги включаються в ко-
шторис підприємства і здійснюються виходячи з по-
треби або по проханню персоналу. Матеріальна до-
помога являє собою оплату відпочинку, санаторіїв 
тощо. Крім того, до матеріальної допомоги підпри-
ємство відносить кредит, тобто виплата заробітної 
плати за певний період наперед, а потім заборго-
ваність розподіляється на декілька місяців і пога-
шається за рахунок надбавок до тарифів. Тобто у 
будь-якому випадку працівник зберігає за собою за-
робітну плату як мінімум в розмірі окладу. Обсяг 
матеріальної допомоги у 2012 році для персоналу 
підприємства становив 17 тис. грн. У 2014 році об-
сяг даних виплат зріс на 9,5 тис. грн. і становив 
26,5 тис. грн. (табл. 1).

Відмітимо, що система оплати праці персоналу є 
достатньо розгалуженою, на підприємстві є як премії 
так і надбавки, додаткова заробітна плата та заохо-
чувальні заходи. Розгалуження системи оплати пра-
ці – вже є фундаментом для постійного заохочення 
працівників.

Розглянувши динаміку і структуру витрат на 
оплату праці наступним етапом буде дослідження по-
казників руху робочої сили (табл. 2).

Розглянемо, що показники руху робочої сили 
означають на практиці. 

З табл. 2 видно, що за 2012-2014 роки чисельність 
персоналу зросла на 16 осіб. При чому найбільший 
коефіцієнт обороту з приймання працівників припа-
дає на 2013 рік – 0,459, тобто при чисельності 30 осіб 
на початок року було прийнято на роботу 17 нових 
працівників, а звільнених тільки 3. При чому троє 
звільнених було з категорії прийнятих працівників, 
що є свідченням невідповідності кваліфікації праців-
ників їх посадовим обов’язкам. Вже в 2014 році було 
прийнято на роботу 12 працівників, а звільнених 9, 
тобто на кінець 2014 року кількість штатних праців-
ників порівняно з 2013 роком збільшилася лише на 
3 особи. 

Коефіцієнт плинності кадрів та коефіцієнт оборо-
ту з вибуття персоналу будуть однакові, оскільки в 
категорію неминуче звільнених по правилам підпри-
ємства потрапляють лише працівники за крадіжку. 
Крім того, на підприємстві не має скорочення штат-
них одиниць оскільки підприємство лише розвива-
ється. Звідси можна зробити висновок, що працівни-
ки звільнилися за «власним бажанням». Звільнення 
за власним бажанням служить чутливим індикато-
ром, який сигналізує про складні процеси взаємодії 
між соціальною організацією в середині підприєм-
ства та оточуючим її зовнішнім соціальним середо-
вищем. На промислових підприємствах, абсолютна 
більшість яких орієнтується на модель стабільності 
кадрів, коефіцієнт плинності в останні роки складає 
від 5% до 25% на рік, при середньому показнику 
по промисловості 11-12%. Плинність вище 15% вва-
жається високою, нижче 8% – низькою, а в межах 
9-15% – середньою [5]. На ТОВ «Х» за останні роки 
плинність кадрів можна назвати високою, крім того 

Таблиця 2
Аналіз руху робочої сили на підприємстві ТОВ «Х» за 2012-2014 роки

осіб

№
п/п Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Відхилення 2014 року до

2012 року 2013 року

1 Чисельність на початок періоду 29 30 44 15 14

2 Прийнято 8 17 12 4 -5

3 Вибуло 7 3 9 2 6

4 Чисельність на кінець періоду 30 44 47 17 3

5 Середньорічна чисельність 30 37 46 16 8,5

6 Коефіцієнт обороту з приймання персоналу 
(р.2/р.5) 0,271 0,459 0,264 -0,007 -0,196

7 Коефіцієнт обороту з вибуття (р.3/р.5) 0,237 0,081 0,198 -0,039 0,117

8 Коефіцієнт плинності кадрів (р.3/р.5) 0,237 0,081 0,198 -0,039 0,117

9 Коефіцієнт загального обороту підприємства 
(р.2+р.3)/р.5 0,508 0,541 0,462 -0,047 -0,079

10  Коефіцієнт співвідношення прийнятих і 
звільнених (р.2/р.3) 1,143 5,667 1,333 0,190 -4,333

11 Коефіцієнт постійності складу персоналу 
підприємства 0,949 0,784 0,923 -0,026 0,139

12 Коефіцієнт співвідношення  виробничого та 
управлінського персоналу 6,500 10,000 10,750 4,250 0,750

13 Коефіцієнт стабільності кадрового складу 0,237 0,189 0,154 -0,083 -0,035

14  Коефіцієнт загальної трудової мобільності 0,746 0,757 0,637 -0,108 -0,119
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показник за останній 2014 рік становить 19,8%, що 
є сигналом про наявність проблем управління рухом 
кадрів.

Сума коефіцієнтів обороту з приймання та вибут-
тя відображає показник загального обороту підпри-
ємства. З табл. 2 видно, що загальний коефіцієнт 
обороту був найбільший у 2013 році, коли на підпри-
ємство було прийнято 17 осіб та звільнено 3, і стано-
вив 0,541. Таке значення даного показника свідчить 
про те, що 54,1% структури штатного персоналу у 
2013 році знаходилося в стані руху, що в підсумку 
для підприємства позначилося на витратах для на-
вчання додаткових працівників.

Кадрову політику фірми характеризує показник 
співвідношення прийнятих та звільнених протягом 
звітного періоду. Даний коефіцієнт є більше одиниці 
протягом 2012-2014 років – це свідчить про те, що 
підприємство збільшує штат персоналу, а отже роз-
ширяє свою діяльність. Дану тенденцію підтримує 
динаміка показника постійності складу персоналу, 
що показує співвідношення кількості працівників, 
пропрацювавши весь рік до середньорічної чисель-
ності персоналу.

Тенденція коефіцієнту постійності складу персо-
налу підприємства у 2013 році свідчить про збіль-
шення кількості робочих місць на підприємстві, 
оскільки показник постійності складу персоналу 
зменшився. Вже в 2014 році прослідковується тен-
денція стабілізації постійності складу персоналу, 
оскільки даний показник є наближеним до 1.

Про розширення саме виробничої діяльності 
свідчить коефіцієнт співвідношення виробничого 
та управлінського персоналу. До виробничого пер-
соналу належать всі працівники за виключенням 
управлінського персоналу (генерального директо-
ра, директора, головного бухгалтера та начальнику 
відділу збуту). Як видно з розрахунків коефіцієнт 
співвідношення виробничого та управлінського пер-
соналу збільшився з 6,5000 у 2012 році до 10,750 
у 2014 році. Даний коефіцієнт є досить високим, 
оскільки на 1 посаду управлінського персоналу (в да-
ному випадку – 4 особи протягом 2012-2014 років) 
припадає 11 осіб виробничого персоналу у 2014 році. 
Така тенденція є фундаментом підвищення про-
дуктивності праці, оскільки кількість виробничо-
го персоналу збільшується, а кількість керівників 
структурних підрозділів залишається незмінною, що 
централізує управління.

Розглянемо коефіцієнт стабільності кадрово-
го складу, який розраховується як відношення чи-
сельності працівників зі стажем роботи в організації 
більше 5 років до середньооблікової кількості праців-

ників за відповідний період. У 2012 році кількість 
таких працівників становила 7, це зокрема працівни-
ки управлінського персоналу та фінансового відділу. 
У 2013 році кількість працівників, що пропрацювало 
на даній роботі більше 5-ти років збільшилася до 8 – 
на посаду монтажника, а в 2014 році – до 9 осіб (на-
лагоджувальник теплових пунктів). 

Зі зростанням кількості персоналу коефіцієнт ста-
більності кадрів зменшується. Так, якщо в 2012 році 
коефіцієнт стабільності кадрового складу становив 
0,237, то вже в 2014 році – 0,154. Тобто, при серед-
ньообліковій чисельності працівників у 47 осіб, лише 
15,4% складають особи, що пропрацювали на даному 
підприємстві більше 5 років. 

Необхідно зауважити, що між процесами плин-
ності персоналу та процесами мобільності робіт-
ників всередині підприємства існує обернено про-
порційний зв’язок: чим інтенсивніша внутрішньо 
фірмова мобільність персоналу, тим менше плин-
ність і навпаки. Тому одним з основних завдань 
кадрової служби стає оптимальна організація вну-
трішньо фірмової мобільності кадрів і плануван-
ня кар’єри. На ТОВ «Х» показник внутрішньої 
мобільності є нульовим, що є свідченням того, 
що на підприємстві немає кар’єрного зростання, і 
оскільки чисельність працівників незначна, немає 
мобільності робітників всередині підприємства. 
Відсутність внутрішньої мобільності працівників 
свідчить також про активну зовнішню мобільність 
трудового колективу, що відображає показник за-
гальної трудової мобільності (співвідношення суми 
чисельності всіх звільнених, незмінної частини 
персоналу, та чисельності всіх прийнятих за пев-
ний період до середньооблікової кількості праців-
ників за відповідний період). Даний коефіцієнт 
протягом 2012-2014 років є наближеним до 1, що є 
свідченням того, що управління кадрової політики 
є гнучким, і в разі потреби підприємство здатне 
залучити нових працівників, оплатити додаткові 
кошти для їх навчання з метою отримання спеціа-
лістів необхідного профілю для виконання саме тої 
роботи, яка вимагається керівництвом. 

Здатність підприємства покривати зайві витрати 
на стажування підкріплюється фінансовими станом, 
проте не кожне підприємство охоче здійснює такі ви-
трати, що можуть бути не виправданими.

Розглянемо витрати, які понесло ТОВ «Х» вна-
слідок стажування нових працівників за 20012-2014 
роки. Умови стажування наступні:

– термін стажування – 1 місяць (за умови досвіду 
роботи в даній сфері – 2 тижня);

– оплата стажування – 50% місячного окладу.

Таблиця 3
Додаткові витрати на оплату праці при підготовці кадрів для ТОВ «Х»

Посада
2012 рік 2013 рік 2014 рік

к-ть 
прийнятих

оклад 
(50% діючого)

к-ть 
прийнятих

оклад 
(50% діючого)

к-ть 
прийнятих

оклад 
(50% діючого)

монтажник 2 600 6 675 4 700

юрист - 1 950

менеджер по обслуговуван-
ню 1 725 3 800 2 850

менеджер з реклами - 2 750 1 750

менеджер ПНС 1 650 2 725 2 750

налагоджувальник теплих 
систем 4 600 3 675 3 700

Всього 8 4975 17 12375 12 8850

Втрати внаслідок плинності 
кадрів 3775 1350 6750
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Розрахуємо додаткові витрати підприємства ТОВ 
«Х» на оплату праці працівників-стажерів за 2012-
2014 роки (табл. 3).

Досліджуючи витрати на підготовку кадрів, від-
мітимо, що обсяг витрат збільшується з кількістю 
прийнятих осіб на роботу. У 2012 році було при-
йнято на роботу 8 осіб. З них на роботі залишилося 
лише дві особи, при чому один монтажник на місце 
звільненого за власним бажанням зі стажем роботи 
більше двох років. Таким чином, реальні втрати від 
невірного відбору кадрів становили 3775 грн. Так, 
у 2013 році було прийнято 17 працівників. На під-
готовку даних працівників підприємство витратило 
12375 грн. Проте кількість звільнених працівників 
за 2013 році становила 3 особи, з них 1 працівник 
зі стажем і два новоприйнятих у зв’язку з не про-
ходження стажування: монтажник та налагоджу-
вальник теплових систем. Враховуючи те, що один 
працівник був прийнятий на місце звільненого мон-
тажника, витрати пов’язані зі стажуванням внаслі-
док плинності кадрів склали 1350 грн. Кількість 
прийнятих на роботу становила 14 осіб, з них 1 на 
місце особи, що звільнилася.

В 2014 році підприємство продовжує політику до-
вільного залучення персоналу без вибору. Як наслі-
док на роботу було прийнято 12 осіб, а звільнених 9 
осіб. З 9–ти звільнених – 2 особи, які відпрацювали 
на даній роботі більше одного року, а 7 новоприйня-
тих працівників. Тобто втрати від стажування під-
приємства склали 5350 грн. (менеджер по збуту – 
2 особи, менеджер з реклами – 1 особа, менеджер 
ПНС – 2 особи, налагоджувальник теплих систем – 2 
особи). Внаслідок такої кадрової політики на підпри-
ємство було працевлаштовано 3 особи, при чому дві з 
них на місце звільнених працівників.

Отже, в результаті невірного відбору кадрів на 
новостворені робочі місця підприємство втратило 
10475 грн. Крім того за 2012-2014 роки звільнилося 
4 працівника зі стажем роботи. За 2012-2014 роки 
було прийнято 37 осіб на роботу, а звільнених з них 
15, тобто більше 40%.

В разі застосування гнучкої системи управління 
рухом кадрів, дані витрати можна було направити на 
усунення причин звільнення, і таким чином залиши-
ти на робочих місцях кадрів з досвідом роботи саме в 
даній сфері та в даній організації.

Управління плинністю персоналом в організації – 
спрямування на зведення до мінімуму протиріч між 
потребами та інтересами працівників і конкретними 
можливостями їх задоволення [4, с. 141]. Саме тому 

з метою виявлення даних протиріч необхідно прово-
дити аналіз їх причин виникнення. Вивчити мотиви 
плинності персоналу можна за допомогою інтерв’ю 
чи анкетування робітників, що звільняються. На під-
приємстві «Х» проведемо анкетування з метою ви-
явлення незадоволеності працівників умовами праці. 
На основі результатів анкетування побудуємо діагра-
му Паретто, яка представлена на рис. 1.

За результатами дослідження видно, що праців-
ники незадоволені відсутністю дружнього клімату 
в середині підприємства. Крім того управлінський 
персонал не здійснює нематеріальної мотивації, що 
призводить до загострення проблеми. Сумарний влив 
показаний на рис. 1 вище досліджених причин є по-
штовхом для виникнення потенційної плинності ка-
дрів. 

Отже, в результаті аналізу стану управління ру-
хом персоналу на ТОВ «Х» було виявлено деякі не-
доліки кадрової політики підприємства. Основними 
з них є:

– відсутність кар’єрного зростання працівників;
– неправильна система відбору персоналу, що 

проявляється у додаткових витратах;
– незадоволеність працівників внутрішнім клі-

матом підприємства;
– відсутність нематеріального стимулювання.
Виходячи з виявлених недоліків необхідно виді-

лити основні планові заходи впровадження з метою 
підвищення управління рухом персоналу на ТОВ 
«Х», а це наступні:

– система добору та відбору кадрів;
– удосконалення системи оплати праці; 
– матеріальне стимулювання шляхом організації 

корпоративних свят, видачу подарунків та безоплат-
них путівок.

Для підприємства важливе не лише наявність 
цих заходів, а й фінансове їхнє обґрунтування, щоб 
економічний чи соціальний ефект був виправданий. 
Саме тому розрахуємо економічну вартість запропо-
нованих напрямів підвищення управління кадрами 
в організації. 

Розпочнемо з оцінки витрат на побудову системи 
підбору та добору кадрів. Даний захід не є витра-
томістким, оскільки кадри для цього на підприєм-
стві є. Тим більше додаткових витрат така система 
не потребує. Необхідно лише правильно системати-
зувати інформацію, яку менеджери по управлінню 
персоналом і так обробляли. В якості стимулювання 
праці менеджерам по управлінню персоналом пропо-
нуємо збільшити посадові оклади на 300 грн., тобто 

це додаткові витрати у розмірі 
600 грн. в місяць (на підпри-
ємстві передбачено 2 посади).

Щодо методів добору пер-
соналу, то пропонуємо вико-
ристання лише трьох методів, 
а саме: оголошення всередині 
колективу, розміщення ого-
лошень у засобах масової ін-
формації та використання 
державної служби зайнятості. 
Дані методи є безкоштовними, 
тому не потребують додатко-
вих витрат. 

Серед потенційних канди-
датів на заміщення вакантної 
посади необхідно здійснити 
селекцію і визначити най-
придатнішого. Кожна посада 
(робоче місце) має специфіч-Рис. 1. Діаграма Парето для причин потенційної плинності кадрів ТОВ «Х»
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ні особливості і вимоги до рівня професійних знань, 
практичних навичок, особистісних якостей, яким 
повинен відповідати претендент на посаду. Тому про-
цес відбору працівника передбачає побудову професі-
ограми (табл. 4).

Професіограма (лат. рrofessio – фах і грец. 
gramma – риска, літера) – детальна характеристика 
виробничих, організаційних, технічних, психологіч-
них та інших особливостей і функцій певної професії, 
знання і володіння якими необхідне для адаптації й 
ефективної роботи працівника на конкретному робо-
чому місці [2]. Як приклад, побудуємо професіограму 
для начальника відділу збуту ТОВ «Х» (табл. 4).

Як видно з табл. 4 значення якостей особистості 
начальника збуту включає в себе як допустимі зна-
чення так і необхідні. Відповідно керівництво вибирає 
пріоритетні якості, що нівелюють вплив допустимих, 
і потім приймає рішення про відповідність посаді.

При побудові профілю вимог необхідно врахувати 
також компетенцію особистості – сукупність стабіль-
них якостей особистості, що утворюють причинно-
наслідковий зв’язок з отримуваними нею високими і 
(або) вищими від середніх ефектами праці, які мож-
на кількісно виміряти.

Розглянемо наступний напрям управління плин-
ністю – удосконалення системи оплати праці. Нага-
даємо, що заробітна плата ТОВ «Х» складається з 
таких статей: основна заробітна плата, надбавки та 
доплати до тарифних ставок та премії та винагороди, 
матеріальна допомога.

Отже, деталізуємо основні тенденції плануван-
ня по кожному виду заробітної плати. Розпочнемо з 
основної заробітної плати.

Керівництво ТОВ «Х» у 2014 році отримало при-
буток у розмірі 5 880 тис. грн., що майже в 2 рази 
більше, ніж в 2013 році. В таких умовах було при-
йнято рішення про підвищення посадових окладів 
на 100 грн. кожному працівнику, а менеджерам з 
управління персоналу на 300 грн. (у зв’язку з роз-
ширенням їхніх посадових обов’язків в напрямку 
удосконалення кадрової політики на підприємстві). 

Підвищення посадових окладів відбувається щороку 
у зв’язку збільшенням мінімальної заробітної плати 
в Україні. При збільшенні місячного окладу кожного 
працівника на 100 грн. річний фонд оплати праці у 
2015 році становитиме 970,8 тис. грн. Для наочного 
порівняння з попередніми роками побудуємо рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка фонду оплати праці  
за основною заробітною платою у 2012-2015 рр.

Як видно з рис. 2 темпи зростання основної за-
робітної плати у 2015 році є найменшими порівняно 
з попередніми роками, хоча абсолютна сума збіль-
шення основної заробітної плати за 2012-2015 роки 
становить 452 400 грн., тобто маже в 2 рази. Зрос-
тання посадового окладу є важливим стимулюючим 
фактором для працівників, проте підприємство не-
зацікавлене в зростанні посадових окладів, оскільки 
даний вид стимулювання не прив’язаний до обсягу 
виконаних робіт. Тому темпи зростання фонду осно-
вної заробітної плати у 2015 році порівняно з 2012 
роком складають лише 6,2%.

Враховуючи те, що підприємство не планує по-
дальше зростання кількості персоналу, а у 2015 році 
прогнозується збільшення об’єктів на підключення, 
то відповідно збільшується рівень навантаження на 
кожного працівника, що і зумовить зростання додат-
кової заробітної плати у вигляді надбавок до тариф-
них ставок. 

Таблиця 4
Побудова професіограми за необхідними й допустимими якостями особистості начальника збуту ТОВ «Х»

Перелік якостей Значення якості

Освіта  *    

Досвід  *    

Вік   *

Стан здоров’я *

Знання іноземних мов  *    

Уміння організовувати власну працю   *

Уміння працювати в групі   *

Уміння спілкуватися     *

Здатність до прийняття рішень   *   

Уміння переконувати   *   

Уміння аналізувати проблеми    * 

Емоційна стабільність     *

Рішучість  *  

Відповідальність     *

Ініціативність  *  

Схильність до ризику  *  

Реактивність на слабкі сигнали  *  

Готовність до навчання   *   

Шкала напруженості оцінок

Маловажлива якість 1 2 3 4 5 Дуже важлива якість
допустимі значення якостей особистості

необхідні значення якостей особистості 
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Так, у 2014 році частка надбавок до основної за-
робітної плати становила 30,9% при виручці 108 
838 тис. грн. У 2015 році згідно з попередніми замов-
леннями підприємство планує отримати виручку в 
розмірі 120 500 тис.грн., тобто зростання порівняно 
з попереднім періодом становить 10,7%. Виходячи 
з цього фонд додаткової заробітної плати в частині 
надбавок до тарифних ставок також повинен зрости 
на 10,7% і становитиме:

281 806, 8 х 110,7% = 311 960, 1 тис. грн.

Отож, у 2015 році підприємство планує витрат на до-
даткову заробітну плату в частині надбавок до тарифних 
ставок в сумі 311 960,1 тис. грн., що складатиме 32,3% 
від прогнозного фонду основної заробітної плати. Тобто, 
підприємство збільшує матеріальне заохочення саме в 
тій частині заробітної плати, яка буде прямопропорцій-
но пов’язано з обсягами виконаних робіт.

Що стосується преміального фонду підприємству 
пропонується змінити політику – виплачувати пре-
мії 4 рази на рік проте в менших сумах. При чому в 
2015 році планується виплачувати премії всьому ад-
міністративному персоналу. Прогнозна сума премій 
та винагород у 2015 році становить 12400 грн , що 
на 75,8% більше порівняно з 2014 роком (7050 грн). 

Премій не отримує генеральний директор, оскіль-
ки його мотивація праці полягає в отриманні части-
ни прибутку. Відмітимо, що преміальний фонд може 
змінюватися у разі невиконання обсягів робіт або по-
рушення трудової дисципліни.

З метою підвищення ефективності роботи кожно-
го відділу ТОВ «Х» у 2015 році пропонується ввести 
ще один вид матеріального стимулювання – премії 
відділу. 

Виплата премій буде здійснюватися 2 рази в рік, 
при чому критерії вибору найкращого відділу за пів-
річчя будуть наступні:

– організованість роботи та синхронність у вико-
нанні функцій;

– обсяг виконаної роботи та якість роботи;
– компетентність працівників.
Підприємство планує обсяг такої премії у сумі 5 

000 грн., тобто річний фонд премії найкращому від-
ділу становитиме 10 000 грн. Введення такого ма-
теріального стимулювання збільшить зацікавленість 
персоналу саме в середині кожного відділу, тобто 
працівники будуть в першу чергу піклуватися про 
загальний обсяг виконаних робіт, а не про власне 
задоволення потреб. Крім того, групове матеріальне 
стимулювання збільшує дружні відносини в роботі 
в боротьбі за лідерство. Видачу даних премій пропо-
нуємо здійснювати на колективних зборах з вручен-
ням ще «Диплому подяки», що підвищить самооцін-
ку працівників та спонукатиме їх до осягнення ще 
кращих результатів. Висловлення подяки в даному 
випадку буде заходом нематеріального стимулюван-
ня персоналу.

Відмітимо, що виплата преміального фонду та 
фонду матеріальної допомоги здійснюється з обсягу 
отриманого прибутку. Виходячи з вище наведених 
даних складемо кошторис витрат на оплату праці 
працівників (табл. 5). 

Таким чином, прогнозні витрати на оплату пра-
ці у 2015 році складатимуть 1334,9 тис. грн. При 
чому дані витрати включають премії, винагороди, за-
охочувальні заходи, тобто ті статті витрат на оплату 
праці, що передбачені законодавством. 

Таблиця 6
Витрати ТОВ «Х» на матеріальне  
стимулювання праці у 2015 році

Вид матеріального стимулювання Сума, 
тис. грн

Організація корпоративних свят; 23,7

Організація подарунків персоналу; 8,3

Видача безоплатних путівок на відпочинок. 11,0

Всього витрати на нематеріальне 
стимулювання праці 43,0

Крім оплати праці підприємство на 2015 рік роз-
робляє кошторис додаткового матеріального стиму-
лювання. 

Матеріальне стимулювання підприємства буде пе-
редбачати такі заходи:

– організація корпоративних свят;
– організація подарунків персоналу;
– видача безоплатних путівок на відпочинок.
Використовуючи ринкові ціни на товари та послу-

ги попередньо розрахувавши бюджет на матеріальне 
стимулювання узагальнимо дані в табл. 6.

Витрати на матеріальне стимулювання персона-
лу у 2015 році ТОВ «Х» у 2015 році планує в сумі 
43,00 тис. грн, тобто приблизно 4 тис. грн. на місяць. 

З метою планування здійснених витрат для під-
приємства на стимулювання персоналу та планових 
отриманих доходів персоналу здійснимо щомісячний 
розподіл всіх коштів на стимулювання персоналу 
(табл. 7) за наступних умов:

– для місячної розбивки основної та додаткової 
заробітної плати будемо використовувати середні 
значення;

– преміальний фонд буде виплачуватися відпо-
відно до карт виплат;

–  виплату матеріальної допомоги рівномірно 
розподілимо на 12 місяців;

– витрати на матеріальне стимулювання праці 
будуть розподілені відповідно до необхідності їх здій-
снення. 

Як видно з табл. 6 річні витрати на стимулюван-
ня персоналу включаючи оплату праці та матеріальне 
стимулювання становлять 1377,9 тис. грн, а це трохи 
більше ніж 100 тис. грн на місяць. Від планової ви-
ручки від реалізації це 1,1%. Проте з даної суми за-
робітна плата основна та додаткова є обов’язковою, 
оскільки являє собою систему оплати праці. Таким 
чином, реальними додатковими витратами на стиму-
лювання є премії та матеріальні допомоги (52410 грн 
в рік) та фінансування матеріального стимулювання 
(43 000 грн в рік). Тобто сума перевитрат на зміну ка-
дрової політики становить 95410 грн в рік (приблизно 
8 тис. грн. на міс.). Дана сума складає 0,08% від пла-
нової виручки. Враховуючи те, що дані витрати пови-
нні зменшити плинність кадрів та підвищити продук-
тивність праці персоналу вони є виправданими.

Отже, підприємство переглянуло власну кадро-
ву політику і прийняло рішення про переорієнтацію 
політики на працівника. Відмітимо, що особливос-

Таблиця 5
Плановий кошторис витрат на оплату праці 

працівників ТОВ «Х» у 2015 році

Вид матеріального стимулювання Сума,
тис. грн

Основна заробітна плата 970,8

Додаткова заробітна плата, в т. ч. 334,1

надбавки та доплати до тарифних ставок 311,7

премії та винагороди 22,4

Заохочувальні заходи (матеріальна 
допомога) 30,0

Всього фонд оплати праці 1334,9
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ті діяльності підприємства по-
требує працівників з досвідом 
роботи, так як неправильне 
підключення чи налагоджен-
ня теплових систем може 
призвести до витоку газу, не-
правильної роботи котлових 
систем, що є небезпечним для 
життя як працівників так і за-
мовників. Підсумовуючи ви-
явлені проблеми та шляхи їх 
вирішення побудуємо рис. 3.

З метою усунення недо-
ліків в організації роботи ке-
рівництву підприємства на 
2015 рік пропонується сис-
тема нематеріального стиму-
лювання через організацію 
корпоративних свят, видачу 
подарунків, надання безоплат-
них путівок. Така система не-
матеріальної мотивації на під-
приємстві буде здійснюватися 
вперше, що може призвести до 
похибок в управлінні.

Виходячи з планових роз-
рахунків у 2015 році на опла-
ту праці підприємству необхід-
но витратити 1377,9 тис. грн., 
а матеріальне стимулюван-
ня тягне за собою витрати на 
суму 43,0 тис. грн. В загально-
му відмітимо, що управління 
плинністю кадрами – це в першу чергу фундамент 
успіху організації, тому необхідно проводити актив-
ну кадрову політику з анкетними опитуваннями, 
щоб недоліки в організації праці усувати в момент 
їх виникнення.

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
джуючи управління плинністю кадрів на практиці, 
можна узагальнити, що далеко не кожне підпри-
ємство підтримує кадрову політику на належно-
му рівні. Рівень управління кадрами на багатьох 
вітчизняних підприємствах навіть не відповідає 
теоретичним базовим основам управлінської ді-
яльності. Саме тому виникають такі проблеми як 
невідповідність здібностей новоприйнятих викону-
ваній роботі, додаткові витрати на стажування пер-

соналу, швидке звільнення новоприйнятих праців-
ників, що в сукупності призводить до соціальної 
напруги в середині колективу з одного боку, а з 
другого боку до перевитрат підприємства. Керівни-
цтву кожного підприємства рекомендується вияв-
ляти проблеми в системі управління кадрами, що 
сприяють небажаній плинності кадрів. Саме тому 
важливо періодично здійснювати оцінку руху ро-
бочої сили на підприємстві, щоб уникнути втрати 
досвідченого працівника. Практика застосування 
анкетування, показує, що даний метод є доцільним 
в напрямку пошуку прихованої плинності кадрів, 
яка є небезпечною в разі її загострення. Виправда-
ним також є створення правильної системи селек-
ції кадрів на підприємстві, що повинні відповідати 

Таблиця 7
Умови реалізації системи мотивації персоналу для ТОВ «Х» на 2015 рік

 грн

Місяці
Оплата праці Матеріальне стимулювання

Всього Основна 
з/п

Додаткова 
з/п Премії Матеріальна 

допомога
Організація 

корпоративних свят
Витрати на 
подарунки Путівки

1 80900,2 25975 1110 2500 500 110985,2

2 80900,2 25975 950 2500 8700 3500 122525,2

3 80900,2 25975 950 2500 6300 2600 119225,2

4 80900,2 25975 1150 2500 110525,2

5 80900,2 25975 1400 2500 200 110975,2

6 80900,2 25975 6150 2500 500 3000 119025,2

7 80900,2 25975 950 2500 400 4000 114725,2

8 80900,2 25975 1350 2500 4000 114725,2

9 80900,2 25975 700 2500 200 110275,2

10 80900,2 25975 0 2500 400 109775,2

11 80900,2 25975 1300 2500 110675,2

12 80900,2 25975 6400 2500 8700 124475,2

Всього 970802,4 311700,0 22410,0 30000,0 23700,0 8300,0 11000,0 1377912,4

 
Стан управління рухом персоналу

Проблеми Шляхи уникнення проблем

Кількість звільнених з числа 
новоприйнятих більше 40%

Невідповідність здібностей 
новоприйнятих виконуваній 
роботі

Додаткові витрати на 
стажування персоналу

Відсутність селекції 
претендентів на робоче місце

Незадоволеність персоналу 
організації роботи та клімату в 
середині підприємства

Відсутність внутрішньої 
мобільності кадрів

Слабка система мотивації, 
зокрема нематеріального 
стимулювання персоналу

Відсутність перспектив 
кар’єрного зростання

Зпровадження розширеного резюме 
(CV), побудова професіограм

1.Впровадження змін щодо оцінки 
значимості персоналу: висловлення 
подяк, збільшення самостійності 
прийняття рішень, підвищення 
значимості праці працівника
2. Впровадження нематеріального 
стимулювання шляхом корпоративних 
свят, подарунків та безоплатних 
путівок

З метою нівелювання впливу даних 
чинників керівництво розробило 
матеріальне стимулювання, засноване 
на надбавках та преміях, видачі 
безоплатних путівок, оплата 
корпоративних свят тощо.

Рис. 3. Проблеми та шляхи застосування заходів щодо зменшення 
плинності кадрів та підвищення ефективності управління персоналом



162 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 6. 2014

своєму робочому місцю. Від правильної організа-
ції системи управління персоналом залежить успіх 
підприємства на конкурентному ринку. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ  
ТА ВИТРАТАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Досліджено динаміку доходів та витрат домогосподарств. Для комплексної оцінки ефективності управління доходами та 
витратами домогосподарств України розраховано показники економічного розвитку домогосподарств, диференціації життєвого 
рівня населення, інвестиційної активності домогосподарств. Сформовано структурно-логічну схему визначення ефективності 
системи управління доходами та витратами домогосподарств.

Ключові слова: домогосподарство, витрати, доходи, ефективність, показники.

Липыч Л.Г., Мостенец С.В. О ВОПРОСЕ ОЦЕНКИ ЕФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Исследовано динамику доходов и расходов домохозяйств. Для комплексной оценки эффективности управления доходами 
и расходами домохозяйств Украины рассчитаны показатели экономического развития домохозяйств, дифференциации жиз-
ненного уровня населения, инвестиционной активности домохозяйств. Построено структурно логическую схему определения 
эффективности системы управления доходами и расходами домохозяйств. 

Ключевые слова: домохозяйство, расходы, доходы, эффективность, показатели.
 
Lipuch L.G., Mostenec S.V. IN RELATION TO QUESTION OF ESTIMATION OF EFFICIENCY BY PROFITS AND CHARGES OF 

DOMESTIC HOUSEHOLDS 
In the article dynamics of profits and charges of households is investigation. For the complex estimation of efficiency by profits and 

charges of households in Ukraine are expected the indexes of economic development of households, differentiation of standard of life of 
population, investment activity of households. It is built structurally logical chart of determination of efficiency of control system by profits 
and charges of households. 

Keywords: household, profits, charges, efficiency, indexes.

Постановка проблеми. Управління доходами та 
витратами домогосподарств дає можливість систе-
матизувати найважливіші аспекти їх діяльності та 
спрямовувати її в напрямі, що забезпечить державі 
максимальний дохід та соціальний розвиток. Дослі-
дження системи управління доходами та витратами 
домогосподарств необхідне через високу частку фі-
нансових ресурсів, сконцентрованих у фізичних осіб. 
Тому комплексний аналіз формування витрат домо-
господарств дає можливість оцінити матеріальний 
стан населення і виробити напрямки забезпечення 
зростання його доходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні аспекти функціонування домогосподарств до-

сліджували такі вчені, як Т. Кізима, О. Ковалюк, 
Т. Ковальчук, Е. Лібанова, Т. Леонова, О. Макарова, 
О. Сердюк, З. Скрипник, М. Соколик, О. Титаренко, 
С. Тютюнникова, Л. Шевчук, Л. Янковська та інші. 
Водночас невирішеними залишаються питання оцін-
ки ефективності управління доходами та витратами 
домогосподарств.

Метою статті є оцінка ефективності управління 
доходами та витратами домогосподарств в національ-
ній економіці.

Виклад основного матеріалу. Оцінювання ефек-
тивності системи управління доходами та витрата-
ми домогосподарств передбачає вирішення таких за-
вдань.
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Аналізування обсягу та структури доходів 
домогосподарств  

Аналізування обсягу та структури витрат 
домогосподарств  

Визначення середньої та граничної схильності 
домогосподарств до споживання  

Визначення середньої та граничної схильності 
домогосподарств до заощадження 

Оцінка диференціації життєвого рівня 
населення 

Оцінка інвестиційної активності 
домогосподарств  

Рис. 1. Завдання оцінювання ефективності 
системи управління доходами та витратами 

домогосподарств
Систематизовано автором

Проведемо комплексний аналіз співвідношення 
доходів та витрат домогосподарств України та розра-
хуємо середню та граничну схильності до споживан-
ня та заощадження. Водночас розрахунок буде про-
ведено за такими формулами:

1)  гранична схильність до споживання показує 
величину додаткового споживання, що його спричи-
няє одна додаткова одиниця доходу і розраховується 
як 

МРС 
Y
CÌPC

∆
∆

= ,                         (1)

де ∆С – приріст споживчих витрат,
∆Y – приріст використовуваного доходу;
2) гранична схильність до заощадження (МРS) – 

це величина додаткового заощадження, що його 
спричиняє одна додаткова одиниця доходу, або це 
частка кожної додаткової одиниці доходу, що вико-
ристовується на додаткове заощадження;

МРS 
Y
SÌPS

∆
∆

= ,                         (2)

де ∆S – приріст заощадження,
∆Y – приріст використовуваного доходу;
3)  середня схильність до споживання, тобто рі-

вень споживання за поточний період

РС 
Y
CPC = ,                           (3)

де С – сума споживчих витрат у поточному пері-
оді,

Y – сума використовуваного доходу у поточному 
періоді;

4) середня схильність до заощадження, тобто рі-
вень заощадження домогосподарств за поточний пе-
ріод

PS 
Y
SPS = ,                            (4)

де S– сума заощаджень у поточному періоді,
Y – сума використовуваного доходу у поточному 

періоді;
Розрахунок зазначених показників подано у та-

блиці 1.
Залежність між рівнем доходу, споживанням та 

заощадженням вітчизняних домогосподарств наведе-
но на рис. 2, де спостерігається ріст доходів домогос-
подарств, з яких більша частина споживається.

За даними аналізу середньої та граничної схиль-
ностей вітчизняних домогосподарств до споживання 
виявлено, що середня схильність до споживання, 
яка показує психологічну схильність людей купува-
ти споживчі товари й оплачувати споживчі послуги, 
коливається в межах від 0,85 до 0,93. Отже, в се-
редньому від 85% до 93% використовуваного доходу 
вітчизняні домогосподарства спрямовують на спожи-
вання. 
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Рис. 2. Динаміка рівнів доходу, споживання  
та заощадження домогосподарств України 

Складено автором на за даними Держкомстату України

Гранична схильність до споживання дає змогу 
визначити, яка частка додаткового доходу спрямо-
вується на додаткове споживання. Встановлено, що 
найменшу граничну схильність до споживання ві-
тчизняні домогосподарства виявили у 2009 р. (0,417), 
що пояснюється насамперед впливом фінансової кри-
зи, коли населення було змушене частково обмеж-
ити гіпертрофовані обсяги особистого споживання, 
сформовані у попередніх періодах, а також різким 
зростанням у 2009 р. витрат на приріст заощаджень, 
здійснюваних передусім в іноземній валюті, яку в 
умовах економічної нестабільності населення вважає 
більш надійним фінансовим активом (див. рис. 3, 4).

Водночас варто зазначити, що величина заоща-
джень домогосподарств залежить не лише від рів-
ня доходу, який залишається після сплати всіх 
обов’язкових платежів, а й від психологічної схиль-
ності членів домогосподарств до заощаджень. Вста-

Таблиця 1
Динаміка показників, що характеризують сучасний стан домогосподарств України

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Доходи – всього (млн. грн.) 472061 623289 845641 894286 1101175 1266753 1457864

Витрати та заощадження – 
всього (млн. грн.) 472061 623289 845641 894286 1101175 1266753 1457864

Споживчі витрати 427858 575510 793630 813909 939308 1143630 1310584

Заощадження 44203 47779 52011 80377 161867 123123 147280

Середня схильність 
до споживання 0,91 0,923 0,939 0,91 0,853 0,903 0,9

Середня схильність 
до заощадження 0,09 0,077 0,061 0,09 0,147 0,097 0,1

Гранична схильність 
до споживання – 0,976 0,981 0,417 0,606 1,234 0,874

Гранична схильність 
до заощадження – 0,024 0,019 0,583 0,394 0 0,126

Розраховано автором на за даними Держкомстату України
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новлено, що середня схильність вітчизняних домо-
господарств до заощаджень коливається в межах від 
0,06 до 0,147 (в середньому від 6% до 15% викорис-
товуваного доходу домогосподарства спрямовують на 
заощадження), причому схильність до заощаджень 
виявляли найперше домогосподарства високодохід-
них децильних груп. 
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Рис. 3. Динаміка рівнів граничної схильності  
до споживання та заощадження 
домогосподарствами України

Складено автором на за даними Держкомстату України

Найбільшу граничну схильність до заощаджень ві-
тчизняні домогосподарства показали у 2009 р. – 0,58 
(тобто з кожної гривні приросту використовуваного 
доходу 58 копійок домогосподарства спрямовували на 
приріст заощаджень). Саме в цей період було зафік-
совано різке зростання фінансових активів населення 
загалом (у 3,1 рази) та заощаджень в іноземній валю-
ті зокрема (у 2,1 рази). Така ситуація пояснюється 
зростанням у цей період недовіри громадян до бан-
ківських установ, особливо тих, де було запровадже-

но тимчасову адміністрацію. Водночас нестабільність 
гривні спровокувала черговий перерозподіл депози-
тів домогосподарств на користь валютних (на кінець 
2009 р. сума строкових валютних депозитів більше, 
ніж на 24 млрд. грн., перевищувала суму гривневих 
депозитів). Відтак одним із наслідків фінансової кри-
зи стало відновлення на депозитному ринку тенденцій 
початку 90-х рр. ХХ ст. – використання населенням 
іноземної валюти як інструменту заощаджень.
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Складено автором на за даними Держкомстату України

Проведемо аналіз доходів населення за рівнем се-
редньодушових еквівалентних доходів (таблиця 2).

Варто зазначити, що в Україні спостерігається 
значна диференціація доходів населення, що має тен-
денцію до зростання. Найбільша частка у 2012 році 
припадала на домогосподарства з рівнем доходу 
1200,1–1560,0 грн. – 23,9%, а найменший дохід був 
у 0,3% домогосподарств – до 480 грн. на місяць.

Таблиця 2
Розподіл населення України за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Розподіл населення (%) за рівнем 
середньодушових еквівалентних 
загальних доходів у місяць, грн.

до 480,0 64,1 51,9 9,3 2,5 1,9 0,7 0,2 0,3

480,1–840,0 35,9 48,1 45,1 21,2 17,1 8,0 5,0 3,1

840,0–1200,0 – – 45,6 32,1 32,0 26,0 18,7 12,9

1200,1–1560,0 – – – 21,1 22,1 27,0 26,7 23,9

1560,1–1920,0 – – – 11,2 12,5 16,4 20,0 21,1

1920,1–2280,0 – – – 11,9 14,4 21,9 29,4 14,4

2280,1–2640,0 – – – – – – – 9,4

2640,1–3000,0 – – – – – – – 5,6

3000,1–3360,0 – – – – – – – 3,0

3360,1–3720,0 – – – – – – – 2,2

понад 3720,0 – – – – – – – 4,1

Складено автором на за даними Держкомстату України

Таблиця 3
Динаміка структури витрат вітчизняних домогосподарств

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Витрати та заощадження – всього 
(млн. грн.) %

472061
100

623289
100

845641
100

894286
100

1101175
100

1266753
100

1457864
100

придбання товарів та послуг, % 81,7 81,7 82,3 79,3 76,1 81,4 82,0

доходи від власності, сплачені, % 1,8 2,7 3,6 4,2 2,6 2,3 1,3

поточні податки на доходи, майно 
та інші сплачені поточні транс-
ферти, %

7,2 7,9 8,0 7,5 6,6 6,6 6,7

нагромадження нефінансових ак-
тивів, % 1,6 1,6 3,5 1,2 1,8 - -

приріст фінансових активів, % 7,8 6,1 2,7 7,8 12,9 9,7 10,0

Розраховано автором на за даними Держкомстату України
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Проведемо розрахунок частки витрат домогоспо-

дарств, які спрямовуються в державний бюджет та 
приватні структури, як інвестиційний інструмент. 
Обчислимо ваговий вміст потрібних коефіцієнтів і ві-
добразимо отримані результати у таблиці 3.

За даними таблиці 3 спостерігається тенденція до 
зниження частки податків та заощаджень у домогос-
подарств. Це можна пояснити зростанням витрат на 
споживання домогосподарствами України в умовах 
кризових явищ в економіці. 

Проведемо розрахунок частки витрат, які домо-
господарства інвестують у покращення свого добро-
буту (див. рис. 5).
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За даними рисунку спостерігається тенденція 
до зниження частки неспоживчих витрат загалом в 
Україні. Також видно, що сільські домогосподарства 
більше інвестують коштів у покращення свого мате-
ріального добробуту.

Отже, щоб забезпечити суттєве зростання су-
купного попиту, зменшення податків для громадян 
з високими доходами слід супроводжувати прове-
денням політики заохочення заощаджень та інвес-
тицій. Вона має охоплювати 
і засоби податкового стиму-
лювання, зокрема зниження 
податкової ставки на доходи 
від цінних паперів, комплекс 
інвестиційних пільг для бан-
ків. Якщо уважно придиви-
тися до руху податків і соці-
альних видатків бюджету, то 
якраз відсутність збалансова-
ності між ними і є першопри-
чиною порушень у системі 
розподілу, уникнення дефі-
циту бюджету і, відповідно, 
інфляції.

Все зазначене не означає, 
що послаблення податкового 
тягаря на громадян з відносно 
високим рівнем доходів мен-
шою мірою впливає на сукуп-
ний попит. Все залежить від 
того, в якій формі здійсню-
ються заощадження. Якщо 
вони депонуються на рахунки 
українських банків і вклада-
ються в цінні папери україн-
ських підприємств, то за пев-
них умов стають джерелом 
інвестицій, трансформуються 
в інвестиційні втрати.

Процес мотивації домогосподарств все частіше 
зводиться до оподаткування. В науковій літера-
турі все частіше стали звертати увагу і на вплив 
податків на пропозицію праці, тому що в умовах 
достатньої гнучкості сучасного ринку праці подат-
ки здійснюють безпосередній чи опосередкований 
вплив на індивідуальний вибір між самозайнятістю 
і низькооплачуваною працею, між самозайнятістю і 
зайнятістю за наймом, між роботою упродовж стан-
дартного часу і різними варіаціями укороченого чи 
подовженого робочого часу (часткова зайнятість, су-
місництво тощо).

За даними Державного комітету статистики Укра-
їни, відображеними у балансі доходів і витрат насе-
лення, поточні податки на доходи та майно в 2013 р. 
коливаються в межах 10–11% загальної величини 
витрат населення, а внески на соціальне страхуван-
ня – 3%. У 2013 р. сплачені населенням податки ста-
новили 72943 млн. грн., що на 4227 млн. грн. біль-
ше, ніж у 2012 p., і на 27452 млн. грн. більше, ніж 
у 2009 р. Внески на загальнообов’язкове соціальне 
страхування в 2013 р. становили 16492 млн. грн., 
які зросли порівняно з 2009 р. на 4866 млн. грн. і 
становили 11626 млн. грн.

Одним з найбільш відчутних для домогосподарств 
є ПДФО, який має великий вплив на доходи домо-
господарства, і роль цього податку останніми роками 
динамічно зростає в Україні і в інших країнах світу. 

Відповідно ПДФО виконує значну фіскальну 
роль. Головною проблемою цього податку є те, що 
він не є нейтральним і соціально справедливим. Бід-
ні верстви населення у структурі власних витрат 
сплачують значно більший обсяг коштів, ніж замож-
ні. Це обумовлено тим, що для більшості громадян 
з невисокими статками єдиним джерелом доходу є 
зарплата. 

На основі проведеного дослідження сформуємо 
структурно-логічну схему факторної оцінки ефек-
тивності системи управління доходами та витратами 
домогосподарств України (рис.6).
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Рис. 6. Структурно-логічна схема факторної оцінки ефективності системи 
управління доходами та витратами домогосподарств України
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Висновки. Сьогодні необхідна зміна ролі держави 
та домогосподарства в умовах ринкових методів гос-
подарювання, характеру економічних відносин між 
даними учасниками, що відображаються у складі та 
структурі сплачених податків та зборів. Це зумов-
лює доцільність виокремлення цієї групи платежів у 
окрему групу витрат для домогосподарства. Також, 
необхідно залучати домогосподарства до фінансових 
відносин як повноправного їх учасника та розши-
рення сфери фінансових послуг для даного суб’єкта. 
Враховуючи взаємозв’язок між споживанням і зао-
щадженням, залежністю цих процесів від отриманих 
доходів, з огляду на необхідність управління домо-
господарством, процесом інвестування утворених за-
ощаджень цілком доцільними є можливість плану-
вати та прогнозувати джерела доходів, їх розмір та 
напрями витрачання отриманих коштів.

Удосконалена методика оцінки ефективності 
управління доходами та витратами домогосподарств, 

яка ґрунтується на системі показників економічного 
розвитку домогосподарств, диференціації життєвого 
рівня населення, інвестиційної активності домогос-
подарств, дасть змогу суб’єктам макро-, мезо- та мі-
крорівнів виявити негативні та позитивні тенденції 
у формуванні доходів домогосподарств та визначити 
пріоритети їх зміни.

Викладені результати дослідження дають змогу 
поглибити теоретичні основи процесу управління до-
ходами та витратами домогосподарств, а застосуван-
ня практичних рекомендацій дозволило оптимізува-
ти державну та регіональну інвестиційну політику.
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УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

У статті запропоновано оригінальний підхід до управління, заснований на розумінні раціональності, який дозволяє реалізу-
вати місію вищої освіти. Для оцінки управління вищою освітою найбільш підходить раціональна модель соціологічної людини, в 
якій домінують не інтереси особистості, а колективні або громадські інтереси. У статті параметри раціональності візуально зо-
бражено осями куба, на яких у рівній пропорції відкладено інтереси суб’єктів сфери вищої освіти.
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Почтовюк А.Б. УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
В статье предложен оригинальный подход к управлению, основанный на понимании рациональности, который позволяет 

реализовать миссию высшего образования. Для оценки управления высшим образованием наиболее подходит рациональная 
модель социологического человека, в которой доминируют не интересы личности, а коллективные или общественные интересы. 
В статье параметры рациональности визуально изображены осями куба, на которых в равной пропорции отложены интересы 
субъектов сферы высшего образования.

Ключевые слова: рациональность, атрибут рациональности, высшее образование, высшее учебное заведение, сфера 
высшего образования.

Pochtovyuk A.B. MANAGEMENT OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION ON THE BASIS OF RATIONALITY
This paper proposes a novel approach to management: based on an understanding of rationality, which allows realizing the mission 

of higher education. To assess the management of higher education is most suitable rational model of homo sociologics, which is 
dominated not by the interests of the individual and collective or public interests. The article shows the parameters of rationality visual 
axes of the cube, which in equal proportions postponed interests of subjects in the sphere of higher education.

Keywords: rationality, rationality attribute, higher education, higher education institution, sphere of higher education.

Постановка проблеми. Успіх реформування управ-
ління сферою вищої освіти залежить від того, наскільки 
правильно буде обрано нову парадигму. Основу нового 
концептуального підходу до управління становить раці-
ональність, яка одночасно є якісно-кількісною характе-
ристикою діяльності і вектором розвитку вищої освіти. 
Актуальність і особлива значущість для соціально-еко-
номічного розвитку України вирішення проблеми під-
вищення результативності діяльності сфери вищої осві-
ти, відсутність дієвих законодавчих важелів впливу та 
системних розробок щодо теоретичних, методологічних 
і практичних аспектів реформування управління цією 
сферою визначили вибір теми даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стурбо-
ваність щодо необхідності реформування вищої осві-
ти України розглядається освітянською спільнотою 
з різних боків: європейської інтеграції та глобалі-
зації Б. Вульфсон, Я. Ганіткевич, М. Згуровський, 
С. Клепко, Т. Оболенська, Р. Патора, П. Таланчук, 
Л. Шевченко. Запровадження раціональності у вищу 
освіту має різні контексти: філософський – В. Кре-
мінь, С. Подмазін, В. Скотний, А. Соловйов); ін-
ституціональний – Н. Андрейчук; еволюційний – 
Л. Дєєва, О. Камінська, О. Кратт. Разом з тим 
існуючі контексти використання раціональності не 
ставлять за мету орієнтацію на консолідацію інтер-
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есів суб’єктів заради досягнення місії вищої освіти. 
Усе це обумовило потребу в подальших досліджен-
нях питань реформування управління вищої освіти 
на засадах раціональності.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає в 
доведенні прийняття раціональності як методологіч-
ної основи нової парадигми управління сферою ви-
щої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміна 
історичних епох на початку дев’яностих років ми-
нулого століття визначила трансформацію орієнтирів 
розвитку української ВО. Якщо за часів соціалізму 
пріоритети віддавалися державним інтересам, то за 
ринкових умов превалюють інтереси індивідуума як 
споживача освітніх послуг. Це знайшло відображен-
ня у доктринах і програмах розвитку вітчизняної ви-
щої освіти.

Основу нової парадигми становить ідея, яка ви-
ступає вектором розвитку й одночасно дозволяє 
оцінити результат діяльності СВО. Необхідно кон-
статувати, що вітчизняні менеджери вищої школи 
не мають єдиної думки щодо мірила успіху діяль-
ності СВО. Апробовані в економіці характеристики 
«ефект», «ефективність», «продуктивність» «резуль-
тативність», «оптимальність» не дозволяють відобра-
зити суть ВО, оскільки орієнтовані, як правило, на 
інтереси суб’єктів або їхні групи.

Разом з тим протягом багатьох десятиліть західні 
вчені та практики для характеристики господарської 
діяльності в цілому та ВО зокрема, використовують 
поняття «раціональність». 

Незважаючи на існування Всесоюзного товари-
ства раціоналізаторів і винахідників характеристика 
«раціональність» застосовувалася винятково у слово-
сполученні «раціоналізація виробництва». В умовах, 
коли закладаються засади нової парадигми господа-
рювання, розгляд питань необхідності й можливості 
використання цієї характеристики в економічній те-
орії та практиці є досить своєчасним і актуальним.

Термін «раціональність» почав використовувати-
ся у філософських концепціях, починаючи з ХІХ ст. 
Як цілісний напрям у теорії пізнання, що визнає 
(на противагу сенсуалізму) розум основою пізнання 
й поведінки індивідуумів, класичний раціоналізм 
був сформований у XVII–XVIII ст. зусиллями та-
ких видатних мислителів, як Р. Декарт, Б. Спіно-
за, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц. У XIX і XX ст.ст. 
переважною стає критика класичного раціоналізму 
з його ідеалами могутності розуму й нічим не обме-
женої раціональної діяльності особистості. Разом з 
тим раціональність як характеристика економічної 
діяльності все частіше використовується економіста-
ми. Так, М. Вебер одним із перших використав тер-
мін «раціональність» для описання організації осо-
бливого типу господарської діяльності. Він порушив 
питання про те, «що саме специфічного вносить в ор-
ганізацію доцільної діяльності людей раціоналізація 
цієї діяльності» [10, с. 9-10].

Змістове навантаження поняття «раціональність» 
у широкому сенсі не змінилося за настільки значний 
проміжок часу. Тому якісні риси, що визначають 
раціональність, є устояними і загальновизнаними, 
що дозволяє прийняти їх як вихідні положення при 
розкритті її значеннєвого навантаження. Це досяга-
ється за допомогою використання дефініції через рід 
і видову відмінність, що припускає виявлення спе-
цифічних властивостей (definiendum). Сьогодні раці-
ональність характеризує не тільки розумову, але й 
інші форми людської діяльності, а також природні 

й соціальні явища, що свідчить про її універсальний 
характер. Стосовно економічних процесів поняття 
«раціональність» почало застосовуватися порівняно 
недавно. Будучи однією із основних характеристик, 
раціональність становить основу багатьох західних 
економічних моделей.

Протягом століть раціональність була і продовжує 
залишатися однією із провідних засад класичної па-
радигми освіти. Філософія освіти як особливий на-
прям філософських досліджень критично ставиться 
до раціоналістичного світогляду у контексті сучас-
ної наукової картини світу. Дві з трьох причин кри-
зового стану класичної парадигми освіти пов’язані 
з раціоналізмом: раціонально-знаннєвий характер 
суперечить потребам гуманізації сучасного суспіль-
ства; зазнала поразки ідея про універсальність євро-
пейських цінностей та форм життя, підвалини якої 
складав раціоналізм. Разом із тим, сучасний філо-
софсько-освітній дискурс відбувається під впливом 
розширеного тлумачення раціональності як провід-
ної тенденції філософствування. Вчені дотримують-
ся думки, що сучасна освіта постає як інноваційний 
процес, що розвиває критичну раціональну свідо-
мість і самосвідомість (філософія освіти критичного 
раціоналізму) [8].

Сучасна європейська освіта постає як система ра-
ціональних способів впливу на особистість відповід-
но до соціально значущих цілей. Раціональні методи 
виховання й освіти розроблялися в Європі ще з часів 
античності. Освіта на основі принципів раціональ-
ності виступає найважливішою цінністю сучасного 
суспільства, без якої неможливо ані збереження його 
морального і пізнавального базису, ані випереджаль-
ний розвиток, що дозволяє говорити про освіту як 
умову збереження і виживання суспільства [2, с. 30].

А. Соловйов вивчає освіту в контексті зміни ти-
пів раціональності. Він переконаний, що становлен-
ня інформаційного суспільства актуалізує проблему 
формування нового типу освіти. Освіта і наука роз-
глядаються як конституанти єдиного цілого. На тлі 
цивілізаційних перетворень, із ускладненням форм 
людського буття, особливої значущості набуває со-
ціально-філософський аналіз освіти у контексті ви-
вчення раціональності [7].

В. Скотний висвітлює важливі загальнотеоретич-
ні та прикладні проблеми функціонування раціо-
нального та ірраціонального як способів мислення та 
поведінки особи, колективу, соціальної групи, нації 
та їх проявів у гуманітарному знанні. Автором роз-
роблено гносеологічну концепцію соціально-філософ-
ського аналізу розвитку і взаємодії раціонального та 
ірраціонального у сферах суспільної науки, освіти та 
виховного процесу на різних етапах соціокультурної 
еволюції. Багатозначність понять «раціональність» 
та «ірраціональність», із його погляду, дозволяють 
використовувати їх як базові у методологічних і сві-
тоглядних підходах суспільних наук, у розробці ме-
тодів освіти [6].

Таким чином, незважаючи на критику, раціо-
нальність залишається теоретико-методологічною 
засадою оновлення парадигми розвитку освіти. 
Вища освіта є невід’ємною складовим освіти, а, зна-
чить, оновлення парадигми повною мірою розпо-
всюджується і на неї. Розширене тлумачення раці-
ональності у поєднанні з освітою як інноваційним 
процесом означає, що раціональний підхід слід по-
ширити на усі ланки СВО, зокрема на економіку та 
управління.

Отже, основними аргументами на користь вибору 
характеристики «раціональність» мають бути:
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– раціональність як одна з форм розуміння дій-
сності широко використовується під час побудови на-
укових теорій і наукової діяльності взагалі;

– раціональність сприяє побудові змінюваної ці-
лісності із власною внутрішньою логікою та синте-
зом макро– і мікроаналітичних стратегій;

– раціональність має буттєву обумовленість, яку 
не можна ігнорувати;

– наукова думка людства є найбільш раціональ-
ним її різновидом;

– раціональність багатьох освітніх доктрин, у т.ч. 
Болонського процесу, простежується у намаганні ін-
тегрувати у стінах ВНЗ науку і навчання студент-
ства;

– структура більшості освітніх програм і страте-
гій має характерні атрибути раціональності, такі як 
мету, цілі, засоби та контроль отриманих результа-
тів;

– класична модель теорії управління спирається 
саме на поняття «раціональності» під час прийняття 
абсолютно об’єктивного і логічного рішення.

Вища освіта апріорі раціональна по суті, бо за-
снована на законах розуму. Тому неодноразову те-
оретичну спробу науковців О. Кратта та Л. Дєєвої 
привнести у діяльність вищої школи елементи раціо-
нальності слід розглядати як свого роду науковий ні-
гілізм. У першому випадку вони намагались довести, 
ймовірно, для самих себе, що раціональність є тією 
винятковою характеристикою, яка дозволяє оціни-
ти функціонування СВО. Подана ними принципова 
схема раціональної діяльності є візуалізацією ознак 
раціональності. Авторів більшою мірою цікавить 
формальні атрибути раціональності як інструменту 
наукового пізнання [3, с. 266-273].

О. Камінська взагалі вважає, що коли йдеться 
про менеджмент освіти, то маємо справу лише з раці-
ональним компонентом. Ірраціональність у цій сфері 
проявляється завдяки, з одного боку, педагогічному 
менеджменту, що діє об’єктивно, з іншого, волі, ін-
сайту, інтуїції керівника, викладача і студента, що 
заявляють про себе суб’єктивно [1, с. 30].

Поняття «раціональність споживача» (consumer 
rationality), «економічна раціональність» (economic 
rationality) та їм подібні слід сприймати як «част-
кові» поняття раціональності, що не претендують 
на філософську загальність, але охоплюють значні 
і практично важливі сфери соціально-економічно-
го буття, наприклад, СВО. Обрана модель дозволить 
встановити уявлення про те, яким чином мету може 
бути досягнуто. У даному випадку «раціональність» 
є особливим конструктором, що виконує методоло-
гічну роль, зміст її визначено відповідною моделлю 
раціональності.

Головною рисою соціологічної моделі людини 
(homo sociologics) є відмова від акценту на особис-
ті інтересі індивіда як суб’єкта господарювання. Мо-
дель homo sociologicus приписує автономію та чільну 
роль суспільству, тобто соціальним інститутам, нор-
мам і правилам поведінки [9]. Одним із таких інсти-
тутів є вища освіта. 

Виходячи з базових положень моделі homo 
sociologicus, ВО – форма діяльності, яка, по-перше, 
містить у собі внутрішню суб’єктивну смислову єд-
ність інтересів суб’єктів СВО; по-друге, суб’єкти не-
залежно координують свої дії виходячи з найбільш 
повного задоволення інтересів кожного. Іншими сло-
вами, соціальний характер ВО проявляється через 
наявність у суб’єктів внутрішньої мотивації, з одного 
боку, й очікування кожним суб’єктом від інших пев-
ної реакції у відповідь, з іншого. Таким чином, раці-

ональність діяльності суб’єктів СВО з позицій моделі 
homo sociologicus є наслідком дотримання ними пев-
них норм і правил відповідно до реалізації місії ВО. 

С. Лінденберг запропонував два види моделей 
homo sociologicus. Перший ‒ абревіатура SRSM 
(Socialized, Role-Playing, Sanctioned, Man), згідно з 
якою соціалізований індивідуум виконує роль, санк-
ціоновану суспільством, тобто соціалізація економі-
ки передбачає виконання ролей [9]. Будучи соціаль-
ним інститутом, ВО апріорі структурована у вигляді 
сукупності ролей, у рамках яких суб’єкти добровіль-
но приймають на себе зобов’язання із соціально де-
термінованими характеристиками. Наявність систе-
ми ролей і рольова поведінка визначають стабільні 
очікування, тобто суб’єкти СВО здатні якоюсь мірою 
передбачити поведінку один одного. У силу недостат-
ньої міри соціалізації суб’єкти відхиляються від сво-
єї ролі, що неминуче призводить до кризових явищ. 
Тому їх дії необхідно координувати та направляти, а 
в окремих випадках застосовувати санкції.

Другий вид – абревіатура OSAM (Оpinionated, 
Sensitive, Acting Man), згідно з якою індивідуум має 
особисту точку зору, сприймає дійсність та діє. Мо-
дель OSAM використовується в емпіричній соціології 
щодо вивчення соціальних процесів, які відбувають-
ся біля «думок, позицій та орієнтацій» (усі ці яви-
ща соціально детерміновані). До недоліків обох видів 
відносять їх нездатність реагувати на явища, що ви-
кликані змінами умов життєдіяльності суспільства 
[9]. 

Беручи до уваги типологію ВО з одного боку та 
базові положення моделі з іншого, у якості концеп-
туального підходу до управління ВО обрано модель 
SRSM. Незважаючи на думку автора моделі про її 
недосконалість, необхідно зробити спробу її реалізу-
вати щодо управління вітчизняною ВО. Це означає, 
що у сучасній вітчизняній СВО недоліки можуть про-
явитися тією чи іншою мірою або не проявитися зо-
всім, або можуть проявитися недоліки іншого роду.

Згідно із плюралістичним підходом, модель 
SRSM виконує методологічну роль, але не містить 
універсально-об’єктного референта, що об’єднує усі 
можливі моделі раціональності. У якості референта 
обрано універсальний філософсько-методологічний 
підхід згідно з яким інтереси суб’єктів СВО повинні 
бути узгоджені у межах кожного з базових атрибутів 
наукової раціональності (мета, методи та механізми, 
результат), що дозволяє забезпечити продуктивну ін-
телектуальну та практичну комунікацію.

Перший атрибут – цілеспрямованість. Форму-
вання основної мети є першим кроком діяльності 
суб’єктів СВО. Цілі ВО закладено у національну док-
трину розвитку освіти та у законодавчі акти. Роз-
виток ВО як соціальної сфери повинен відповідати 
соціально-економічним потребам, інтересам держа-
ви, індивідуума, роботодавця та безпосередньо вищої 
школи.

Другий атрибут раціональності – вільний усві-
домлений вибір засобів досягнення мети усіма 
суб’єктами СВО. Раціональність форм організації ді-
яльності досягається завдяки логічному опрацюван-
ню різних можливостей взаємозв’язку цілей і шля-
хів їх досягнення. Зважаючи на це, раціональність 
діяльності СВО полягає у відповідності мети та об-
раних засобів її досягнення усіма суб’єктами СВО у 
контексті їх взаємозв’язку.

Третій атрибут раціональності – наявність за-
требуваного результату, що виступає мірилом, яке 
визначає, чи раціонально взагалі діяти будь-яким 
чином заради мети. Постановка мети й досягнення 
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результату мають сенс тільки за умови, коли резуль-
тат відповідатиме інтересам усіх суб’єктів СВО, тобто 
буде зрозумілим, доступним і принесе користь.

Раціональність діяльності ВНЗ виявляється у ці-
леспрямованості, ефективному використанні існую-
чих засобів, необхідності у відповідному результаті 
[3, с. 268]. Як встановлено раніше, у національні 
доктрини і програми розвитку ВО не закладено ідею 
сполучення інтересів суб’єктів СВО у рівнопропор-
ційній залежності як місію ВО. У результаті пору-
шення гармонійності взаємозв’язків є джерелом 
кризових явищ, що наявні у сучасній ВО [5]. Раці-
ональність як концептуальна основа реформування 
СВО вказує на «вузькі» місця у кожному із сполу-
чень інтересів суб’єктів СВО та спрямує управлінські 
зусилля на розв’язання кризової ситуації [4, с. 64]. 
Візуальною моделлю раціональності ВО є куб, розпо-
ділений на 12 однакових частин. Куб складається із 
3 шарів згідно з атрибутами раціональності (рис. 1).  
Кожен із шарів розподілений на чотири однакові час-
тини згідно з інтересами суб’єктів СВО.

 

Цілеспрямованість 

Засоби та механізми 
досягнення мети 

Результативність 

Індивідуум 

Держава 

Роботодавець 

ВНЗ 

Рис. 1. Кубічне подання раціоналістичної моделі ВО

Інтереси в одному шарі взаємодіють між собою у 
рівноправних відносинах. Отримана фігура зберігає 
ідеальну форму лише за однієї умови – стовідсоткове 
сполучення інтересів усіх суб’єктів СВО на кожному 
з трьох етапів побудови раціоналістичної моделі. Куб 
починається з нижнього фундаменту цілеспрямова-
ності, проходить етап рівнопропорційного сполучен-
ня інтересів під час постановки завдань, визначення 
засобів та механізмів реалізації мети і завершується 
верхнім шаром – одночасною результативністю усіх 
інтересів. 

Проте головним недоліком наукового управління, 
що базується на раціональності скрізь і в усьому, є 
створення жорсткої нерухомої системи, яка, по суті, 
починає відторгати будь-які нововведення, позбав-
ляючи систему динамізму. Досить часто прагнення 
до раціональності є спробою досягти статичної, а не 
динамічної рівноваги. При незмінному зовнішньому 
середовищі раціональність в управлінні – це, звичай-
но, шлях до найбільш ефективної системи. Але в ди-
наміці раціональність перешкоджає гнучкості, при-
стосовуванню управління до нових умов, незалежно 
від того, чи є ці зміни умов результатом останніх 
досягнень науки і техніки або умов господарюван-
ня. Без зміни способу управлінського мислення роз-
раховувати на підвищення конкурентоспроможнос-
ті освітніх послуг у сьогоднішньому світі, де роль 
динамічних факторів усе більше і більше зростає, 
неможливо. ВНЗ світового класу прагнуть бути ди-
намічними, найвищою мірою рухомими, постійно 
знаходитися у процесі пошуку і навчання. Оскільки 

розвиток ВО передбачає постійні зміни під впливом 
трансформації вигод, потреб, переваг та переконань 
суб’єктів СВО, то для раціоналістичної моделі ВО ди-
намізм полягає у постійному моніторингу й ревізії 
цілей, засобів і механізмів їх осягнення та очікува-
них результатів.

Висновки з проведеного дослідження. Усе викла-
дене дозволило зробити такі висновки. По-перше, 
вища освіта «раціональна» за змістом, оскільки базу-
ється на законах розуму. Протягом багатьох століть 
для розуміння змісту освіти застосувалось поняття 
«раціональність». У міру розвитку матеріальної ци-
вілізації розуміння раціональності поглиблювалося 
поряд із модернізацією змісту та форм освіти. Поява 
філософії освіти свідчить про розширення горизон-
тів розвитку раціональності. По-друге, комерційні 
аспекти діяльності все більш затребувані у ВО. Ра-
ціональність є придатною характеристикою економі-
ко-управлінської складової діяльності ВНЗ. Однак в 
економіці раціональність розуміється інакше, ніж у 
філософії, соціології та психології, що робить необ-
хідним вибір моделі раціональності, яка відображає 
типологію ВО. По-третє, у якості моделі раціональ-
ності обрано SRSM, оскільки вона дозволяє інтегру-
вати інтереси суб’єктів СВО заради реалізації місії 
ВО. Згідно із моделлю SRSM раціональними слід вва-
жати управлінські рішення суб’єктів СВО у частині 
формулювання мети та вибору методів її реалізації, 
що дозволяють реалізувати місію ВО. По-четверте, 
сам по собі вибір моделі SRSM констатує її «абсо-
лютизм», оскільки раціональність приймається як 
така, що спростовується як методологічна стратегія 
історичним розвитком конкретних форм раціональ-
ності. По-п’яте, надмірне захоплення раціональніс-
тю ВО може стати загрозою для суб’єктів, оскільки 
здатне обмежити їх свободу.
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effectiveness of budget funds. The prospects of introduction medium-term budget planning in Ukraine were analyzed, basic disadvantages 
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Постановка проблеми. В умовах економічної і 
політичної кризи стає абсолютно очевидною необ-
хідність зростання участі держави у всіх галузях 
економіки, підтримка реального сектора, підприєм-
ництва, реалізація масштабних соціальних програм. 
Це вимагає науково обґрунтованих заходів економіч-
ної політики, грамотно розроблених програм держав-
них витрат, адекватних поточній ситуації та змінам  
у бюджетно-податковій сфері.

Одними із першочергових заходів щодо проведен-
ня бюджетної реформи є підвищення ефективності 
бюджетних витрат, вдосконалення бюджетного пла-
нування в цілях надання більшої самостійності роз-
порядникам бюджетних програм та посилення їх від-
повідальності за досягнення кінцевих результатів.

Раціональність витрат державного бюджету ха-
рактеризує якість і ефективність державного управ-
ління, а також є однією із ключових умов забезпечен-
ня соціального добробуту та економічного розвитку 
держави. Досвід останніх років свідчить, що у сфері 
управління витратами існують певні складнощі. Під-
вищення рівня раціонального розподілу витрат досі 
розглядалося тільки з погляду економії бюджетних 
коштів і посилення фінансового контролю.

Концепція впровадження системи державного 
планування, орієнтованої на результат, в основу якої 
було покладено принципи зміни бюджетного плану-

вання, лише частково створила передумови підви-
щення ефективності бюджетних витрат. Процедури 
обґрунтування обсягу асигнувань з точки зору до-
сягнення цілей і соціально-економічних результатів 
фактично не стали основними при прийнятті рішень 
по здійсненню витрат. Згідно з теоретичними дослі-
дженнями і міжнародним досвідом, саме ці складові 
є ключовими при побудові системи, що забезпечує 
ефективність використання бюджетних коштів. Не-
достатня увага до дослідження проблем модерніза-
ції системи бюджетного планування, ефективності 
витрат бюджету в системі управління державними 
фінансами, незважаючи на декларовану державою 
зацікавленість, призводить до застосування спроще-
ного підходу, який розглядає кожну одиницю витрат 
у відриві від пріоритетів соціально-економічного 
розвитку країни. Відповідно, така оцінка не може 
слугувати базою для прийняття бюджетних рішень 
і певною мірою знижує їх якість. Підвищення ра-
ціонального розподілу витрат стає одним із найваж-
ливіших завдань, для вирішення якого недостатньо 
пошуку резервів економії, а потрібні системні зміни 
бюджетних інститутів, створення практичних техно-
логій прийняття дієвих бюджетних рішень. Все це 
підтверджує актуальність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми підвищення ефективності здійснення бюджет-

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ



171ауковий вісник Херсонського державного університетуН
них витрат, реформування бюджетної системи та бю-
джетного процесу досліджували багато вітчизняних 
і зарубіжних науковців і практиків. Істотний вне-
сок у дослідження і вирішення даних проблем зро-
били, зокрема, такі вчені і фахівці, як О. Василик, 
К. Павлюк, П. Проноза, Л. Фещенко, Н. Кузьмин-
чук, А. Лавров, І. Лютий, О. Самошкіна, В. Сутормі-
на, І. Чугунов, В. Федосов, В. Баутін, Д. Брюмерхоф, 
Н. Маннінг, Ф. Мошер, Дж. Стігліц, Л. Якобсон та 
інші.

Метою статті є визначення сутності бюджетного 
планування та його ролі у підвищенні ефективності 
управління бюджетними коштами в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Варто 
зазначити, що у Бюджетному кодексі відсутнє тлу-
мачення терміну «бюджетне планування». Для того 
щоб краще зрозуміти поняття «бюджетне плануван-
ня», доцільно проаналізувати підходи українських 
вчених до його визначення (табл. 1).

Таблиця 1
Підходи до визначення терміну  

«бюджетне планування»

Автор Визначення поняття

М.М. Артус,
Н.М. Хижа 

Науково обґрунтований процес 
визначення джерел формування 
і напрямів використання бю-
джетних фінансових ресурсів для 
забезпечення пропорційного й ди-
намічного соціально-економічного 
розвитку суспільства.

І.В. Алексєєв, 
Н.Б. Ярошевич, 
Чушак-
Голобородько А.М. 

Централізоване розподілення й 
перерозподіл у процесі складання 
і виконання бюджету сукупного 
суспільного продукту і націо-
нального доходу по всіх ланках 
бюджетної системи і за видами 
фінансових планів на основі дер-
жавного плану соціально-еконо-
мічного розвитку України.

С.О. Булгакова Централізований розподіл та пере-
розподіл валового внутрішнього 
продукту і національного доходу 
по всіх ланках бюджетної системи 
та видах фінансових планів на 
підставі Державної програми еко-
номічного і соціального розвитку 
України.

В. Федосов Охоплює систему заходів, які 
проводить держава з планомір-
ного планування і використання 
централізованого фонду грошових 
коштів. Бюджетне планування 
відображає процес створення, роз-
поділу і використання частини 
валового внутрішнього продукту, 
що централізується державою.

Джерело: складено автором на основі [1, с. 37; 2, с. 46; 
3, с. 84; 4, с. 51]

Одним із важливих чинників модернізації систе-
ми бюджетного планування є підвищення ефектив-
ності розподілу бюджетних коштів.

Важливим аспектом у вирішенні питань під-
вищення ефективності бюджетних витрат відіграє 
застосування результативної моделі бюджетного 
планування. Незважаючи на тривалу історію впрова-
дження бюджетування, орієнтованого на результат, 
у практику управління фінансами, ні в Україні, ні 
в світі не існує ідеальної моделі бюджетного плану-
вання. Проте існує багато прикладів і описів того, як 
уряди різних країн прагнули пов’язати бюджетний 
процес і планування результатів діяльності в орга-
нах влади. У багатьох дослідженнях досить деталь-

но описані найбільш больові точки витратної моде-
лі системи управління фінансами в органах влади, 
орієнтованого на ресурси. Разом з тим зберігається 
сильний дефіцит критичного і порівняльного аналі-
зу, який би показав переваги і недоліки накопичено-
го практичного досвіду. Як і раніше, залишаються 
значні методологічні недоліки у вимірюванні резуль-
татів діяльності уряду, міністерств і відомств, а та-
кож складнощі у більш тісній інтеграції планування 
результатів та бюджетного процесу. Бюджетування 
з елементами орієнтованості на кінцевий результат 
в органах влади зародилося у середині ХХ століт-
тя в США і відтоді набуло широкої популярності в 
багатьох країнах світу. Саме поняття постійно ево-
люціонує, і міжнародна практика характеризується 
різноманіттям форм його застосування. Міжнародні 
дослідження показують, що виконавчі органи влади 
приблизно в 75% країн, що входять в Організацію 
економічного співробітництва та розвитку, включа-
ють інформацію в бюджетну документацію, яка ха-
рактеризує результати їх діяльності [5, с. 112].

Бюджетування, орієнтоване на результат – це 
система організації бюджетного процесу та держав-
ного (місцевого) управління, при якій планування 
витрат здійснюється в безпосередньому зв’язку з до-
сягненням цілей, які покладалися на органи влади. 
При даному підході до бюджетного процесу, як вва-
жають Н. Маннінг і Н. Парісон [6, с. 43], витрачан-
ня фінансових ресурсів пов’язується з очікуваними 
суспільно-значущими результатами. Найбільш роз-
горнуте поняття бюджетування за результатами дає 
А.М. Лавров: «це метод планування, виконання та 
контролю за виконанням бюджету, що забезпечує 
розподіл бюджетних ресурсів за цілями, завдання-
ми і функціями держави з урахуванням пріоритетів 
державної політики та суспільної значимості, очіку-
ваних безпосередніх і кінцевих результатів викорис-
тання бюджетних коштів» [5, с. 110].

Проведений аналіз теоретичних підходів, а та-
кож аналіз зарубіжного досвіду дозволяють виділити 
основні напрями або концептуальні підходи до про-
цесу модернізації системи бюджетного планування 
та підвищення ефективності державних видатків:

1. Відсутність комплексного підходу може звести 
нанівець всі наміри держави, Уряду (як представни-
ка держави) та державних органів, які реалізують 
програму Уряду. Даний процес повинен охоплювати 
всі напрямки державного управління та відобража-
тися у всіх нормативно-правових актах, які регла-
ментують роботу державних органів. А сам процес 
модернізації системи бюджетного планування пови-
нен бути частиною адміністративних реформ. Під-
вищення ефективності видатків бюджету буде не-
можливим, у разі відсутності системи її оцінки, для 
створення якої необхідні формалізовані правила, що 
чітко регламентують всі її етапи. Чіткість викладу 
і відсутність двоїстих понять дозволить отримати 
об’єктивні дані в результаті проведеної оцінки ефек-
тивності. В результатах оцінки повинні бути заці-
кавлені не тільки державні органи, що здійснюють 
планування і виконання бюджету, а й вищі посадові 
особи держави – Президент, Прем’єр-міністр, голова 
вищого законодавчого органу країни, які використо-
вують їх у своїй роботі при побудові системи пріори-
тетів соціально-економічного розвитку держави від-
повідно до проведеної бюджетної політики.

2. У світі не існує стандартного підходу до під-
вищення ефективності державних видатків, який 
можна було б застосувати безпосередньо в Україні. 
Найбільший розвиток отримали напрями досягнення 
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ефективності бюджетних витрат у країнах, які пере-
йняли різні методики у бізнес-середовища.

3. Оцінка ефективності не буде повною при від-
сутності заздалегідь заданих параметрів реалізації 
намірів Уряду та державних органів, що виражають-
ся в конкретних результатах. При цьому важливу 
роль відіграє наявність взаємопов’язаних стратегії і 
тактики досягнення поставлених завдань, прийня-
тих для реалізації конкретних заходів з урахуван-
ням історичного досвіду, поточної економічної ситу-
ації, тобто ступеня актуальності сучасних суспільних 
проблем. Формування бюджету починається з визна-
чення загального обсягу бюджетних витрат, сукуп-
них зобов’язань відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці перед її громадянами та визначення 
потреб у бюджетних доходах на реалізацію цих 
зобов’язань. Ці основоположні політичні рішення 
виробляються в процесі стратегічного планування і 
знаходять вираження в програмних документах уря-
ду. Бюджетне планування займає центральне місце 
в системі управління суспільними фінансами. Воно 
пов’язує в єдине ціле усі сфери суспільних фінан-
сів: надання бюджетних послуг, управління держав-
ним боргом, управління бюджетними закупівлями, 
планування бюджетних інвестицій, планування між-
бюджетних відносин та інше. Інструменти економіч-
ної та фінансової політики держави узгоджуються за 
термінами, формами і обсягами фінансових ресурсів 
у рамках бюджетного плану (рис. 1). В ідеалі страте-
гічні цілі соціально-економічного розвитку повинні 
знайти відображення у вигляді середньострокових 
цілей і пріоритетів, сформульованих в цільових і ві-
домчих програмах, в кінцевому рахунку в перспек-
тивному фінансовому плані, який трансформується 
в річний бюджет (або бюджет приймається на довго-
строкову перспективу, як вже прийнято у багатьох 
країнах з розвиненою ринковою економікою). Також 
визначаються потреби в бюджетних інвестиціях, ви-
ходячи з параметрів попиту на соціальні послуги та 
стану соціальної інфраструктури. Це, в свою чергу, 
визначає параметри боргової політики та політики 
управління бюджетними коштами. Нарешті, політи-
ка бюджетного обліку та аудиту, як ключова частина 
політики інформаційного забезпечення органів вла-
ди, також залежить від цілей соціально-економічної 
політики, які трансформувалися в завдання конкрет-
них органів влади.

Таким чином, процедури бюджетного плануван-
ня нерозривно пов’язані з усіма сферами діяльнос-
ті органів влади. У процесі бюджетного планування, 

необхідно визначити ключові параметри всіх вище-
перелічених інструментів соціально-економічної по-
літики і забезпечити їх взаємну узгодженість, а та-
кож взаємодію органів влади.

4. Необхідність здійснення трансформації систе-
ми фінансового менеджменту в державних органах. 
Профільні підрозділи та їх співробітники повинні 
бути відповідальними за витрачання бюджетних ре-
сурсів у процесі своєї діяльності і за досягнення за-
планованих результатів. Делегування повноважень і 
обов’язків у сфері фінансового менеджменту повинно 
супроводжуватися поступовим перенесенням акцен-
ту з зовнішнього контролю на внутрішній контроль.

Усі вищезгадані фактори можуть залишитися та-
кими без змін у разі, якщо методологічні підходи до 
підвищення ефективності бюджетних витрат і всієї 
системи управління державними фінансами зали-
шаться на тому ж рівні. Головним фактором ефектив-
ності виступає модифікація методології бюджетного 
планування. Можливим є також процес модифікації 
методології бюджетного планування, який потрібно 
розкласти на послідовні етапи і тільки після апро-
бації та доопрацювання відповідно до реальних умов 
країни впроваджувати повномасштабно із закріплен-
ням у нормативних правових актах країни. Даний 
принцип можна відобразити графічно (рис. 2).

 

5. Включення методу в практику 
шляхом правового закріплення 

2. Вибір методу формування 
ініціатив щодо його 
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4. Оцінка результатів 
застосування методу
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3. Організація бюджетного 
планування із застосуванням 

методу

Рис. 2. Принцип модифікації методології 
бюджетного планування [5, с. 114]

Процес модифікації, на нашу думку, необхідно 
розбити на такі етапи:

– додатково до наявних методів бюджетного пла-
нування розробляються нові методи, або вдосконалю-
ються існуючі;

– державні органи в процесі обговорень і на 
основі критеріїв пріоритетності вибирають напрями 
впровадження нових або удосконалених методів. На 
цьому етапі передбачається розробка відповідних ме-
тодичних рекомендацій;

– у Міністерстві фінансів України відбувається 
реорганізація системи управління бюджетними ко-
штами із застосуванням цих нових методів;

– після практичної апробації нових методів про-
водиться їх оцінка,за результатами якої аналізують-
ся недоліки застосування методів, розробляються ре-
комендації для застосування в інших міністерствах 
або регіонах.

5. Враховуючи прагнення уряду перейти на фор-
мування орієнтованих на результат бюджетів, доціль-
ною буде така схема бюджетного процесу (рис. 3).

При даному підході на етапі планування бюджету 
для кожної програми готується декларація її резуль-
татів і план надання послуг. Проводиться розрахунок 
витрат на здійснення програми та розрахунок очіку-
ваної ефективності програми. Очікувані показники 
ефективності розраховуються на підставі очікуваних 
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Рис. 1. Узгодження інструментів економічної 
та фінансової політики у системі бюджетного 

планування [7, с. 46]



173ауковий вісник Херсонського державного університетуН
(прогнозованих) даних статистики, на які повинно 
вплинути виконання різних бюджетних програм.

На етапі виконання бюджету проводиться збір ін-
формації з виконання бюджету і збір статистичних 
даних за результатами програми.

На етапі аналізу і контролю бюджету для кожної 
програми проводиться розрахунок її ефективності. 
При цьому для розрахунку ефективності використо-
вуються вже реальні дані, отримані у ході виконання 
бюджету. По кожній програмі проводиться порівнян-
ня витрат на її здійснення і показників ефективнос-
ті із запланованими значеннями, а також з попере-
дніми періодами. Крім того, у бюджетному процесі 
необхідною є активна участь неурядових організа-
цій, більшою мірою на рівні місцевих бюджетів, де 
функції держави максимально наближені до безпо-
середніх одержувачів державних послуг, тобто насе-
лення. Це забезпечить взаємне урахування інтересів 
суб’єктів господарювання, населення і держави на 
всіх рівнях управління при побудові ефективного фі-
нансового механізму.

6. Необхідна повна прозорість усіх етапів бю-
джетного процесу, в тому числі чітке закріплення 
повноважень між органами влади, що буде додатко-
вим фактором для підвищення відповідальності дер-
жавних органів за здійснені ними дії та використа-
ні державні фінансові ресурси. Це передбачає також 
наявність достовірної та оперативної інформації про 
витрати і результати, точність розрахунків і багато-
варіантність прогнозів.

7. Одним із дієвих інструментів підвищення 
ефективності управління фінансами держави і зо-
середження уваги на результативності бюджетних 
витрат є оцінка програм (державних, галузевих, 
бюджетних), реалізація яких здійснюється за раху-
нок коштів бюджету. З цією метою в даний час йде 
впровадження альтернативного способу здійснення 

бюджетних витрат – бюджетування, орієнтоване на 
результат, впровадження якого передбачає проведен-
ня низки послідовних заходів, серед яких:

– розробка процедури визначення цілей та за-
вдань діяльності органів державної влади;

– реформування процесу планування та фінансу-
вання державних видатків;

– розроблення показників, що оцінюють ефек-
тивність витрачання бюджетних коштів;

– розроблення класифікації бюджетних видат-
ків, відповідно до програмно-цільового методу, на-
приклад, програмної класифікації;

– підвищення відповідальності міністерств і ві-
домств за результати діяльності;

– впровадження процедури забезпечення тран-
спарентності державної фінансової політики.

Особливостями аналізованого варіанта плануван-
ня та витрачання бюджетних коштів у рамках бю-
джетування, орієнтованого на результат, є:

– складання кошторису передбачає комплекс за-
ходів, що проводиться на рівні уряду, розпорядни-
ка бюджетних коштів. На рівні уряду – визначен-
ня цілей, яких необхідно досягти, використовуючи 
державний бюджет, а також постановка відповідних 
завдань розпорядникам бюджетних програм: на ко-
роткострокову перспективу (1 рік), середньострокову 
(1-5 років), довгострокову (більше 5 років). На рівні 
розпорядника бюджетних коштів – підготовка про-
ектів програм, за допомогою яких будуть вирішені 
поставлені завдання без оцінки витрат на їх реаліза-
цію. При цьому доцільно підготувати декілька про-
ектів програм у рамках вирішення одного завдання;

– передбачається складання декількох коштори-
сів – по програмам, певним розпорядникам, якими 
представлені кошториси перевіряються і узагальню-
ються, а також доповнюються статтями, необхідни-
ми для реалізації програми.

Рис. 3. Організація планування бюджету з орієнтацією на результативність  
та ефективність витрат бюджету [8, с. 101]
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При бюджетуванні, орієнтованому на результат, 
особлива роль відводиться моніторингу якості на-
дання бюджетних послуг і ефективності бюджет-
них витрат. Саме цей метод фінансового контролю 
дозволить органам виконавчої влади мати у своє-
му арсеналі оперативну інформацію для прийняття 
управлінських рішень. Сучасна система державного 
фінансового контролю не відповідає вимогам ринко-
вої економіки, так як він не дозволяє оцінити ефек-
тивність вкладення бюджетних коштів і не враховує 
суспільної значимості витрат. Між тим у ринковій 
економіці результативність будь-яких грошових ви-
трат – обов’язкова умова успішної діяльності всіх 
ринкових суб’єктів, до яких належать і органи вла-
ди. Основною метою моніторингу має стати визна-
чення можливості вирішення поточних і довгостро-
кових завдань соціального та економічного розвитку 
територій на основі зіставлення зроблених витрат та 
отриманих результатів. До числа заходів, що дозво-
ляють застосувати на практиці моніторинг ефектив-
ності бюджетних витрат, варто віднести:

– координацію функцій контролюючих орга-
нів відповідно до цілей бюджетної діяльності в умо-
вах бюджетування, орієнтованого на результат, щоб 
уникнути їх дублювання;

– розробку та впровадження показників ефек-
тивності витрачання бюджетних коштів по галузям;

– створення механізму стимулювання (заохочен-
ня) ефективної діяльності менеджерів бюджетних 
програм.

Система показників повинна бути єдиною і ви-
користовуватися у всіх міністерствах і підвідомчих 
бюджетних установах. Перш за все це фінансові по-
казники (частка видатків обласного бюджету на ви-
конання програмних заходів у загальній структурі 
витрат розпорядника бюджетних коштів, частка ви-
трат, що розміщуються за результатами конкурсу, 
в загальній сумі бюджетних витрат, частка інших 
витрат у загальних витратах). Другий блок показ-
ників необхідний для оцінки кадрового потенціалу 
бюджетної сфери (частка осіб з вищою освітою, вче-
ним ступенем, частки осіб, відібраних за конкурсом, 
відношення заробітної плати в бюджетних установах 
до середньої заробітної плати по регіону). Третя гру-
па показників характеризує соціальну значущість 
діяльності бюджетної установи, відомства, розпоряд-

ника бюджетних коштів. Основним показником у цій 
групі слугуватиме показник, що характеризує якість 
надання бюджетних послуг на думку їхніх спожи-
вачів. Для розрахунку даного показника представ-
ляється впровадити систему опитувань громадської 
думки. Четверта група показників повинна розро-
блятися індивідуально для розпорядника бюджетних 
програм і характеризувати особливості реалізації по-
кладених на них функцій.

До основних критеріїв ефективності витрачання 
бюджетних коштів можна віднести задоволення по-
треб суспільства, співвідношення між доходами та 
витратами, дотримання термінів фінансування, від-
повідність видатків кошторису, проведення чесних 
тендерів, зокрема оплата товарів та послуг з держав-
ного бюджету за справедливою ціною, здійснення ви-
датків у заплановані строки (рис. 4).

Показники ефективності бюджетних послуг умов-
но можуть бути розподілені на три основні групи:

– галузеві показники: обсяги наданих бюджет-
них послуг за видами галузей і за окремими спеці-
альностями, кількість наданих послуг та отриманих 
результатів, кількість споживачів послуг, що нале-
жать до певної соціальної групи.

– економічні показники: витрати на надання 
послуг, питома вага витрат на оплату певних видів 
бюджетних послуг, окремі показники використання 
грошових коштів;

– соціальні показники: рівень освіченості, смерт-
ність, народжуваність, середня тривалість життя, рі-
вень захворюваності, задоволеність населення якістю 
бюджетних послуг.

Застосування єдиної системи показників для 
оцінки ефективності державних витрат дозволить 
оцінювати ступінь досягнення поставлених цілей з 
підвищення ефективності використання ресурсів за 
допомогою числових критеріїв. Використання за-
гальної методики спростить порівняння ефективнос-
ті витрачання державних коштів як між окремими 
бюджетними установами, так і між різними муніци-
пальними утвореннями і регіонами.

Існування різних цілей оцінки ефективності різ-
ними категоріями користувачів піднімає проблему 
інтерпретації результатів оцінки. Так, з точки зору 
розпорядників бюджетних коштів відповідальних за 
здійснення прямих бюджетних витрат, інформація 
повинна використовуватися в цілях планування їх 
власної діяльності, постановки завдань і забезпечення 
більш ефективного розподілу ресурсів. А для органів 
державного фінансового контролю метою може бути 
перевірка ефективності витрачання бюджетних ко-
штів, досягнення поставлених завдань і виконання по-
кладених функцій на одержувача бюджетних коштів.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
сьогодні у бюджетному процесі все більш значну 
роль відіграє бюджетне планування, оскільки від 
правильного визначення планових показників дер-
жавного та місцевих бюджетів залежить якість їх 
виконання.

Бюджетне планування є складовою загально-
державного економічного планування і займає цен-
тральне місце у фінансовому плануванні, тобто є 
невід’ємною частиною фінансового механізму дер-
жави. Відтак, від рівня збалансованості бюджету на 
стадії планування, точності прогнозів показників со-
ціально-економічного розвитку залежать рівень ви-
конання бюджетних програм протягом майбутнього 
бюджетного періоду, рівень ефективності управління 
бюджетними коштами та стабільність функціонуван-
ня бюджетної сфери загалом.

 

Критерії ефективності витрачання 
бюджетних коштів

задоволення потреб суспільства 

співвідношення між доходами та витратами 

дотримання термінів фінансування 

здійснення видатків у заплановані строки

відповідність видатків кошторису

оплата товарів та послуг з державного 
бюджету за справедливою ціною

Рис. 4. Критерії ефективності витрачання 
бюджетних коштів [9, с. 78]
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БЮДЖЕТИ-ДОНОРИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Охарактеризовано проблеми залучення коштів бюджетів-донорів державного бюджету України. Актуалізовано важливість до-
тримання принципу довгострокової збалансованості бюджету для забезпечення ефективної бюджетної політики на державному та 
регіональному рівні, необхідність забезпечення якісної оцінки довгострокової збалансованості бюджету для ефективного витрачан-
ня наявних ресурсів та контролю над бюджетним процесом. Визначено основні стратегічні орієнтири забезпечення довгострокової 
збалансованості бюджету України за рахунок ефективного використання потенціалу бюджетів-донорів державного бюджету країни.
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Гарасим П.Н., Старух А.И. БЮДЖЕТЫ-ДОНОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Охарактеризованы проблемы привлечения средств бюджетов-доноров государственного бюджета Украины. Актуализиро-

вана важность соблюдения принципа долгосрочной сбалансированности бюджета для обеспечения эффективной бюджетной 
политики на государственном и региональном уровне, необходимость обеспечения качественной оценки долгосрочной сба-
лансированности бюджета для эффективного расходования имеющихся ресурсов и контроля над бюджетным процессом. 
Определены основные стратегические ориентиры обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Украины за счет 
эффективного использования потенциала бюджетов-доноров государственного бюджета страны.

Ключевые слова: бюджет, бюджет-донор, доходы бюджета, межбюджетные отношения, сбалансированность бюджета.

Garasym P.N., Starukh A.I. BUDGETS-DONORS OF THE STATE BUDGET
The problems of bringing in of money of budgets-donors of the state budget of Ukraine are described in the article. Importance of 

observance of principle of long-term balanced of budget is for providing of effective fiscal policy at state and regional level, the necessity 
of providing of quality estimation of long-term balanced of budget is reasonable for the effective expense of present resources and control 
above a budgetary process. The basic strategic reference-points of providing of long-term balanced of budget of Ukraine are certain due 
to the effective use of potential of budgets-donors of the state budget of country.

Keywords: budget, budget-donor, profits of budget, interbudgetary relations, balanced of budget.

Постановка проблеми. Фінансові проблеми фор-
мування державного бюджету України не вичерпу-
ються загальною недостатністю фінансових ресурсів 
(до речі, така проблема існує або її існування кон-
статується мало не в усіх країнах світу). Не менш 
серйозною проблемою є структурна невідповідність 
джерел доходів і витрат – бюджетів нижчого рівня. 
Чимала кількість адміністративно-територіальних 
утворень, органів місцевого самоврядування, терито-
ріальних громад фінансово залежать від регіональної 
влади (обласного і районного рівнів, оскільки саме 
через ці бюджети розподіляються нижче деякі між-
бюджетні трансферти з державного бюджету). Проте 
існують і самодостатні бюджети, що виступають до-

норами державного бюджету країни та мають суттєве 
значення для забезпечення збалансованості та стій-
кості бюджетної системи країни загалом.

Зважаючи на існуючі дослідження процесів децен-
тралізації державного управління в інтересах економіч-
ного зростання, аналізуючи особливості міжбюджет-
них стосунків, актуальною є проблема забезпечення 
фінансових потреб країни через певні бюджетні сти-
мули та обмеження на рівні її регіонів, коли складові 
сектори державного управління нижчого рівня викону-
ють свої обов’язки, розраховуючи на конкретну фінан-
сову допомогу від органів влади центрального рівня,  
або – субсидуючи державний бюджет, тобто, виступаю-
чи донорами державного бюджету. 
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Реальна оцінка бюджетних можливостей місце-
вого самоврядування дозволить об’єктивно виявити 
дійсні потреби у фінансових ресурсах, обґрунтовано 
обрати фінансову стратегію соціально-економічного 
розвитку, підвищити фінансову самостійність у ви-
користанні наявного бюджетного потенціалу. Важ-
ливість вказаних проблем із необхідністю структу-
ризації, систематизації методичного апарату, оцінки 
ефективності бюджетного процесу обумовила акту-
альність теми статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика міжбюджетних відносин та збалансованості 
бюджетної системи доволі активно відображаєть-
ся в сучасній науці. Зокрема питанням оптимізації 
міжбюджетних відносин присвячені праці відомих 
вітчизняних науковців О. Василик, О. Кириленко, 
формуванням підходів щодо оптимізації трансферт-
ної політики займаються О. Снісаренко, Т. Смірнова, 
Е. Котеленець та ін. 

Натомість попри популярність зазначеної про-
блематики як об’єкта дослідження, у науково-прак-
тичній літературі недостатньо обґрунтовано конкрет-
ні проблеми розвитку бюджетів-донорів державного 
бюджету, окремі питання все ще є дискусійними або 
недостатньо дослідженими, зокрема ті, що стосують-
ся конкретизації факторів ефективності формування 
таких бюджетів, визначення їх ролі у забезпеченні 
розвитку економіки країни, створення передумов за-
безпечення збалансованості, бездотаційності місце-
вих бюджетів і державного бюджету України.

Мета статті. Здійснити характеристику проблем 
та виявити фактори, що впливають на формування 
в сучасних умовах державного бюджету України за 
рахунок бюджетів-донорів.

Виклад основного матеріалу. Бюджет країни є 
основним фінансовим планом держави, що відобра-
жає його доходи і видатки, плани щодо витрачання 
фінансових ресурсів та забезпечення їх надходження 
[2]. Важливими проблемами функціонування держа-
ви є формування адекватних стосунків між рівнями 
ухвалення рішень стосовно розвитку країни загалом 
та її регіонів, пошук оптимального поєднання бю-
джетного централізму і місцевої автономії. Вказані 
проблеми є особливо актуальними для України, де 
структурні реформи міжбюджетних взаємовідносин 
між центром та регіонами задекларовано, проте вони 
ще потребують суттєвого обґрунтування, ухвалення 
політичних рішень, удосконалення існуючих та фор-
мування нових механізмів управління. 

Обов’язковою передумовою оптимізації міжбю-
джетних відносин з метою вирівнювання фінансо-
вої забезпеченості місцевих бюджетів є врахуван-
ням особливостей їх формування та використання 
в умовах конкретної адміністративно-територіаль-
ної одиниці (регіону, міста). Зважаючи на те, що 
територіальні громади в Україні доволі подрібне-
ні, практично не мають власних можливостей роз-
витку, у значної кількості з них немає бюджетних 
установ, комунальних підприємств тощо: лише 30% 
територіальних громад в Україні фінансово само-
достатні, а 70% одержують дотації із держбюдже-
ту [10]. Особливістю реформування міжбюджетних 
відносин в Україні має бути безумовна відмова від 
постійної дотаційності певних місцевих бюджетів за 
рахунок інших. 

Результативність кількісної оцінки ризиків між-
бюджетних відносин може бути підвищена через вра-
хування відмінностей серед учасників перерозподілу 
доходів Державного бюджету, тобто місцевих бюдже-
тів-донорів та бюджетів-реципієнтів. 

Як правило, під бюджетами-донорами державно-
го бюджету розуміють бюджети, які перераховують 
кошти до державного бюджету, тоді як бюджети-ре-
ципієнти – це ті бюджети, які одержують офіційні 
трансферти з держбюджету. Відтак існують певні умо-
ви віднесення бюджету до тієї чи іншої категорії, а 
також вирізняються в окрему групу так звані бюдже-
ти «нейтральних територій», для ідентифікації яких 
використовується коефіцієнт автономії, що розрахо-
вується як частка власних та закріплених доходів бю-
джету в загальному обсязі доходів. Якщо відношення 
коефіцієнта автономії певного бюджету до середньо-
го значення цього коефіцієнта у зведеному бюджеті є 
меншим одиниці (за умови, що обсяг видатків є мен-
шим за обсяг розрахункових доходів місцевого бю-
джету) бюджет вважається нейтральним [11, с. 46].

Чинники виникнення ризику міжбюджетних від-
носин в Україні зводяться до трьох основних про-
блемних аспектів [2; 3; 11]: високий рівень перероз-
поділу через центр; нечіткість та непередбачуваність 
розподілу міжбюджетних трансфертів; обтяжливий і 
несправедливий механізм так званих «делегованих 
видатків». У зв’язку із зазначеними особливостя-
ми бюджетного процесу на місцевому рівні, місцева 
влада в економічно розвинених регіонах, бюджети 
яких є, або можуть бути донорами державного бю-
джету, як правило, займає пасивну позицію, що зу-
мовлює значний рівень управлінського ризику, що 
пов’язаний із низьким професійним рівнем праців-
ників бюджетної сфери, відсутністю мотивації до 
економічних успіхів та зацікавленості в результатах 
управлінських рішень.

Характеризуючи взаємозв’язки між державним 
бюджетом, дефіцитом бюджету і основним макрое-
кономічним показником України – ВВП (рис. 1, на 
основі даних [6; 9]), слід зазначити, що упродовж 
2002–2013 рр. відношення доходів до ВВП перебуває 
в межах 22–33%, найбільшого рівня досягаючи в пе-
редкризовому 2008 році, очевидним є те, що криза 
суттєво відобразилась на державному бюджеті краї-
ни (дається в знаки значна частка тіньового сектору 
в економіці, який в період кризи ще більше зріс). 
Дефіцит бюджету також мав нестабільну динаміку. 
Корелюючи з динамікою економічного зростання, 
водночас бездефіцитним бюджет країни упродовж 
аналізованого періоду був лише в 2002–2013 рр.
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Характеризуючи міжбюджетні трансферти в краї-

ні наведемо зведені дані 2013 року (таблицю 1 скла-
дено на основі [6; 9]), які свідчать про те, що доміну-
ючими трансфертами є перерахування із загального 
фонду держбюджету, суттєвими є виплати за субвен-
ціями соціального захисту населення (близько 28%). 
Доволі суттєвим є відхилення між планованим та 
фактичним рівнем трансфертів (відхилення на рівні 
3,2% від запланованого). В цьому контексті обсяг ко-
штів, що надходять з місцевих бюджетів до держав-
ного бюджету через трансферти, є дуже незначним.

Звертаючись до закордонної практики формуван-
ня державного бюджету, слід згадати німецький до-
свід: в цій країні економічно розвинені регіони до-
помагають фінансово слабким, розміщуючи у них 
тимчасово вільні бюджетні кошти, створюючи інф-
раструктуру, міжрегіональні транспортні магістралі, 
великі інвестиційні проекти в енергетиці тощо. Пе-
ревагою такого розміщення засобів в іншому регіоні, 
а не у банку, є те, що відбувається цільова акумуля-
ція фінансових ресурсів двох і більше регіонів для 
реалізації спільних інвестиційних проектів в інтер-
есах декількох регіонів, створюється синергетичний 
ефект [8, с. 147–148]. Корінною відмінністю німець-
кої моделі від існуючої в Україні практики перероз-
поділу ресурсів через центральний бюджет є те, що:

– в німецькій моделі посилюється інвестиційна 
спрямованість бюджетних коштів, оскільки вони 
спрямовані на розвиток; 

– створюються умови для реалізації великих ін-
вестиційних і інноваційних проектів за рахунок аку-
муляції фінансових ресурсів декількох регіонів. 

Вимоги, яких дотримуються держави з ринковою 
економікою і демократичними принципами громад-
ського розвитку й органи місцевої влади цих держав 
під час планування, аналізу та реалізації бюджетно-
го процесу, характеризують принципи бюджетної по-
літики. У системі цих принципів важливе значення 
має принцип збалансованості та стійкості регіональ-
них бюджетів, який передбачає, що повноваження 
на здійснення витрат бюджету повинні відповідати 
об’єму надходжень до бюджету на відповідний бю-
джетний період [1; 3], що забезпечує стійкість ре-
гіонального бюджету. Цей принцип означає, що усі 
витрати бюджету повинні покриватися загальною су-
мою доходів з джерел фінансування його дефіциту, 
тобто повноваження на здійснення витрат бюджету 
повинні відповідати об’єму надходжень в нього на 
відповідний бюджетний період.

Після прийняття Бюджетного кодексу в Україні 
спостерігається певний прогрес у вирішенні проблем, 
пов’язаних із вертикальним розподілом витратних 
повноважень, зокрема, більш чітко розподілені по-

вноваження зі здійснення витрат між рівнями бю-
джетної системи (згідно з принципом субсидіарності) 
[4; 5; 7], на законодавчому рівні скасовані непрофі-
нансовані мандати, закладені основи для розвитку 
місцевої фінансової автономії завдяки диференцію-
ванню витрат місцевих бюджетів на делеговані та 
власні.

Водночас нові механізми управління бюджетни-
ми витратами не наблизили вирішення низки вкрай 
важливих питань формування витратної частини 
місцевого бюджету. Зокрема, не передбачено введен-
ня стимулів для ефективного використання коштів 
місцевого бюджету; деякі витратні повноваження 
(освіта, охорона здоров’я тощо) закріплені одночасно 
за декількома рівнями бюджетної системи без чітко-
го визначення компетенції кожного з них; не вирі-
шені проблему створення інституцій для координації 
дій між різними рівнями влади. 

Бюджетним кодексом передбачено формульний 
розподіл трансфертів, основою якого є визначення 
об’єму витрат місцевих бюджетів на основі норма-
тивів. Водночас в Україні практикується асиметрич-
ний підхід до визначення коефіцієнту вирівнюван-
ня, коли для донорів його значення встановлюється 
на рівні менше одиниці, а для бенефіціантів він до-
рівнює одиниці. Цей підхід створює деякий простір 
для виявів суб’єктивізму з боку центральних органів 
державної влади з приводу донорів державного бю-
джету, отже, може бути джерелом напруженості у 
відносинах між державою і органами місцевого само-
врядування.

Основними стратегічними орієнтирами довгостро-
кової збалансованості бюджету України, на думку 
автора, мають бути:

– визначення та нарощування бюджетного по-
тенціалу бюджетів-донорів державного бюджету для 
забезпечення потреб економіки країни, стійкого со-
ціально-економічного розвитку за рахунок власних і 
закріплених джерел;

– достатність прибуткової частини бюджету та її 
відповідність витратним зобов’язанням; 

– найбільш ефективне і результативне викорис-
тання бюджетного потенціалу бюджетів-донорів.

Загалом на процес збалансування фінансових сис-
тем бюджетів впливає значна кількість чинників (фі-
нансових, економічних, соціальних і інших), серед 
яких можна виокремити такі: величина внутріш-
ніх і зовнішніх інвестиційних вкладень; кількість 
суб’єктів господарювання, що функціонують на тери-
торії, їх кредиторська і дебіторська заборгованості; рі-
вень зайнятості і безробіття в регіоні; об’єм наявних 
основних і оборотних фондів тощо. Але визначаль-
ними (засадничими) чинниками оцінки ефективності 

Таблиця 1
Міжбюджетні трансферти в Україні за 2013 рік

 тис. грн.

Назва трансферту
Передбачено 
розписом на 

2013 рік

Структура 
(за планом)

Касові видатки 
державного 

бюджету

Структура 
(за фактом) Відхилення 

Всього за субвенціями соціального 
захисту населення 49 543 533,50 27,99% 48 671 785,30 28,39% 871 748,20

Додаткові дотації 5 524 947,60 3,12% 5 524 947,60 3,22% 0,00

Всього за трансфертами загального 
фонду 115 421 201,30 65,20% 114 471 994,80 66,78% 949 206,60

Всього за трансфертами спеціального 
фонду 6 544 353,00 3,70% 2 741 758,20 1,60% 3 802 594,80

ВСЬОГО 177 034 035,40 100,00% 171 410 485,90 100,00% 5 623 549,60

Кошти, що надходять з місцевих 
бюджетів до державного бюджету 1 589 152,0 1 469 246,5 119 905,5
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бюджету регіону, розрахунку величини його збалансо-
ваності та стійкості є величини доходів і витрат, які 
доводяться на одного жителя досліджуваної території, 
порівняння цих показників з середніми у країні.

Якщо рівень поточної збалансованості бюджету мож-
на оцінити за виконанням плану поточних платежів до 
бюджету, величиною кредиторської заборгованості, а 
найважливішими показниками фінансової незалеж-
ності і стійкості є: структура доходів (частка власних, 
регулюючих, податкових, неподаткових доходів), забез-
печеність необхідних витрат бюджету надходженнями з 
власних джерел, то довгострокова стійкість бюджету по-
винна характеризуватися позитивною динамікою фак-
тичних і прогнозних характеристик його основних па-
раметрів. Тобто, довгострокова збалансованість бюджету 
може розглядатися в двох аспектах:

– як результат достатнього, ефективного і ста-
більного фінансового забезпечення;

– як передумова забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку.

Під час оцінки саме довгострокової збалансо-
ваності та стійкості бюджету важливе те, що вона 
пов’язана з проблемами і потребами бюджетного пла-
нування, обумовленими необхідністю визначення фі-
нансових можливостей регіонів на поточний рік і на 
найближчі роки (тобто, забезпечення збалансованос-
ті та стійкості бюджету в короткостроковий період і 
в перспективі); посиленням значення орієнтації бю-
джетної політики, що реалізовується, на стратегічні 
цілі соціально-економічного розвитку країни. Лише 
за цих умов існує можливість планування бюджету 
країни в урахуванням потенціалу регіональних бю-
джетів-донорів державного бюджету.

Висновки. Вирівнювання доходів бюджетів через 
механізм міжбюджетних трансфертів є об’єктивною 
необхідністю через великі відмінності в рівні еконо-
мічного потенціалу регіонів. Водночас переважання 
міжбюджетних трансфертів знижує податкові стиму-
ли до поповнення бюджетів регіонів і може зумовити 
«утриманські» настрої на мезорівні в регіонах, які 
є чи потенційно можуть стати донорами державного 
бюджету країни. 

Важливою проблемою в цьому сенсі залишаєть-
ся наповнюваність доходами регіональних і місцевих 
бюджетів. Віддаючи пріоритет підтримці збалансова-
ності бюджетної системи в умовах прогнозованого на 
найближчі роки дефіциту бюджету країни, основним 
завданням бюджетної політики країни має бути за-
безпечення доходів бюджетної системи, збільшення 
прибуткового потенціалу податкової системи.

Довгострокова збалансованість бюджету як стан 
доходів і витрат бюджету, їх структури і динаміки, 
що забезпечує органам регіональної влади можли-
вість повного, своєчасного і незалежного від інших 
бюджетних рівнів виконання своїх зобов’язань, 
сприяє збалансованому розвитку економіки і соці-
альної сфери. Довгострокова збалансованість бюдже-
ту може розглядатися в двох аспектах: як результат 
достатнього, ефективного і стабільного фінансового 
забезпечення; як передумова забезпечення соціаль-
но-економічного розвитку. Заради збереження зба-
лансованості бюджету країни його структура пови-
нна забезпечувати необхідні потреби господарства і 
населення, а також ініціювати соціально-економіч-
ний розвиток регіонів, дотаційних і донорів. 
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Постановка проблеми. Капітал – головна еконо-
мічна категорія сучасного суспільства. Природа капі-
талу, його сутність була цікавою з боку економічної 
думки упродовж багатьох сторіч. Слово «капітал» 
походить від латинського «capitalis», що означає 
«основний, головний». Саме тому, капіталу приділя-
ється значна увага економістів, науковців та прак-
тиків. Поєднання їхніх позицій щодо обґрунтування 
ролі та місця капіталу у процесах створення, станов-
лення та розвитку підприємств дозволяє сформувати 
комплексне бачення та досліджувати його у різних 
аспектах діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове 
пізнання капіталу невід’ємне від історичної еволюції 
економічної думки. Питанням трактування сутності 
поняття «капітал» були присвячені праці таких мис-
лителів, як Арістотель, Т. Манн, Ф. Кене, А. Сміт, 
Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, К. Маркс, Е. Бем-Баверк, 
В. Парето, А. Маршалл, Дж. Кейнс, П. Самуельсон, 
Й. Шумпетер та інші. Дослідженням теорії капіталу 
займались й видатні економісти–лауреати Нобелів-
ської премії – М. Алле, С. С. Кузнец, Ф. Модільяні 
та М. Міллер, Д. Стиглер, Р. Соллоу, Дж. Р. Хикс, 
Т. У. Шульц. Сучасні економічні дослідження та-
ких вчених, як Л. О. Коваленко, Ф. Ф. Бутинець, 
І. Т. Балабанов, В. В. Селезньов, І. Й. Яремко до-
повнюють історичне бачення змісту поняття «капі-
тал», спричиняють виникнення різних течій та по-
зицій стосовно його розуміння. Незважаючи на те, 
що поняття «капітал підприємства» розглядалось 
багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями, 
подальше вивчення сутності та особливостей капіта-
лу є важливим для економічної науки, оскільки від 
професійного та ефективного використання капіталу 
залежить подальша господарська діяльність підпри-
ємств.

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету, яка полягає в дослідженні теоре-
тичних підходів до трактування поняття «капітал 
підприємства» та його класифікації залежно від сут-
нісних характеристик.

Виклад основного матеріалу. Першу спробу на-
укового тлумачення поняття «капітал» зробив Аріс-
тотель. Він розрізняв економіку і хремастику. До 

економіки він відносив виробництво та обмін (дріб-
ну торгівлю) у межах, необхідних для задоволення 
потреб людини. Хремастикою Арістотель називав 
мистецтво наживати багатство, робити гроші. Під 
capitalis’om Аристотель розуміє мистецтво забезпечу-
вати достаток або діяльність, спрямовану на накопи-
чення. Капітал розглядався не як суто матеріальна 
категорія, а як сукупність всіх матеріальних і нема-
теріальних ресурсів, що є у розпорядженні людини і 
визначають його соціальний статус [3, с. 18–19].

Наступними ученими, у працях яких з’являється 
згадування про капітал, була школа меркантилістів. 
Основними її представниками були У. Стаффорд, Де 
Сантус, Г. Скаруффі.

Аналізуючи конкретне приватне господарство, 
представники школи меркантилістів визначали капі-
тал як конкретну суму грошових коштів, використо-
вуючи яку можливе отримання додаткового доходу. 
Згідно з цим підходом капітал – це гроші або ба-
гатство. Відповідно до підходу представників шко-
ли меркантилізму, можна стверджувати, що в цьому 
разі капітал уособлюється в конкретному приватно-
му господарстві й аналізується в процесі його обігу. 
Процес створення нової вартості капіталу мерканти-
лісти вбачали в його обороті у зовнішній торгівлі, а 
саме: прибуток створюється в процесі того, що краї-
на більш дорого продає або більш дешево купує [4].

Видатний меркантиліст Англії Томас Манн вва-
жав: «Звичайний спосіб для збільшення нашого ба-
гатства і нашого капіталу є іноземна торгівля, ми 
повинні дотримуватися того, що щорічно продавати 
іноземцям своїх товарів на більшу суму, ніж ми спо-
живаємо їхніх товарів» [3, с. 33–34].

З розвитком економічної думки починають 
з’являтися нові підходи до визначення поняття «ка-
пітал». Люди починають замислюватися про нако-
пичення багатства. Представниками того періоду є 
школа фізіократів. Основними представниками цієї 
школи були: Ф. Кене, Д. де Немур, маркіз Мірабо, 
М. де Ла Рів’єр, Ж. Тюрго та інші [4, с. 76].

Головним ідеологом школи фізіократів можна 
назвати Ф. Кене, який на відміну від представни-
ків школи меркантилізму в капіталі вбачав не кон-
кретну грошову суму, а ті засоби виробництва, які 
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власник може отримати за гроші. В дослідженнях 
Ф. Кене вперше висловлюється передбачення, що 
капітал можна розподілити на дві частини: перша – 
«щорічні витрати», які характеризують ту частину 
капіталу, яка необхідна для виробництва продукції 
(сировина, матеріали), та інша – «первісні аванси», 
та частина капіталу, яка авансується у виробництво 
на тривалий час (насамперед необхідний інвентар 
для виробництва продукції).

У висунутій Ф. Кене гіпотезі вперше простежу-
ється думка про розгляд капіталу як рухомої величи-
ни. Згідно з його твердженням капітал, який функ-
ціонує у двох формах – виробничій і невиробничій, 
постійно змінюється. Ф. Кене вперше звернув увагу, 
що капітал можна розподілити на основний і обо-
ротний. 

Водночас послідовник Ф. Кене А. Сміт не підтри-
мував його концепції, вважаючи, що капітал – це 
частина майна власника, яка здатна приносити до-
хід. Однак А. Сміт продовжує розглядати створення 
нової вартості капіталу в його постійному русі, від-
ходячи від думки Кене, що капітал можна поділи-
ти на дві частини. Згідно з трактуванням А. Сміта 
капітал створює свою вартість в процесі обігу, його 
можна поділити на дві частини, однак тільки одну з 
них (яка безпосередньо використовується в процесі 
обміну) можна розглядати як капітал [13].

Яскравим послідовником А. Сміта є відомий пред-
ставник класичної політичної економії Д. Рікардо. 
Він детально досліджував питання розподілу багат-
ства. На відміну від свого попередника він не розгля-
дав капітал як прибуток, а ототожнював його з нако-
пиченою працею. Д. Рікардо вказував, що «капітал є 
тією частиною багатства, яка зайнята у виробництві і 
складається з продовольства, одягу, інструмента, си-
ровини, машин тощо, необхідних для приведення до 
дії праці» [3, с. 9–10].

Деякі німецькі та англійські економісти, говоря-
чи про капітал, мали на увазі все накопичене багат-
ство, тобто всі результати перевищення виробництва 
над споживанням. Наприклад, відомий економіст 
Дж. С. Міль запропонував свою теорію капіталу, 
в якій пов’язував працю і капітал, розвиваючи гі-
потезу Д. Рікардо, та розглядав капітал як раніше 
накопичений запас продуктів, праці, що виникає у 
результаті заощадження та існує у постійному від-
творенні. В своїй теорії Дж. Міль висунув чотири 
«фундаментальні теореми про капітал»: промисло-
вість, обмежена капіталом; капітал є результатом за-
ощаджень; капітал, що заощаджується, може бути 
спожитим; попит на споживчі товари не є попитом 
на працю.

Представниками ще однієї школи економічної 
думки – маржиналізму, які внесли значний вклад у 
розгляд капіталу, були Ж.-Б. Сей, Н. Сеніор, Ф. Бас-
тіа, Дж. Мілль. Ці вчені під час розгляду капіталу 
багато в чому ґрунтувалися на поглядах представни-
ків класичної школи.

Ж-Б. Сей, якого вважають засновником теорії фак-
торів виробництва, в своїх роботах розглядав капітал 
як засіб створення нової вартості. В своєму «Тракта-
ті політичної економії» він визначив капітал як суму 
цінностей, за рахунок яких підтримується виробни-
цтво та створюється будь-який інший дохід [11].

Д. С. Мілль в своїх вченнях поділяв думку А. Смі-
та. Він визначав капітал як функцію зберігання, 
стверджуючи, що «все, що необхідно для утриман-
ня та застосування праці людей... повинно бути спо-
чатку накопичене шляхом зберігання, хтось повинен 
його виробити та утриматися від споживання».

Ще один етап економічної думки починає роз-
виватись у XIX ст. Його основоположниками були 
К. Маркс та Ф. Енгельс. На фоні зміни соціалістич-
ної, соціал-демократичної та демократичної думки 
марксисти розглядають капітал не як вічний ресурс, 
а як ресурс, що використовується у виробничих відно-
синах, де і створює свою вартість [4]. Важливим здо-
бутком К. Маркса був розгляд капіталу як самостійно 
зростаючої вартості, що функціонує у виробничому 
процесі. Згідно з цим підходом капітал проходить три 
стадії: виробничу, грошову і товарну, перетворюю-
чись з однієї в іншу, він створює і нову вартість.

Засновник кембриджської школи маржиналізму 
А. Маршалл, аналізуючи сутність економічної кате-
горії «капітал», виокремив дві її найважливіші скла-
дові: здатність виробляти і здатність нагромаджувати. 
А. Маршалл капіталом вважав ту частину багатства, 
яка виділяється на одержання доходу у формі грошей 
або придбання певних речей у сфері обігу.

Відповідно до проведених досліджень можна за-
значити, що капітал може утворюватися лише у разі 
використання певних ресурсів у виробничому процесі. 
Але на сучасному етапі з виробничими та фінансови-
ми ресурсами (земля, гроші, обладнання, матеріали, 
запаси та ін.) виникають нові нематеріальні ресурси 
(інформація, знання), серед яких провідне місце за-
ймає персонал організації. Ще У. Петті, визначаю-
чи національне багатство Англії, оцінив матеріальне 
багатство та здійснив оцінку самого населення (його 
трудових навичок, кваліфікації, вправності). Такої 
ж думки дотримується Дж. Кларк. Він не заперечує 
предметної складової капіталу. Навпаки, Дж. Кларк 
наголошує, що капітал складається з засобів виробни-
цтва, котрі завжди конкретні і матеріальні. Водночас 
момент додає людського фактору у вигляді знайдених 
здібностей працівників. Дж. Кларк наполягає, що ка-
пітал ніколи не є якістю самої людини, а стверджує, 
що капітал є знаряддям в руках працюючої людини, 
за допомогою якого людство підкоряє і перетворює 
елементи природи [5, с. 106–107].

Наступний етап економічної думки починає 
Дж. Кейнс, різко протиставляючи себе всім ідеям 
класичної школи. Відтак найперше він на відміну 
від класиків розглядає капітал не як засіб рахунку, 
що накопичує свою вартість в процесі обміну, а як 
засіб тривалого користування, що може накопичува-
ти свою цінність. Кейнс вважав, що необхідно аналі-
зувати не реальну обмінну економіку, а інший тип 
господарства, який він назвав «грошова економіка». 
На його думку, в такій економіці капітал виконує 
свою самостійну роль та є мотивом для ухвалення 
рішення власником [1].

Необхідно зазначити, що сутність капіталу роз-
глядалася й представниками неокенсіанської та нео-
класичної теорії. Зокрема, П. Самуельсон розглядає 
капітал не тільки як продукт праці та складову ви-
трат виробництва, але і як фактор особливого роду і 
стверджує, що за умов приватної власності капітал є 
основою стихійного розвитку, підвладною лише рин-
ковим силам, тоді як за суспільної власності держава 
визначає правила його розподілу, а тому він втрачає 
основну якість – стимулювати розвиток. Тобто ка-
пітал – це багатство, яке є результатом попередньо 
затраченої праці, перебуває у приватній власності і 
дає дохід. Якщо він не відповідає цим вимогам, то 
перестає забезпечувати стабільне динамічне зростан-
ня економіки [4, с. 440].

У 1977 р. Дж. Стіглер і Г. Беккер запропонували 
поняття «споживчого капіталу», за допомогою якого 
вони намагалися пояснити звички, захоплення і при-
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хильності споживачів, чим не відміняли існування 
постійних, стійких споживчих переваг. Їх аргумен-
тація ґрунтувалась на неявному припущенні, що для 
кожного виду діяльності можуть бути знайдені осо-
бливі форми капіталу [7].

Ф. Модільяні та М. Міллер у своїх працях розгля-
дали структуру капіталу: всі джерела фінансування 
можна умовно поділити на два типи: пайові і бор-
гові. Пайові джерела фінансування охоплюватимуть 
звичайні голосуючі акції, а боргові – всі типи бан-
ківських кредитів, всі типи облігацій і всі гібрид-
ні цінні папери. Капіталом вважали фізичні активи, 
якими володіє організація [9].

Паралельно із формуванням світової економічної 
думки відбувалося становлення української та ро-
сійської економічної теорії. Українські та російські 
вчені також досліджували основні економічні понят-
тя та категорії, зокрема і капітал. Наприклад, М. 
Чернишевський розглядає капітал як продукт праці, 
який слугує виробництву. Відтак капіталом стають і 
продукти харчування робітника, зайнятого у вироб-
ництві. Отже, Чернишевський визначив у капіталі 
соціальну характеристику як суспільний фонд ви-
робництва, тобто та частина суспільного продукту, 
що її суспільство виокремлює для вигідного виробни-
цтва й вигідного споживання [3, с. 282]. 

Інший представник російської економічної думки 
О. І. Чупров, підтримуючи думку Мальтуса та Сеніо-
ра розглядав капітал як результат ощадливості.

Український учений Т. Степанов у трактуванні 
категорії капітал наслідував А. Сміта. Під цим по-
няттям він фактично розумів засоби виробництва, 
хоч і застерігав проти однобічного його розуміння. 
Капіталом, писав Т. Степанов, продукти стають за-
лежно від вживання, якщо дають прибуток, а не ви-
користовуються для власного вжитку.

М. Бунге аналізував капітал як самостійну про-
дуктивну силу, яка є результатом накопичення про-
дуктів праці та природи.

Г. Цехановський трактував категорію капіталу 
як комбінацію предметів, матеріалів тощо, які сти-
мулюють виробництво. Причиною виникнення капі-
талу є збереження, утримання людей від поточного 
споживання заради майбутніх вигод.

А. Антонович визначив капітал як один із факто-
рів виробництва й водночас як самостійне джерело 
цінності [3, с. 329].

За сучасними уявленнями, зокрема на думку аме-
риканських вчених К. Макконнелла та С. Брю, капі-
тал – це створені людиною ресурси, які використо-
вуються для виробництва товарів та надання послуг, 
товари, які безпосередньо не задовольняють потре-
би людей, інвестиційні товари, засоби виробництва 
[8, с. 773].

Отже, наукове пізнання капіталу невід’ємне від 
історичної еволюції економічної думки. Розглянув-
ши історичні підходи до визначення сутності понят-
тя «капітал», можна зробити висновок, що залежно 
від етапів суспільного розвитку та міри пізнання еко-
номічних процесів і явищ змінювалися погляди на-
уковців на його сутність. Основні, розглянуті періоди 
розвитку економічної теорії та визначення капіталу 
представлені в таблиці 1.

Розглянувши історичні підходи до визначення 
сутності поняття «капітал», можна зробити висно-
вок, що залежно від етапів суспільного розвитку та 
міри пізнання економічних процесів і явищ зміню-
валися погляди науковців на його сутність. Сучас-
ні економічні дослідження доповнюють історичне 
бачення змісту поняття «капітал», проте намагання 
науковців сформувати власне визначення цього тер-
міну спричиняють виникнення різних течій та пози-
цій стосовно його розуміння.

У сучасних працях, в яких досліджуються про-
блеми сутності й використання капіталу, пропону-
ються два погляди: 1) капітал як сума грошових та 
інших платіжних коштів для забезпечення засобів 
виробництва; 2) капітал як «предметна» форма.

Таблиця 1
Еволюція поняття «капітал» на різних етапах економічної думки

Етап розвитку 
економічної думки Представники шкіл Визначення капіталу

Класична політична 
економія

А. Сміт, Д. Рікардо, 
У. Петті

Капітал – безперервно примножувальна себе вартість. Капітал – це засоби 
виробництва, накопичена праця. Провели розподіл капіталу на основний і 
оборотний.

К. Маркс, 
Ф. Енгельс

Капітал – це суспільні відносини, вартість, що самопримножується, при-
чина зростання вартості – неоплачена чужа праця.

Докапіталістичний 
період

Т. Мен, А. Серра, 
А. Монкретьен

Капітал – це гроші. Головне джерело прибутку капіталу – оборот у зо-
внішній торгівлі.

Неокласична 
політична економія

Е. Бем-Баверк,
Ф. Візер

Ввели фактор часу у визначення капіталу. Дохід на капітал – це винаго-
рода за відмову від задоволення тимчасових потреб в цей момент заради 
майбутнього

У. Парето, 
Л. Вальрас

Капітал – це результати минулої праці, які мають вартість, збільшуючи 
продуктивність праці і землі в цей момент. Джерело прибутку – рідкість 
капіталу

А. Маршалл, 
А. Пігу

Капітал – це частина людського багатства, спрямована на привласнен-
ня за допомогою торговельно-промислової діяльності. Попит на капітал 
виникає унаслідок його продуктивності. Виникнення доходу на капітал 
пов’язане з очікуваннями і очікуваним ризиком.

Дж. Кларк Капітал – це сума активного і виробничого багатства, що складається з 
матеріальних засобів виробництва

Дж. Кейнс
Капітал – багатство, здатне приносити більший дохід, ніж у разі його аль-
тернативного використання – збереження в грошовій формі. Умова пере-
творення багатства в капітал – перевищення доходу над відсотком.

М. Фрідмен, 
Дж. Хикс,
П. Лоффер

Капітал – товари виробничого призначення. Капітал – це грошова сума, 
використана в господарських операціях з метою отримання доходу.

Е. Хансен, 
Дж. Робінсон

Капітал – засоби виробництва. Джерело прибутку – фізична сутність капі-
талу, підприємництво, ризик.

Джерело: складено за матеріалами [3, 4, 5, 8, 9, 11, 13]



182 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 6. 2014

До прихильників «грошової» характеристики ка-
піталу можна віднести низку українських вчених. 
Критикуючи речовий підхід до визначення капіталу, 
Г. Климко вказує: «Багато дослідників вважають, 
що капітал – це сукупність засобів виробництва, які 
приносять дохід їхньому власникові. Перелічені під-
ходи до визначення капіталу дещо односторонні і 
пов’язують цю категорію з сукупністю речових фак-
торів виробництва. Вони звертають увагу на речову 
форму капіталу, хоча навіть і з цього боку не врахо-
вана така частина капіталу, як грошовий капітал, 
який ніяк не можна ототожнити із засобами вироб-
ництва і який призначається для придбання факто-
рів виробництва, забезпечення безперервності руху 
капіталу у сферах виробництва та обігу» [6, с. 98].

Розглядаючи цю проблему, Т. Момот чітко від-
окремлює поняття засобу від капіталу на прикладі 
його оборотної частини. Під оборотним капіталом 
вона розуміє «фінансові ресурси, що інвестуються в 
кожному виробничо-комерційному циклі для ство-
рення виробничих оборотних фондів і купівлі робо-
чої сили, які в процесі кругообороту постійно перехо-
дять з однієї функціональної форми в іншу, водночас 

створюючи фонди обігу, і які відшкодовуються у гро-
шовій формі в кінці кожного циклу кругообороту, 
забезпечуючи цим із основним капіталом безперерв-
ність процесу виробництва й реалізації продукції» 
[10, с. 9].

Подібні погляди зауважено в працях І. Бланка, 
Ю. Воробйова, З. Дрогомирецької, І. Зятковського, 
О. Мертенса, В. Селезньова та ін. Прихильниками 
зазначених поглядів цілком можна вважати відомих 
американських науковців. Під категорією «капітал» 
Ю. Брігхем і Л. Гапенські розуміють: «… всі джере-
ла засобів, що використовуються для фінансування 
активів і операцій фірми». «Будь-які операції, що 
приносять прибуток фірмі неможливо реалізувати 
без активів розміщених в лівій частині балансу (Ак-
тив), які, відповідно повинні бути профінансованими 
за рахунок джерел, вказаних у правій частині балан-
су (Пасив)» [2, с. 34]. 

Отже, більшість вчених дотримуються «грошо-
вої» концепції сутності капіталу. Проте є прихиль-
ники й «предметної» сутності капіталу. Наприклад, 
вчені К. Ховард і Є. Коротков визначають його як: 
«… всі знаряддя праці, а також будівлі і споруди, які 

Таблиця 2
Класифікація капіталу підприємства

Дослідник Види капіталу Визначення 

Ф. Кене
Первісні аванси Витрати на інвентар, худобу, що використовуються тривалий час – 10 років.

Щорічні аванси Витрати на насіння і робочу силу, що використовуються упродовж року.

А. Сміт

Основний
Це капітал, що тривало використовується, не залучається до сфери обігу, до-
вгий час не змінює власника – машини і знаряддя праці, споруди і будинки, 
земля, корисні здібності усіх членів суспільства.

Оборотний 
Продовольчі товари, матеріали і готові вироби, гроші, тобто такий вид капі-
талу, що постійно перебувають в обігу і приносить прибуток під час перехо-
ду його з рук одного власника в руки іншого. 

Д. Рікардо

Основний Під час віднесення капіталу до основного або оборотного необхідно врахо-
вувати, за який термін зношується капітал і як часто він потребує ресурсів 
для відтворення. Зокрема, Д. Рікардо зазначав, що є велика різниця у часі, 
упродовж якого різні капітали слугують суб’єктам

Оборотний 

К. Маркс
Постійний

Вартість засобів виробництва, що могла бути перенесена на готовий продукт 
тільки працею робітника, завдяки якій він здатен створити нову вартість, 
що є більшою за вартість його робочої сили. 

Змінний Змінна частина капіталу, завдяки якій утворюється додана вартість, що 
авансується у робочу силу. 

А. Маршалл
Основний До капіталу належать також знання, організаційні здібності та відповідні 

виробничі та державні утворення. Оборотний 

Е. Бем-Баверк
Приватний Сукупність засобів, що призначені для придбання різних благ.

Суспільний 
(виробничий) Виробничі споруди, сировина, обігові ресурси, транспортні засоби.

В. Радаєв

Економічний

Грошовий (фінансові засоби), виробничий (засоби виробництва), товарний 
(готові продукти).

Фізичний, культур-
ний, людський, со-
ціальний, адміністра-
тивний, політичний, 
символічний.

В. В. Баліцька

Власний,
Залежно від джерел формуванняПозичковий (залу-

чений)

Основний
Залежно від способу обороту та перенесення вартості

Оборотний

Довгостроковий
Залежності від терміна залучення

Короткостроковий

Грошовий

Залежно від особливостей зміни форм кругообігуВиробничий

Товарний

Реальний Обслуговує рух виробничого капіталу

Фіктивний Капітал у цінних паперах

Ю. Н. Воробьев Фінансовий, матеріальний і нематеріальний

Джерело: складено за матеріалами [3, 4, 8, 13]
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використовуються в процесі виробництва продукції» 
[14, с. 93].

Більшість сучасних економістів-фінансистів роз-
глядають «капітал», «фінансовий капітал» як сино-
нім фінансових ресурсів. Це характерно для науков-
ців України і для фахівців з інших країн СНД.

С. В. Моісєєв і В. І. Терьохін вважають, що фінан-
совий капітал – це фінансові кошти підприємства, 
відображені в пасиві його бухгалтерського балансу. 
Водночас фінансовий капітал поділяється на влас-
ний, тобто сформований за рахунок власних джерел 
фінансових ресурсів, і позиковий, формування якого 
здійснюється за рахунок позикових фінансових дже-
рел.

В. В. Селезньов пропонує таке визначення капі-
талу: «Фінансові ресурси, що використовуються на 
розвиток виробничого процесу (купівля сировини, 
товарів та інших предметів праці, робочої сили, ін-
ших елементів виробництва), є капітал у його грошо-
вій формі» [12, с. 56].

І. А. Бланк, розглядаючи капітал з позиції фі-
нансового менеджменту, формулює його визначення 
так: «Капітал підприємства характеризує загальну 
вартість коштів у грошовій, матеріальній і нематері-
альній формах, інвестованих у формування його ак-
тивів» [1, с. 34]. 

І. Н. Яремко визначає капітал так: «категорія 
динамічна, і найбільш мобільним його елементом та 
одним з основних джерел поповнення є грошовий по-
тік, що генерується підприємством [15, с. 160]. 

Існування різних підходів щодо суті капіталу 
може бути спричинено складністю і багатогранніс-
тю цієї категорії, еволюцією економічних систем, 
об’єктивними змінами в економіці країни і світу, 
різними позиціями, з яких розглядають це питання.

Формування нових теоретичних поглядів на ка-
пітал зумовлюється економічним розвитком суспіль-
ства, розглядом його сутності в контексті створення 
і функціонування підприємницьких структур різних 
форм власності й господарювання, існуванням бага-
тоаспектних взаємозв’язків реального і фінансового 
секторів економіки, виявом його неоднозначної ролі 
на макро- і мікроекономічному рівнях. Сутнісні ха-
рактеристики капіталу істотно змінювалися залежно 
від розвитку суспільства та виробництва, тому розви-
валася й уточнювалася класифікація капіталу, тобто 
під загальним поняттям капіталу дослідники розумі-
ли різні його види. Узагальнення класифікації капі-
талу підприємства наведено у таблиці 2.

Висновки. На основі викладеного матеріалу мож-
на стверджувати, що капітал є не лише джерелом по-
криття активів підприємства, а й основою господар-

ської діяльності підприємства. Необхідність вивчення 
сутності та особливостей капіталу пояснюється тим, 
що від професійного й ефективного використання ка-
піталу залежить подальша господарська діяльність 
підприємств. Капітал взаємопов’язаний з такими 
економічними параметрами господарської діяль-
ності, як: прибутковість, рентабельність, фінансова 
стійкість.
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Постановка проблеми. Сучасні умови бізнес-се-
редовища є складними, мінливими та непередбачу-
ваними. Пристосуватися до вимог, зумовлених ди-
намічним бізнес-середовищем, швидко і назавжди 
неможливо. Потрібним є впровадження систематич-
них коригувальних дій ведення бізнесу відповідно до 
змін умов функціонування. Своєчасні та ефективні 
перетворення господарюючого суб’єкта забезпечать 
йому довготривалу ефективну діяльність, підтвер-
дженням якої будуть висока ринкова вартість під-
приємства, його конкурентоспроможність, прибут-
ковість, рентабельність та ліквідність. Досягненню 
позитивної динаміки у показниках фінансово-госпо-
дарської діяльності суб’єкта господарювання спри-
ятиме проведення вчасної та ефективної реструк-
туризації. Реструктуризація фінансів підприємств 
сьогодні є одночасно: методом підвищення ефектив-
ності діяльності підприємства; процесом з визначени-
ми етапами, що змінюються відповідно до конкрет-
них принципів; проектом, який включає комплекс 
дій з створення умов функціонування підприємства 
згідно з умовами ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти реструктуризації досліджувалися у працях 
багатьох науковців. Зокрема, дослідженням особли-
востей реструктуризації займалися: Б. Андрушків, 
І. В. Бабій, Ю. В. Банах, Ю. Є. Безугла, М. Д. Бі-
лик, Т. В. Володарчик, О. Вятрович, Н. Л. Гавкало-
ва, О. А. Гавриш, О. І. Герафонова, Л. Л. Гриценко, 
Г. В. Єфімова, О. Б. Іваниця, Т. В. Іванова, Л. А. Кат-
кова, Л. А. Квятковська, С. В. Льовочкін, О. В. Мар-
ценюк, С. І. Мішин, Ю. О. Нікітін, О. П. Овсак, 
О. С. Омельченко, В. М. Опарін, О. О. Терещенко, 
В. М. Федосов та багато інших. Проте, не зважаючи 
на значну кількість наукових публікацій з обраної 
проблематики, теоретичні питання реструктуризації 
фінансів суб’єктів підприємництва потребують про-
ведення окремих наукових досліджень. 

Мета статті. Головною метою дослідження є по-
повнення науково-методичного інструментарію ре-
структуризації. Для цього необхідно вирішити такі 
завдання:

– розглянути сутність фінансів підприємств, ре-
структуризації, а також зміст управління фінансами 
підприємств;

– сформулювати авторське розуміння змісту ре-
структуризації фінансів підприємств;

– визначити чинники проведення реструктуриза-
ційних заходів;

– виокремити найвагоміші фактори, які вплива-
ють на ефективність проведення реструктуризації фі-
нансів підприємств.

Виклад основного матеріалу. Дослідження фахо-
вої економічної літератури виявило, що трактуван-
ня та використання поняття «реструктуризація фі-
нансів підприємств» у наукових джерелах відсутнє. 
Для формулювання змісту реструктуризації фінансів 
підприємств є необхідним, на нашу думку, детально 
розглянути такі визначення: «фінанси підприємств», 
«реструктуризація», «управління фінансами підпри-
ємств».

Фінанси підприємств є основоположним понят-
тям теорії і практики функціонування суб’єктів гос-
подарювання. Ця дефініція визначається фахівцями 
у багатьох навчальних виданнях і наукових публіка-
ціях. Результати проведеного дослідження визначень 
фінансів підприємств різними науковцями представ-
лено у таблиці 1. 

Фінанси підприємств у науковій літературі є важ-
ливим поняттям, воно розглядається науковцями за-
звичай у двох аспектах:

– як економічні відносини [3; 7; 8];
– як грошові відносини [5; 6; 9].
Розуміння фінансів підприємств як сукупності 

виключно грошових відносин, на нашу думку, зна-
чно звужує їхню сутність. Відтак, безперечно, фінан-
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си підприємств – це відносини, під час яких утво-
рюються грошові потоки, але останні, своєю чергою, 
не є результатом лише грошових відносин. Грошові 
потоки виникають у результаті багатьох інших (вну-
трішніх і зовнішніх) операцій (кредитні, страхові та 
ін.) та відносин (управлінські, корпоративні та ін.), 
які забезпечують успішну діяльність підприємства. 
Водночас ефективні грошові відносини доповнюють 
і забезпечують успішність усіх операцій та відносин 
господарюючого суб’єкта. 

Сукупність усіх дій підприємства задля досягнен-
ня головної мети і стратегічних завдань суб’єкта під-
приємництва загалом є економічними відносинами. 
У результаті саме економічних відносин виникає рух 
грошей. Натомість грошові відносини є невід’ємною 
частиною економічних відносин. 

Варто також звернути увагу на те, що фінанси 
підприємств вчені визначають як процес формуван-
ня, розподілу та використання доходів підприємства. 
Деякі фахівці [9], визначаючи фінанси підприємств, 
додають до їх суті дії пов’язані з отриманням і на-
копиченням доходів. Отримання, формування, на-
копичення, розподіл та використання доходів здій-
снюється з метою ресурсного забезпечення діяльності 
суб’єкта господарювання та, що є важливим момен-
том, з метою розширеного відтворення підприємства. 
Отриманий результат від кінцевого використання 

частини доходів господарюючого суб’єкта має пере-
вищувати витрати, понесені задля отримання при-
бутку.

З огляду на наведені у Таблиці 1 наукові погляди 
щодо суті фінансів підприємств визначено, що фінан-
си підприємств – це економічні відносини, пов’язані 
з діяльністю підприємства щодо отримання позитив-
ного результату від його діяльності, формування і 
накопичення грошових фондів, розподілу та вико-
ристання частини доходів з метою забезпечення ді-
яльності суб’єкта господарювання та його розшире-
ного відтворення.

Сьогоднішні якісне управління фінансами під-
приємств є важливим і необхідним. Таке керування 
економічними відносинами необхідно здійснювати не 
лише в руслі стабільної діяльності підприємства, а й 
для подальшого розвитку суб’єкта господарювання. 
Вважаємо за доцільне розглянути трактування різ-
ними науковцями змісту управління фінансами під-
приємств (таблиця 2). 

Згідно з визначеннями змісту управління фінан-
сами підприємств різними авторами у фаховій еконо-
мічній літературі (Таблиця 2), зауважимо, що кожен 
науковець розглядає цей зміст по-своєму, надаючи 
досліджуваному терміну різносторонні характерис-
тики. Відтак існують погляди, що управління фінан-
сами підприємства – це:

Таблиця 1
Визначення «фінанси підприємств» різними науковцями

Автор Визначення

О. Д. Данілов,
Т. В. Паєнтко

«сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, а саме їх формуван-
ням, розподілом і використанням у процесі господарської діяльності підприємств»

І. В. Зятковський 

«відповідна сфера стосунків підприємства (підприємця) з державними і недержавними інсти-
туціями, суб’єктами господарювання, які пов’язані з процесами розподілу і перерозподілу ва-
лового внутрішнього продукту між суб’єктами його володіння, та з формуванням, розподілом і 
використанням фінансових ресурсів підприємством у процесі відтворення»

О. О. Непочатенко «система грошових відносин у процесі формування і використання грошових фондів»

В. М. Орлов «сукупністю грошових відносин, пов’язаних з планомірним утворенням, розподілом і викорис-
танням грошових доходів і накопичень підприємств (об’єднань) і організацій»

Г. О. Партин, 
А. Г. Загородній 

«це економічні (грошові) відносини, які виникають у процесі формування, розподілу та вико-
ристання грошових фондів і доходів підприємства»

А. М. Поддєрьогін «економічні відносини, що пов’язані з рухом грошей, формуванням грошових потоків, форму-
ванням, розподілом і використанням доходів підприємств у процесі розширеного відтворення»

В. М. Суторміна «відносини розподілу, безпосередньо пов’язані з формуванням і використанням грошових до-
ходів і фондів»

О. С. Філімоненков, 
Д. І. Дема 

«система грошових, які виникають у процесі створення підприємства, отримання і розподілу 
грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових ко-
штів»

Джерело: авторське опрацювання джерел [2–9]

Таблиця 2
Визначення змісту управління фінансами підприємств різними науковцями

Автор Визначення

Г. М. Азаренкова «ефективне використання фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних ці-
лей виробництва»

Н. Л. Гавкалова «управління потоками вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, розподілу і ви-
користання необхідних фінансових ресурсів, максимізації прибутку підприємства, підвищення 
рентабельності та платоспроможності»

О. С. Філімоненков «правління у сфері грошових відносин щодо формування, розподілу і використання грошових 
доходів, нагромаджень і фінансових ресурсів з метою найефективнішого їх використання і під-
вищення платоспроможності підприємства»

Г. А. Стацюк !вид професійної діяльності, направленої на управління фінансово– господарською діяльністю 
фірми на основі сучасних методів»

Л. О. Коваленко «стратегія і тактика фінансового забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефек-
тивно управляти рухом грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення»

В. В. Кузьмін,
Л. В. Кузьменко, 
В. М. Шаповалова 

«система принципів, засобів та форм організації грошових відносин підприємства, спрямована 
на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: розроблення і реаліза-
ція фінансової політики підприємства; інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансо-
вої звітності підприємства); оцінка інвестиційних проектів і формування «портфеля» інвести-
цій; поточне фінансове планування та контроль»

Джерело: авторське опрацювання джерел [1; 10–13; 15]
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– управління грошовими відносинами 
[1; 11; 13];

– управління фінансово-господарською 
діяльністю [12; 15];

– управління фінансовим механізмом [10].
На нашу думку, управління фінанса-

ми підприємств має ґрунтуватися не лише 
на управлінні грошовими відносинами, а 
включати керування всією фінансово-гос-
подарською системою, тобто впливати на 
весь механізм підприємницької діяльності 
з метою отримання прибутку.

Вносити зміни в економічні відносини 
(фінанси підприємств), тобто здійснювати 
управління ними для досягнення високих 
результатів діяльності можливо за допо-
могою реструктуризаційних перетворень. 
Термін «реструктуризація» має різні ви-
значення і кожний вчений або практик 
вкладає у нього різний зміст. Сьогодні ця 
дефініція визначається в наукових працях, 
нормативно-правових документах, словни-
ках різного спрямування. Відповідно до 
дослідження змісту реструктуризації, ви-
окремлено характерні її ознаки: реструктуризація 
може мати префективний і антикризовий характер; 
є інструментом антикризового управління; спрямо-
вана на узгодження підприємницької діяльності із 
зовнішнім середовищем; має у своїй сутності ознаки 
змін, оптимізації, структурних перетворень, спря-
мованих на стабілізацію або зростання прибутковос-
ті діяльності; регулюється законодавчими актами 
й нормативно-правовими документами (стосується 
більш масштабних перетворень).

Під час ухвалення рішення щодо проведення ре-
структуризаційних змін на підприємстві має бути 
чітко сформульована мета таких перетворень. Вва-
жаємо, що представляти мету реструктуризації не-
обхідно як конкретне досягнення, тобто кінцевий 
результат для підприємства, підкріплюючи його до-
датковою розробкою цілей для виконання (заходів, 
напрямів змін), які спрямовувати на досягнення ре-
зультуючої мети. 

Зауважимо, що важливим моментом у теорії фі-
нансового управління є чітке розмежування змісту 
реструктуризації фінансів підприємств та фінансової 
реструктуризації. Ці поняття не є абсолютно різними, 
адже вони пов’язані між собою, але не є також рівно-
значними. Реструктуризація фінансів підприємств є 
значно ширшою і охоплює фінансову реструктуриза-
цію (реструктуризацію пасивів) як один із її напря-
мів. Погодимося з О. О. Терещенко, що із фінансовою 
реструктуризацією до напрямів реструктуризації та-
кож слід відносити управлінську, виробничу, корпо-
ративну та реструктуризацію активів [14].

Дослідивши дефініції «фінанси підприємств», 
«управління фінансами підприємств» та «реструкту-
ризація», визначимо зміст реструктуризації фінансів 
підприємств. 

На нашу думку, реструктуризація фінансів під-
приємств – це ефективне перетворення фінансово-
господарського механізму суб’єкта господарювання, 
яке виявляється у якісних змінах стосовно управ-
лінських, виробничих, корпоративних та фінансових 
відносин підприємства. Метою реструктуризації фі-
нансів підприємств є ефективна діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності, які в результаті ре-
структуризаційних перетворень визначаються як 
конкурентоспроможні та адаптовані до змін ринко-
вого середовища.

Поштовхом для здійснення реструктуризаційних 
змін можуть бути різні чинники, які розподілено на 
дві групи: проблемних чинників і прогресивних чин-
ників. Чинники реструктуризаційних перетворень 
на підприємстві систематизовано на рис. 1.

Причини проблемного підходу спричинені наяв-
ністю негараздів у діяльності підприємства, які вже 
визначено і за допомогою реструктуризації які мож-
ливо ліквідувати.

Чинники прогресивного підходу зумовлені не 
стільки проблемами у діяльності підприємства, а 
скільки бажанням попередити виникнення таких 
проблем та удосконалити механізм діяльності госпо-
дарюючого суб’єкта. 

Ефективність проведення реструктуризації фінан-
сів підприємств залежить від багатьох факторів, се-
ред яких можна виокремити найвагоміші: стабіль-
ність соціально-економісного середовища; підтримка 
державою підприємств під час реструктуризаційних 
перетворень; ефективне нормативно-правове забез-
печення реструктуризації; наявність кваліфікованих 
консультантів з проведення реструктуризації; до-
статнє фінансове забезпечення реструктуризаційних 
змін; висококваліфіковані управлінські кадри. 

Висновки. Дослідження реструктуризації фінан-
сів підприємства, зокрема теоретичних аспектів її 
змісту, дало можливість зробити такі висновки. 

На основі проведеного дослідження визначень 
«фінанси підприємств», «управління фінансами під-
приємств» та «реструктуризація» сформульовано 
зміст реструктуризації фінансів підприємств. 

Зауважено, що фінанси підприємств у науковій лі-
тературі розглядаються науковцями зазвичай у двох ас-
пектах: як економічні відносини, як грошові відносини.

Дослідження поглядів науковців щодо визначення 
змісту управління фінансами підприємств у фаховій 
економічній літературі дало можливість зробити ви-
сновок, що кожен науковець розглядає цей зміст по-
своєму, надаючи досліджуваному терміну різні харак-
теристики. Відтак існують судження, що управління 
фінансами підприємства – це: управління грошовими 
відносинами; управління фінансово-господарською ді-
яльністю; управління фінансовим механізмом.

Відповідно реструктуризація фінансів підпри-
ємств – це ефективне перетворення фінансово-госпо-
дарського механізму суб’єкта господарювання, яке 

 
Рис. 1. Чинники здійснення реструктуризаційних перетворень 
Джерело: розроблено автором



187ауковий вісник Херсонського державного університетуН
виявляється у якісних змінах стосовно управлін-
ських, виробничих, корпоративних та фінансових 
відносин підприємства. Метою реструктуризації фі-
нансів підприємств є ефективна діяльність суб’єктів 
підприємницької діяльності, які в результаті ре-
структуризаційних перетворень визначаються як 
конкурентоспроможні та адаптовані до змін ринко-
вого середовища.

Визначено відмінності між фінансовою ре-
структуризацією та реструктуризацією фінансів 
підприємств, водночас зауважено, що фінансова 
реструктуризація є одним із напрямів реструкту-
ризації фінансів підприємства із управлінською, 
виробничою, корпоративною та реструктуризаці-
єю активів.

Систематизовано чинники проведення реструкту-
ризаційних змін і розподілено їх на групи: проблем-
них чинників і прогресивних чинників. До групи 
проблемних чинників віднесено: неефективне управ-
ління; відсутність фінансової стратегії; низький рі-
вень прибутковості (збиткова діяльність); нестача 
обігових коштів; низька ліквідність підприємства; 
низька якість продукції; відсутність відділу контр-
олінгу; застарілі технології та інші. До групи про-
гресивних чинників віднесено: інноваційні техноло-
гії; конкурентні переваги; розширення ринків збуту; 
екологізація виробничого процесу; переробка відхо-
дів; використання нових доступніших енергоносіїв; 
залучення доступних кредитів та інші.
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні все 
більшої актуальності набуває проблема створення 
ефективної системи оподатковування, здатної забез-
печити відповідний рівень стимулювання інновацій-
но-інвестиційної діяльності. Інноваційний розвиток 
повинен бути одним із пріоритетів економічної по-
літики держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питань податкового регулювання іннова-
ційної діяльності присвятили свої праці такі відомі 
вітчизняні науковці, як Т. Бондарчук, А. Гальчин-
ський, М. Давидов, Б. Данилишин, Т. Єфименко, 
В. Диба, Ю. Іванов, Ю. Колесник, О. Колодізєв, 
О. Кондратов, А. Крисоватий, М. Крупка, О. Лапко, 
І. Луніна, Т. Мединська, О. Міщук, А. Никифоров, 
С. Онишко, В. Парнюк, А. Соколовська, С. Юрій 
та багато інших. У дослідженнях названих авторів 
окреслено світовий досвід податкового регулювання 
та стимулювання і запропоновано окремі рекоменда-
ції щодо запровадження різних пільг для вітчизня-
них підприємств. Водночас не всі аспекти цієї про-
блематики належно з’ясовані та обґрунтовані, а тому 
є актуальними і дискусійними.

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження про-
блем податкового регулювання економіки в сфері 
інновацій та визначенні ефективного механізму по-
даткового стимулювання інноваційної діяльності ві-
тчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу досліджень. Під ін-
новаційною діяльністю розуміють усі наукові, тех-
нологічні, організаційні, фінансові й комерційні дії, 

що реально сприяють здійсненню інновацій або за-
думані з цією метою. Відтак у Законі України «Про 
інноваційну діяльність» [1] є таке визначення понят-
тя «інноваційна діяльність»: діяльність, що спрямо-
вана на використання й комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 
на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Розвиток інноваційного потенціалу в Україні су-
проводжується такими проблемами [2, с. 3–5]:

– низькі темпи впровадження високих технологій;
– зношеність основних фондів;
– нерозвинутість інноваційної інфраструктури, 

недостатня кількість інноваційних підприємств;
– недостатня державна підтримка впровадження 

інновацій для забезпечення розвитку малого та се-
реднього підприємництва;

– невизначеність пріоритетів розвитку базових 
галузей економіки та відсутність сприятливих умов 
для залучення інвестицій з метою забезпечення роз-
витку високотехнологічного виробництва;

– незначна кількість вітчизняних виробників ви-
сокотехнологічної продукції, що беруть участь у між-
народному обміні технологіями, у зв’язку з недоско-
налістю законодавства щодо трансферу технологій.

На нашу думку, подальший розвиток інновацій-
ного потенціалу, як і збалансований розвиток націо-
нальної економіки, потребують ефективного держав-
ного регулювання. 

Одним із дієвих механізмів втручання держави 
у економічну систему є податки. Регуляторний по-
тенціал податків та системи оподаткування розкри-
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вається через застосування інструментів податкового 
регулювання, особливе місце серед яких займають 
податкові пільги [3, с. 116].

Податкова практика свідчить, що під час здій-
снення податкового стимулювання підприємництва 
використовуються різні інструменти податкового ре-
гулювання, основними з яких є:

– зниження базових ставок податків;
– диференціація податкових ставок залежно від 

соціально-економічного значення галузі та її продук-
ції для національної економіки;

– повне або часткове звільнення суб’єктів під-
приємництва від сплати податків шляхом надання 
їм податкових пільг;

– звуження бази оподаткування;
– прискорена амортизація;
– формування неоподатковуваних резервів;
– інвестиційний податковий кредит;
– інвестиційна податкова знижка;
– податкові канікули;
– відміна податків на реінвестування;
– податкові угоди з іншими країнами;
– створення спеціальних економічних зон із осо-

бливим режимом оподаткування інноваційної та ін-
вестиційної діяльності тощо. 

Податкове регулювання виконує важливу роль у 
державному регулюванні економіки. Це вплив держа-
ви на перебіг економічних процесів шляхом їх кори-
гування відповідно до обраних цілей соціально-еконо-
мічного розвитку в інтересах суспільства [4, с. 478].

Податкова підтримка є ефективним інструментом 
державного впливу на інвестиційну діяльність інно-
ваційного характеру суб’єктів господарювання, адже 
вона [2, с. 6–7]: 

– передбачає широке охоплення вітчизняних під-
приємств, які реалізують інновації;

– мотивує першочергове здійснення інвестицій, 
які несуть інновації;

– пов’язана з повною автономією ухвалення рі-
шень підприємством, на відміну від субсидій або 
пільгових кредитів, коли підприємства підлаштову-
ються під необхідні критерії відбору;

– передбачає рівність умов для всіх учасників 
економічної діяльності.

Податкова політика в Україні повинна виконува-
ти головну роль у стимулюванні ділової активності. 
Загалом податкова система України не стимулює ді-
лову активність, адже через постійний процес зрос-
тання фіскального тиску відбувається скорочення 
обсягів власних коштів підприємств, а отже, і по-
тенціалу їх фінансово економічного розвитку, збе-
рігається нерівномірність розподілу оподаткування 
між галузями та підприємствами, складність та не-
доопрацьованість Податкового кодексу України по-
силює правову невизначеність діючих підприємств, 
поглиблення негативних процесів приховування до-
ходів суб’єктами підприємництва, оптимізації по-
даткових платежів, ухилення від сплати податків та 
платежів, недотримання норм законодавства в сфері 
оподаткування, лобіювання податкових преферен-
цій, посилення тіньової складової бізнесу та втечу 
капіталів тощо [5, с. 675].

Серед новацій ПКУ, спрямованих на стимулюван-
ня підприємницької діяльності, основними є такі:

– зниження ставки ПДВ з 20% до 17%, що по-
винно забезпечити зменшення ціни та підвищення 
конкурентоспроможності товарів;

– звільнення від сплати ПДВ продуктів для на-
уково-дослідних робіт та результатів інтелектуальної 
власності, зареєстрованих в законодавчому порядку;

– зниження ставки податку на прибуток підпри-
ємств;

– надання спеціальних інвестиційних пільг: ін-
вестиційно-інноваційний податковий кредит; пільга 
на інвестування об’єктів інфраструктури, які переда-
ються у державну або комунальну власність; пільги 
з енергозбереження тощо;

– надання «податкових канікул» для окремих 
категорій суб’єктів малого і середнього бізнесу на пе-
ріод з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року.

Що ж до української практики, то варто зазначи-
ти, що прийнятий 2 грудня 2010 р. ПКУ, на думку 
багатьох науковців, значно погіршив ситуацію по-
даткового стимулювання інвестиційно-інноваційної 
діяльності. 

Попри введення в дію окремих норм ПКУ, низ-
ка проблем, пов’язаних зі здійсненням податкового 
стимулювання інноваційної діяльності, досі є неви-
рішеною [6]. 

Відтак до основних проблем податкового регулю-
вання треба віднести такі: 

– відсутність дієвих механізмів підтримки 
суб’єктів інноваційної діяльності з метою стимулю-
вання розвитку їх бізнесу у ринковому середовищі 
як незалежних економічних агентів;

– недостатнє використання регулюючого та сти-
мулюючого потенціалів оподаткування;

– низька ефективність закріплених ПКУ пільг у 
сфері оподаткування інноваційної діяльності тощо.

На сучасному етапі розвитку українського сус-
пільства особливого значення набуває розвиток та 
стабілізація економіки країни, яка формується шля-
хом інноваційно-інвестиційної політики, боротьби з 
негативними чинниками, такими як тіньова еконо-
міка та інфляція, шляхом заповнення прогалин у 
правовому законодавстві держави для формування 
ефективної дієвої економічної системи країни.

Використовуючи податкові інструменти для інтен-
сифікації інвестиційної діяльності, слід пам’ятати про 
специфічні риси інвестиційної діяльності як об’єкта 
податкового регулювання, а саме [7, с. 192–193]:

– інвестиційна діяльність є складним, довготри-
валим процесом, тому засоби її податкової підтримки 
не можуть обмежуватися інструментами разового ха-
рактеру;

– динаміка основних показників реалізації інвес-
тиційного проекту свідчить про необхідність зміни 
інтенсивності державної податкової підтримки на 
різних етапах життєвого циклу інвестицій;

– обмеженість фінансових ресурсів держави не до-
зволяє застосовувати податкові преференції до будь-
яких інвестицій, тому інструменти податкового стиму-
лювання мають бути зосереджені на тих інвестиціях, 
які є пріоритетними з позицій національної економіки;

– із первинним існуванням важливе значення 
має створення заохочувальних умов для реінвесту-
вання прибутку, отриманого від інвестиційної ді-
яльності, тому податкова підтримка інвестицій має 
охоплювати комплекс заходів щодо податкового ре-
гулювання корпоративних відносин.

Незважаючи на існування значного арсеналу ін-
струментів податкового стимулювання, інвестицій-
них процесів, українська податкова система ще не 
створює відповідної мотивації у суб’єктів інвести-
ційної діяльності. Формування в Україні ефективної 
системи податкового стимулювання інвестиційної 
та інноваційної діяльності вимагає кардинального 
перегляду застосовуваних податкових пільг як ін-
струменту інтенсифікації інвестиційних процесів на 
основі використання світового досвіду [8, с. 107]. 
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Для того, аби податковий механізм таки забез-
печував ефективне податкове стимулювання інно-
ваційного розвитку, потрібно виокремити декілька 
основних та діючих стимулів для інноваційних під-
приємств, а також чітко окреслити, яким основним 
критеріям має відповідати таке підприємство, щоб 
отримати певні переваги в оподаткуванні.

Зарубіжний досвід податкового стимулювання 
дає підстави ствер-джувати, що практично всі кра-
їни відводять податкам важливу роль у збільшенні 
інвестицій з метою активізації інноваційних проце-
сів. Слід зазначити, що для країн, державна інно-
ваційна політика яких спрямована насамперед на 
збільшення кількості інноваційно активних підпри-
ємств, зокрема за рахунок залучення малого бізнесу, 
характерне встановлення обширних пільг. У націо-
нальних інноваційних системах цих країн порівняно 
з іншими значною є частка великих корпорацій, для 
яких характерний певний рівень інноваційно-інвес-
тиційних витрат. Відповідно і державна інновацій-
на політика спрямована на податкове стимулювання 
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності з до-
помогою застосування приросту пільг [9, с. 76].

Для економічного зростання доцільно використо-
вувати політику цільового стимулювання економіки 
за допомогою податків, пріоритетними серед яких 
є: прискорена амортизація; відрахування з прибут-
ку, що оподатковується; витрати на інвестиції (що 
більш пріоритетні проекти для розвитку економіки, 
то вищий відсоток відрахувань); надання податково-
го інвестиційного кредиту; відрахування з оподат-
ковуваного прибутку всіх витрат, спрямованих на 
науково-дослідницьку діяльність; цільові податкові 
пільги для підприємств, які здійснюють діяльність у 
депресивних районах тощо.

Надання податкових пільг заохочує інвесторів 
розпочати масштабні проекти, сприяє високим тем-
пам розвитку інноваційних підприємств, а також в 
майбутньому дозволить забезпечити поповнення міс-
цевого та державного бюджетів. Саме тому пропонує-
мо практику надання пільг за основними податками 
на визначений термін поширити на усі новостворені 
підприємства з метою широкомасштабного стиму-
лювання розвитку інноваційного підприємництва в 
Україні.

За податкового стимулювання вітчизняних інно-
ваційних підприємств доцільно використовувати до-
свід зарубіжних країн, зокрема ті методи їх податко-
вого регулювання, що приносять найбільший ефект, 
наприклад, розробити схему, відповідно до якої ви-
робники інноваційної продукції отримають право 
зменшувати оподатковуваний прибуток на суму ви-
трат, здійснених у звітному періоді, на виконання 
інноваційних та науково-технічних робіт. Цю пільгу 
надавати виключно тим підприємствам, які займа-
ються розробкою та впровадженням високотехноло-
гічної продукції. Одночасно з розробкою такої схеми 
надання податкових пільг варто запровадити систему 
моніторингу дослідження та оцінки можливих пози-
тивних та негативних ефектів від її запровадження. 
Механізм податкового регулювання у сфері здійснен-
ня інноваційної діяльності потребує кардинальних 
змін та доопрацювань, адже впродовж багатьох ро-

ків система правової підтримки новаторських ідей не 
була дієвою.

Проведений аналіз свідчить, що надання податко-
вих пільг є потужним адміністративним інструмен-
том податкового регулювання, який повинен зайня-
ти належне місце у вітчизняній практиці. Сучасна 
економічна криза, яка найбільше позначається у 
промисловості та сфері послуг, безумовно, відобра-
зиться і на можливості економіки продукувати інно-
вації. Тому обґрунтоване податкове регулювання по-
кликане знизити негативні наслідки кризи, водночас 
зберігаючи потужний потенціал вітчизняної науки 
[3, с. 118].

Висновки. Подальше реформування податкової 
політики в Україні треба спрямувати на створення 
конкурентоспроможного податкового режиму, який 
би забезпечив збереження власного капіталу в межах 
держави, активізацію використання вільних коштів 
юридичних і фізичних осіб, а також взаємовигідні 
умови для залучення іноземного капіталу. Реаліза-
ція зазначених напрямів податкової реформи дасть 
змогу створити сприятливі умови для здійснення 
інвестиційно-інноваційної діяльності і виробничих 
процесів загалом.

Отже, у процесі проведення податкової полі-
тики держава має стати партнером суб’єктів під-
приємництва, надавати допомогу інноваційним 
виробництвам, створювати такий клімат та макро-
середовище, які б сприяли ефективному розвиткові 
мікросфери, стабілізації та піднесенню національної 
економіки загалом.
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Постановка проблеми. Розвиток фінансового рин-
ку є пріоритетною складовою економічного росту 
держави, що потребує збільшення активності його 
учасників на внутрішньому і на зовнішньому рин-
ках. Проте сьогодні, зважаючи на складну макроеко-
номічну ситуацію, учасники українського фінансо-
вого ринку не можуть запропонувати вигідні умови 
партнерства для іноземних фінансових інститутів. 
Тому дослідження проблем залучення фінансових 
ресурсів особливо на зовнішніх ринках є важливим 
напрямом пошуку шляхів вдосконалення роботи ві-
тчизняного фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням функціонування ринку капіталів займа-
ються І. О. Школьник, І. П. Ткаченко, Л. В. Лев-
ківський, Л. М. Алексеєнко, С. В. Землячов. Проте 
більшість учених досліджують функціонування ринку 
капіталів загалом, або окремі операції банків на рин-
ку капіталів. Комплексному дослідженню банківської 
діяльності на ринку капіталів, зокрема на зовнішніх 
ринках, нині приділялось недостатньо уваги.

Мета статті полягає в спробі проаналізувати по-
точні проблеми та перспективи банківських запози-
чень на міжнародних ринках капіталів, виокремити 
можливості до оптимізації банківської діяльності на 
ринках капіталів. 

Виклад основного матеріалу. Збільшення інвес-
тицій в основний капітал банків потребує постій-
ного залучення довгострокових ресурсів, яке може 
відбуватись за рахунок коштів акціонерів, коштів 
державного бюджету, за рахунок запозичень на 
ринку капіталів. Сьогодні вітчизняними підпри-

ємствами можливість запозичень на інвестицій у 
основний капітал не реалізується повною мірою. 
В Україні частка інвестицій у основний капітал до 
ВВП коливається в районі 20% [1], при тому, що 
в Китаї чи Індії цей показник становить близько 
40% [6]. За умов дефіциту інвестиційних ресурсів в 
Україні актуальним є питання залучення довгостро-
кових ресурсів на міжнародних ринках капіталів. 
Ще одним фактором для банків, що стимулює їх за-
лучати ресурси на міжнародних ринках, є розвиток 
небанківських фінансових установ, які залучають 
ті ресурси, що раніше спрямовувались на розвиток 
банківського сектору. 

Сьогодні вітчизняні комерційні банки можуть за-
лучати довгострокові ресурси на міжнародних рин-
ках з використанням таких інструментів:

1) через емісію єврооблігацій та кредитних нот. 
Для України популярними є Ноти участі в креди-
ті, LPN – Loan Participation Notes,та CLN – Credit 
Linked Notes – Кредитні ноти;

2) через залучення синдикованих кредитів. Суть 
такого кредитування полягає в тому, що міжнарод-
ні кредитори кредитують позичальника спільно, роз-
поділяючи кредитний ризик між собою. Кількість 
позичальників під час синдикованого кредитування 
може досягати десятків;

3) через залучення прямих кредитів. Пряме кре-
дитування є менш популярним за синдиковане, 
оскільки виключена можливість розподілу кредит-
ного ризику. Прямому кредитування зазвичай нада-
ють перевагу у процесі кредитування позичальників 
з високими кредитними рейтингами.
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Проте відносно невелика частка українських бан-
ків здатна організувати процес запозичень на між-
народних ринках капіталів. Для вітчизняної бан-
ківської системи характерна висока частка малих 
та середніх банків. З рис. 1 зрозуміло, що віднос-
но велику суму запозичень можуть залучити бан-
ки першої групи, за останні 5 років середній роз-
мір власного капіталу банків І групи коливався від 
5113767 тис. грн. до 7179018, 549 тис. грн. Банки 
ІІ, ІІІ та IV груп нечасто звертаються до іноземних 
інвесторів з двох причин:

1) відсутність зацікавленості іноземними інвесто-
рами, зважаючи на невелику потребу в інвестицій-
них ресурсах;

2) адміністративні витрати на організацію запо-
зичення можуть становити високу частку від суми 
запозичення, що робить позику надто дорогою для 
позичальника.
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Рис. 1. Середній розмір власного капіталу банків 
України по групам, тис. грн. 

За даними звітності Національного банку України

З аналізованого можна виокремити такі групи 
банків, для яких актуальними будуть запозичення 
на ринках капіталів: банки з відносно високим рів-
нем регулятивного капіталу (сьогодні достатнім для 
залучення іноземних інвестицій вважається капітал 
не менше 100 млн. євро [3, с. 141]), банки, що актив-
но нарощують капітал чи мережу філій, банки що 
переживають дефіцит ресурсів та прагнуть диверси-
фікувати джерела залучення ресурсів.

Можна виокремити такі фактори, що мотивують 
українські банки до запозичень на міжнародних рин-
ках капіталів:

1) формування позитивної кредитної історії для 
подальшого нарощення запозичень на міжнародних 
ринках;

2) диверсифікація джерел залучення ресурсів;
3) на міжнародних ринках середня тривалість по-

зики, як правило, більша за середню тривалість по-
зики на внутрішньому ринку;

4) вартість капіталу на міжнародних ринках, як 
правило, нижча за вартість капіталу на внутрішньо-
му ринку;

5) факт залучення іноземних інвестицій створює 
банку позитивний імідж, може слугувати додатковою 

рекламою, та в подальшому може слугувати фактором 
зниження вартості ресурсу для позичальника.

Динаміка показників присутності іноземного капі-
талу в банківській системі України показує, що пік 
присутності іноземного капіталу припадає на 2012–
2013 роки. Відтак кількість банків з іноземним капі-
талом у 2012–2013 роках становила 53 банки. З них 
банки з 100% іноземним капіталом становило 22 бан-
ки (таблиця 1). Загалом частка іноземного капіталу в 
системі максимальною була у 2012 році. У 2014 році 
у зв’язку з макроекономічною ситуацією частка іно-
земного капіталу по системі знизилась до 34%.

Аналізуючи обсяги та структуру зовнішніх запо-
зичень українських комерційних банків за останні 
роки можна зробити такі висновки:

1) зростання кредитного портфелю банків пере-
вищує темпи залучення депозитних ресурсів, в тому 
числі за рахунок того, що зростають темпи залучен-
ня банківських ресурсів на ринках капіталів;

2) зазвичай великі банки мають можливість по-
зичати кошти на міжнародних ринках. Можливість 
запозичень на міжнародних ринках зазвичай визна-
чається рівнем капіталізації банків.

З рис. 2 зрозуміло, що пік банківських зовнішніх 
запозичень припадає на 2009 рік. Надалі спостеріга-
ється скорочення зовнішніх банківських запозичень. 
Загалом за останні 10 років зовнішні довгостроко-
ві банківські запозичення збільшились на 20497%. 
Проте порівняно з 2009 роком зовнішні довгострокові 
банківські запозичення зменшились на 43,12%. Пік 
довгострокових банківських запозичень у 2009 році 
пояснюється попереднім нарощенням зовнішніх ін-
вестицій у банківський сектор, подальше скорочення 
спричинене світовою фінансовою кризою. Незважаю-
чи на скорочення зовнішніх банківських запозичень, 
зовнішній борг України постійно зростає.
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Рис. 2. Структура зовнішнього боргу України, 
млн. дол. США 
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До 2006 року короткострокові банківські зовніш-
ні запозичення становили більшу суму, аніж довго-
строкові. Надалі до 2010 року частка довгострокових 
запозичень постійно перевищувала частку коротко-
строкових, і з 2010 року частка короткострокових 
почала зростати знову. Сьогодні довгострокові за-

Таблиця 1
Присутність іноземного капіталу в структурі банківської системи України 

Назва показника 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Кількість банків, що мають ліцензію, шт. 175 184 182 176 176 176 180

з них: з іноземним капіталом 47 53 51 55 53 53 49

У т. ч. з 100% іноземним капіталів 17 17 18 20 22 22 19

Частка іноземного капіталу у статутному 
капіталів банків, % 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34,0

За даними звітності Національного банку України
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позичення перевищують короткострокові на 214%. 
Максимальне перевищення довгострокових запози-
чень за аналізований період зафіксоване у 2010 році 
(452%). Перевищення довгострокових банківських 
запозичень над короткостроковими можна сприйма-
ти за позитивний сигнал, оскільки:

– це свідчить про готовність іноземних інвесторів 
вкладати кошти у вітчизняну економіку;

– банки отримують довгостроковий ресурс, своєю 
чергою, отримують змогу надавати позики чи розмі-
щувати кошти на тривалий термін.

Відповідно, коли короткострокові банківські за-
позичення перевищують довгострокові, то таке яви-
ще є негативним, оскільки свідчить про неготовність 
інвесторів вкладати кошти на тривалий термін.

Питома вага зовнішніх довгострокових запози-
чень в структурі зовнішнього боргу сьогодні стано-
вить 12,04%. Максимальне значення цього показни-
ка становило 29,6% у 2009 році. Зростання частки 
довгострокових банківських запозичень в структурі 
зовнішнього боргу вважаємо позитивним знаком, 
оскільки знижується ризик фінансування дефіциту 
державного бюджету. До 2009 року цей показник 
зростав, надалі знизився внаслідок нарощення запо-
зичень коштів державою, та скорочення запозичень 
комерційними банками.

У структурі зовнішнього банківського боргу най-
більшу частку становлять зовнішні кредити. Абсолют-
на сума кредитів за аналізований період збільшилась 
на 2467%. Проте пік запозичень за рахунок міжбан-
ківських кредитів припав на 2009 рік. З 2009 року 
сума зовнішніх банківських запозичень за рахунок 
кредитів скоротилась на 9,44%. Наступну за розміром 
частку в зовнішньому боргу банків становлять запози-
чення за рахунок облігацій та інших боргових цінних 
паперів. Об’єм залучених коштів за рахунок облігацій 
за аналізований період зріс на 4833%. Проте як і у 
разі з кредитами з 2009 року об’єм таких ресурсів ско-
ротився на 27,4 %. Валюта і депозити в структурі зо-
внішнього банківського боргу за аналізований період 
зросла на 1313%. Проте валютні депозити на відміну 
від інших структурних одиниць показали зростання 
після кризового 2009 року на 60%. Таке зростання 
можна пояснити тим, що українські банки пропонува-
ли відсоткові ставки за депозитами вищі, аніж закор-
донні банки. Тому вкладання депозитів в Українські 
банки є високоризиковим, проте привабливим інстру-
ментом розміщення коштів. 

Таблиця 2
Структура зовнішнього банківського боргу 

України, млн. дол. США

Назва

Показ-
ники

Облігації 
та інші 
боргові 
цінні 

папери

Кредити Валюта і 
депозити

Валовий 
зовнішній 

борг

2004 103 375 181 659

2005 356 566 88 1010

2006 1232 1230 566 3028

2007 3304 3515 805 7624

2008 6998 10633 1595 19226

2009 6124 19157 4813 30094

2010 4908 17634 3588 26130

2011 4672 16586 2353 23611

2012 3648 13198 2566 19412

2013 3301 11466 2523 17290

2014 5082 9629 2559 17270

За даними звітності Національного банку України

Питома вага запозичень за рахунок облігацій 
максимальною була у 2007 році і становила 43,34%. 
Таке зростання відбулось за рахунок зниження 
частки кредитів. Питома вага кредитів зростала до 
2011 року і надалі поступово знижується. Питома 
вага залучень за рахунок валюти та депозитів не по-
казувала сталої динаміки за аналізований період. 
Загалом спостерігається обернена пропорційність 
питомої ваги запозичень за рахунок облігацій та за 
рахунок кредитів. Запозичення за рахунок облігацій 
сьогодні є менш популярним через нерозвинутий ри-
нок цінних паперів. 

Запозичення на міжнародних ринках капіталів від-
буваються зазвичай в іноземній валюті. На рис. 3 на-
ведено питому вагу складових валютних зобов’язань 
в структурі гривневих зобов’язань. Для аналізу взято 
показники коштів банків, коштів юридичних осіб та 
суми боргових цінних паперів випущених банком. Ви-
бір показників обґрунтовується тим, що в структурі 
цих показників можуть відображатись запозичення 
на міжнародних ринках капіталів.
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Рис. 3. Питома вага валютних ресурсів  
в структурі банківських пасивів, % 
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З рис. 3 зрозуміло, що за усіма показниками част-
ка валютних коштів знижується. Найбільше знижен-
ня відбулось за часткою емітованих боргових цінних 
паперів.

Зниження частки валютних коштів можна пояс-
нити з двох причин:

1) скорочення запозичень на міжнародних рин-
ках капіталів;

2) скорочення рівня доларизації економіки.
Особливо ефект від зниження запозичень на зо-

внішніх ринках капіталів видно з падіння частки ва-
лютних ресурсів в структурі боргових цінних папе-
рів. У 2010 році частка валютних боргових цінних 
паперів становила 74,14%, а у 2014 році – 2,55%. 
Зниження запозичень на міжнародних ринках капі-
талів може не відобразитись на частці валюти у залу-
чених коштів від банків та юридичних осіб, оскільки 
до цих показників також входять депозити до запи-
тання, які не належать до частки коштів, запозиче-
них на ринках капіталів. Боргові цінні папери рідко 
випускаються на внутрішніх ринках в іноземній ва-
люті, тому зниження показника частки випущених 
валютних боргових цінних паперів напряму свідчить 
про зниження об’ємів запозичення на світових рин-
ках капіталів. 

Висновки. У статті розглянуто тенденції розвитку 
ринку капіталу в структурі фінансового ринку Украї-
ни. Актуальність напряму дослідження обґрунтовуєть-
ся складністю пошуку «довгих» грошей на фінансових 
ринках для комерційних банків. У статті проаналізо-
вано інструменти для залучення фінансових ресурсів 
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на ринках капіталів. Зокрема, до основних інструмен-
тів залучення вітчизняними підприємствами коштів на 
міжнародних ринках капіталів належать облігаційні 
позики, залучення синдикованих та прямих кредитів. 
Проте сьогодні, зважаючи на невеликі розміри вітчиз-
няних банків, невелика кількість звертається за по-
зиками на міжнародні ринки. Також непопулярність 
зарубіжних позик можна обґрунтувати відсутністю за-
цікавленості іноземних інвесторів українськими банка-
ми. А тому запозиченнями на міжнародних ринках ка-
піталів займаються великі банки та банки, що активно 
нарощують ресурсну базу.

Також ознаками, що мотивують комерційні бан-
ки до виходу на міжнародні ринки капіталів, можна 
назвати репутаційні мотиви, диверсифікація джерел 
залучення коштів, можливість залучити дешевий ре-
сурс на довгий термін.

Аналіз показників існування іноземного капіталу 
в банківській системі свідчить, що відбувається від-
плив частки іноземного капіталу та скорочення кіль-
кості банків з іноземним капіталом. Згідно з динамі-
кою зовнішніх банківських запозичень стверджуємо, 
що пік запозичень припав на 2007 – 2009 роки, а 
сьогодні спостерігається спад рівня запозичень. 

В структурі зовнішніх банківських запозичень 
найбільшу частку становлять кредити. Другу за роз-

міром частку становлять облігаційні позики, надалі 
ідуть залучені на зовнішніх ринках депозити. Суттє-
ве зниження показав показник валютних облігацій-
них позик. 

Загалом сьогодні спостерігається спад активності 
банків на зовнішніх ринках, що насамперед спрово-
кований загальним економічних спадом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 2008-2014 РОКІВ

У даній статті досліджено особливості інфляційних процесів в економіці України за 2008-2014 роки з деталізацією наслідків 
впливу інфляції на суспільне життя в 2014 році. Розглянуто динаміку основних макроекономічних процесів та виявлено тенденції 
змін під впливом інфляційних процесів таких показників як: обсяг реалізації промислової продукції, роздрібна торгівля, доходи 
населення, експорт та імпорт товарів і послуг. Приділено увагу банківському сектору, який потерпає в умовах девальвації гривні. 
Узагальнено особливості макроекономічної ситуації в Україні в 2014 році та запропоновано заходи щодо врегулювання інфля-
ційних дисбалансів в економіці.

Ключові слова: інфляція, ВВП, індекс цін виробників, девальвація, фіскальні показники, антиінфляційна політика.

Олексын А.Г. ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ ЗА 2008-2014 ГОДА 
В данной статье исследованы особенности инфляционных процессов в экономике Украины за 2008-2014 года с детализаци-

ей последствий влияния инфляции на общественную жизнь в 2014 году. Рассмотрена динамика основных макроэкономических 
процессов и обнаружены тенденции изменений под воздействием инфляционных процессов таких показателей как: объем ре-
ализации промышленной продукции, розничная торговля, доходы населения, экспорт и импорт товаров и услуг. Уделено вни-
мание банковскому сектору, который страдает в условиях девальвации гривны. Обобщены особенности макроэкономической 
ситуации в Украине в 2014 году и предложены мероприятия по урегулированию инфляционных дисбалансов в экономике.

Ключевые слова: инфляция, ВВП, индекс цен производителей, девальвация, фискальные показатели, антиинфляционная 
политика.

Oleksyn A.G. FEATURES OF INFLATION UKRAINE 2008-2014 YEARS
In this article the features of inflationary processes are investigational in the economy of Ukraine for 2008-2014 years with working 

out in detail of consequences of influence of inflation on public life in 2014 years. The dynamics of basic macroeconomic processes is 
considered and found out the tendencies of changes under act of inflationary processes of such indexes as: volume of realization of 
industrial products, retail business, profits of population, export and import of commodities and services. The features of macroeconomic 
situation are generalized in Ukraine in 2014 years and measures are offered on the settlement of inflationary disbalances in an economy. 

Keywords: inflation, GDP, price of producers index, devaluation, fiscal indexes, antiinflationary policy.

Постановка завдання. В умовах глибокої фінан-
сової кризи економіки на тлі політичних подій ма-
кроекономічні показники України стрімко погіршу-

ються, що є загрозою не лише на державному рівні, 
а й на рівні кожного громадянина України. Постій-
на оцінка стану макроекономічної ситуації в країні 
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дозволяє здійснювати поточний контроль за зміною 
фінансових показників. Основним показником, що 
є свідченням про дисбаланси в економіки є підви-
щений рівень інфляції. Саме тому актуальним пи-
танням є вивчення поведінки інфляції та впливу її 
на всі сфери суспільного життя, оскільки оцінюю-
чи наслідки можливо розробити ряд антиінфляцій-
них заходів, що стануть поштовхом для стабілізації 
економічних процесів в державі. Враховуючи те, що 
економіка України підірвана ще й внутрішніми воєн-
ними конфліктами, які потребують значних коштів, 
завдання зі стабілізацією економіки посилюються і 
складнішають, що ще раз свідчить про актуальність 
даної теми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ін-
фляція є важливим та складним економічним про-
цесом, тому увага багатьох економістів направлена 
в її напрямку. Останні публікації щодо досліджен-
ня інфляційних процесів в Україні, були здійснен-
ні Чайковською М.А, де досліджувалася динаміка 
зміни індекс споживчих цін протягом 2001-2013 ро-
ків, Ю.І. Ніколишином розглядалися закономірності 
розвитку інфляції в Україні за часи її незалежності, 
Л.А. Гришина досліджувала основні причини розви-
тку інфляційних процесів в Україні та світі тощо. 
Проте зі зміною економічних процесів та подій, від-
бувається і зміна впливу інфляції на суспільне життя 
поглиблюючи його чи навпаки. Саме тому постійний 
аналіз інфляційних процесів в економіці України та 
їх наслідків є зажди актуальним та невичерпаним. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Інфляція 2014 року є відмінною від інфля-
ції 2008 року, оскільки підкріплена воєнними діями 
на сході України, що посилює її вплив на суспільне 
життя українців та економічне життя держави. Тому 
оцінка впливу інфляції на соціально-економічну та 
банківську сфери потребує деталізації вивчення.

Постановка завдання. Метою даного дослідження 
є виявлення впливу інфляції на господарський сек-
тор економіки, зовнішньоекономічну діяльність, до-
бробут населення, банківський сектор з поглибленим 
вивченням реалії 2014 року.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфля-
ція – це соціально-економічне явище, породжене дис-
пропорціями виробництва в різних сферах ринково-
го господарства. Вона є одним із найтяжчих проявів 
макроекономічної нестабільності. Економісти давно 
намагаються з’ясувати першопричини інфляції, щоб 

запропонувати ефективні методи боротьби з нею та 
її негативними соціально-економічними наслідками.

У світі немає країни, яка б в останні десятиліття 
тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції. 
Наслідки інфляції складні й різноманітні. Високий 
її рівень перетворюється на серйозну перешкоду для 
виробництва, спричинює економічну і соціальну на-
пруженість у суспільстві [5, с. 2].

Макроекономічна ситуація В Україні 2014 року 
характеризується підвищеним рівнем інфляції та 
девальвації національної валюти. Інфляція в пер-
шу чергу веде до знецінення заощаджень населення, 
які по суті є їх нагромадженою заробітною платою. 
І це знецінення відбувається рівно в стільки разів, 
на скільки підвищилися за цей час ціни. Саме через 
ці наслідки інфляція постійно перебувають в центрі 
уваги держави, громадськості, підприємців. Наслід-
ки інфляції поділяються на соціальні та соціаль-
но-економічні. Основними соціально-економічними 
наслідками є: спад виробництва, скорочення інвес-
тицій, девальвація гривні та інше. Особливо відчут-
но інфляція впливає на кредитну і грошову системи, 
державні фінанси, валютну систему, на платіжний 
баланс країни. У соціальній сфері відбувається пере-
розподіл доходів та багатства між різними верства-
ми суспільства: між тими, хто має фіксовані доходи 
(працівники, які одержують заробітну плату з бю-
джету, пенсіонери, студенти тощо) та фіксований 
відсоток від доходів, і тими, хто має товари та неру-
хомість на користь останніх; від кредиторів до борж-
ників; борги уряду перекладаються на платників по-
датку; скорочуються заощадження населення [3].

Усе це призводить до зростання безробіття, зни-
ження життєвого рівня всіх верств населення, поси-
лення соціальної напруженості в суспільстві.

Розглянемо як інфляція вплинула на соціально-
економічні процеси в Україні (табл. 1).

В табл. 1 згруповані основні соціально-економіч-
ні показники України. Дослідження впливу інфляції 
на кожний з них будемо здійснювати поетапно ви-
користовуючи темпи зростання абсолютних величин. 

Спочатку розглянемо динаміку внутрішнього ва-
лового продукту в умовах інфляції в Україні протя-
гом 2008-2014 років (рис. 1).

Як видно з рис. 1 у 2008 році індекс інфляції стано-
вив 122,3%, відповідно як наслідок у 2009 році динамі-
ка ВВП набрала тенденцій до зниження приросту. Так, 
якщо у 2008 році обсяг ВВП становив 948,1 млрд. грн., 

Таблиця 1
Основні соціально-економічні показники України за 2007-2014 роки [8]

Показник
Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВВП, млрд.грн. 720,7 948,1 913,3 1082,6 1314 1 411 1454,9 1345,8

Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), млрд. грн. 537,4 719 592 792,9 1008,3 1014,9 1006,3 1066,8

Індекс цін виробників, % 123,3 123 114,3 118,7 114,2 100,3 101,7 131,8

Експорт товарів, млн дол США 44448,9 63046,2 35602,9 46129,6 61950,2 63084,7 63312 53430

Імпорт товарів, млн дол США 54041,1 80757,1 40417,9 54087,6 74714,4 76860,7 76964 56756

Оборот роздрібної торгівлі, млрд. грн. 318,7 449,3 442,8 529,9 674,7 804,3 884,2 437,1

Середньомісячна заробітна плата, 
номінальна, грн. 1351 1806 1906 2239 3054 3025 3619 3534

Заборгованість із виплати заробітної 
плати, млн.грн. 668,7 1123,5 1473,3 1218,1 1105,5 950,5 1019,4 2366,9*

Рівень безробіття на кінець періоду,% 6,4 6,4 8,8 8,1 7,9 7,5 7,2 9,5

Наявний доход (номінальний), 
млрд.грн. 551,8 760,4 672,7 841,6 971,2 1149,2 1190,4 1211,4

Індекс інфляції,% 112,8 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9
*– дані за січень-листопад 2014 року
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то у 2009 році – 913,3 млрд. грн, тобто темп зростання 
склав 96,3%. Вже в умовах посилення кризи 2014 року 
темп зростання ВВП становив 92,5%, при цьому індекс 
інфляції вище рівня 2008 року і становить 124,9%. Да-
ний рівень інфляції підкріплений падінням гривні по-
рівняно з доларом США в 4 рази. Крім того, події на 
сході України та анексія Криму зумовили різке змен-
шення ВВП, так як на сході країни розташовані гіган-
ти промислового виробництва. Так, якщо в 2013 році 
обсяг реалізованої промислової продукції Донецької 
та Луганської областей становив 273 млрд. грн., то в 
2014 році лише 207,9 млрд. грн. [8]. Крім того, суттєве 
падіння ВВП в 2014 році зумовлено зменшенням інвес-
тиційної активності, низьким рівнем зовнішнього по-
питу і різким скороченням внутрішнього попиту через 
падіння реальних доходів і реальної заробітної плати 
населення. 

Під дією зменшення внутрішнього споживчого 
попиту зменшуються темпи зростання обсягів вироб-
ництва (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка приростів ВВП, обсягів 
виробництва та індексу інфляції у 2008-2014 роках 

(за даними табл. 1)

Під впливом пригнічення зовнішнього та вну-
трішнього попиту у 2014 році та в умовах прирос-
ту інфляції обсяги виробництва все ж таки зроста-
ють на 6% у 2014 році порівняно з 2013 роком. Це 
пов’язано з тим, що виробники під впливом валют-
них очікувань виробляли продукцію максимально 
використовуючи залишки запасів, при чому ціни то-
варів на ринку вже були скориговані на майбутнє 
зростання курсу валюти. 

Розглянемо роздрібну торгівлю. В першому квар-
талі 2014 року спостерігається достатнє пожвавлен-
ня на роздрібному ринку. Оборот роздрібної торгів-
лі у Україні в січні-квітні 2014 року зріс на 5,6% 
порівняно з аналогічним періодом 2013 року – до 
271,139 мільярда гривень [8]. 

Така динаміка обумовлена очікування спожива-
чів цінового буму. В результаті спаду споживчого по-

питу до кінця року – обсяги роздрібної торгівлі в 
2014 році порівняно з 2013 роком скоротилися на 
50,6%. Такого падіння роздрібного товарообороту не 
спостерігалося навіть в 2009 році. Це пояснюється 
значною інфляцією, тобто роздрібний ринок працює 
на кінцевого споживача, попит якого став ще обме-
женіший до кінця 2014 року, з одного боку, а з дру-
гого боку ціни на товар так швидко підвищуються 
від оптових товаровиробників, що роздрібна торгівля 
не встигає реагувати, отримуючи збитки. 

Тому багато роздрібних мереж призупинило ді-
яльність. Крім того, закупивши товари непродоволь-
чого споживання раніше, роздрібна мережа вичікує 
деякої стабілізації на валютному ринку, щоб отрима-
ти надприбутки в майбутньому. 

Такі дії виробників та учасників роздрібної тор-
гівлі призводить до ще більшого зростання цін і про-
вокують подальшу інфляцію. 

Розглянемо вплив інфляції на зовнішню торгів-
лю, зокрема динаміку експорту та імпорту (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка приростів експорту,  
імпорту та індексу інфляції за 2008-2014 роки  

(за даними табл. 1)

Наслідки 2008 року призвели до значного скоро-
чення експорту та імпорту більше як на 50%. Ана-
логічна ситуація спостерігається і в 2014 році – тем-
пи зростання імпорту становили 73,7%, експорту 
84,4%. Причини зниження імпорту обумовлюється 
валютним курсом, оскільки ввезені товари неспро-
можні конкурувати на вітчизняному ринку за раху-
нок їх шаленої вартості. Так, наприклад, якщо ім-
портований телевізор у 2012 році вартував 500 дол. 
США, тобто 4000 грн. – це становило 1,32 середньо-
місячної заробітної плата одного працівника, то в 
2014 році вартість даного телевізору у національній 
валюті складає 8500 грн., а це в 2,4 рази більше се-
редньомісячної плати працівника. Таким чином, по-
пит на імпортовані товари різко скоротився, що при-
звело до зменшення імпорту. Крім того, скоротився 
імпорт з Російської Федерації, обсяг якого за січень-
листопад 2014 року становив 11,9 млрд. дол. США, 
що на 43,4% менше, ніж за аналогічний період у 
2013 році. Відмітимо, що частка імпорту Російської 
Федерації становить 24% імпорту товарів України в 
загальному, тому зменшення ввізних товарів даної 
країни суттєво вплинуло на загальну динаміку ім-
порту в Україні. Аналогічна ситуація і з експортом. 
Україна в 2014 році експортувала товарів на суму 
близько 50 млрд. дол. США, з них в Російську Фе-
дерацію на суму 9,4 млрд. дол. США, тобто близько 
19% всього експорту. В 2013 році частка експорту, 
що припадало на Російську Федерацію становила 
24% [8]. Таким чином, погіршення зовнішньо-тор-
гівельних відносин з Росією також стало причиною 
скорочення імпорту та експорту. Зменшення імпор-
ту призведе до розвитку вітчизняного виробництва, 
якщо інвестиційно його підтримувати, що в майбут-
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ньому стане поштовхом до економічного відновлен-
ня. Розширення експорту можливе за рахунок пошу-
ку нових ринків збуту. Для цього потрібна зважена 
митно-податкового політика щодо експортерів ві-
тчизняної продукції, що в підсумку також сприяти-
ме притоку іноземного капіталу в країну.

Отже, прослідковується тенденція зменшен-
ня імпорту та вітчизняного виробництва в умовах 
зменшення споживчого попиту, що в свою чергу 
обумовлено зниженням реальних доходів населення 
(рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка приростів доходів населення, 
безробіття та індексу інфляції за 2008-2014 роки 

(за даними табл. 1)

Виходячи з рис. 4., можна стверджувати, що піс-
ля кризи 2008 року – 2010-2012 роки були у фазі 
пожвавлення в короткостроковому періоді. Як під-
твердженням цього є зростання середньомісячної 
заробітної плати в 2011 році на 36,4% порівняно з 
2012 роком. Вже в 2014 році в результаті інфляції 
приріст доходів населення набуває різких тенденцій 
до зменшення – середня заробітна плата в Україні у 
2014 році зменшилася на 2,3% порівняно з 2013 ро-
ком. Це пояснюється тим, що інфляція зменшує ку-
півельну спроможність грошової одиниці. Кількість 
товарів і послуг, які можна придбати за ту чи іншу 
купюру, зменшується. Дана купівельна спромож-
ність ще зменшиться в 2015 році, оскільки заоща-
дження населення будуть вичерпані. Найбільше від 
знецінення грошової одиниці страждають ті, що ма-
ють фіксовані доходи – вчителі, лікарі, працівники 
інших установ, доходи яких не індексуються, пенсіо-
нери, студенти. Вплив інфляції на доходи населення 
в 2014 році призвело до того, що середня заробітна 
плата українця коливається на межі 200 євро. Тоді 
як в Польщі – 1320 євро, в Угорщині – 1312 євро, 
в Португалії 1712 євро тощо [11]. Таким чином, на 
фоні глобальної фінансової кризи 2014 року в євро-
пейській державі – Україні – найменша заробітна 
плата в Європі.

Знижуючи реальні доходи населення, інфляція 
звужує місткість внутрішнього ринку, спотворює 
структуру попиту, посилює спекуляцію і тіньовий 
бізнес. Як результат зростає рівень безробіття з 7,2% 
до 9,5% у 2014 році порівняно з 2013 роком, при 
чому даний рівень безробіття є офіційним, а неофі-
ційний ще вище. Відмітимо, що такий приріст рівня 
безробіття ілюструє економічний цикл розвитку кра-
їни – глобальна фінансова криза. В умовах глобаль-
ної фінансової кризи в країні зростає заборгованість 
по виплаті заробітної плати як державних так і ко-
мерційних установ (табл. 1). Значна частина такого 
обсягу заборгованості, майже 300 млн. грн., припа-
дає переважно на Донецьку та Луганську області [8]. 
Комерційним установам не вистачає оборотних ко-
штів для підтримки виробництва та конкурентоспро-
можному рівні, саме тому виникає заборгованість 
перед працівниками. В державі не вистачає коштів 
глобальніше:

– з одного боку – виникли не заплановані витра-
ти у зв’язку з воєнними діями на сході України;

– з другого боку – відсотки за сплату державних 
позичок з’їдають доходи бюджету, адже рівень держав-
ного боргу в 2014 році сягнув 56,5% від обсягу ВВП, 
що на 20% більше, ніж наприклад у 2011 році [4]. 

Фінансова криза впливає на перерозподіл доходів 
та видатків державного бюджету. Саме тому в умовах 
інфляційного буму важливо дослідити динаміку фіс-
кальних показників. Оцінку фіскальних показників 
будемо розглядати через їхню частку в ВВП, оскіль-
ки абсолютне їхнє збільшення не є об’єктивним в 
умовах девальвації гривні (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать про зменшення приросту до-
ходів держави, що коливаються на межі 45% вар-
тості ВВП. Це пояснюється тим, що в умовах кри-
зи зменшуються податкові надходження, зокрема в 
частині податку на прибуток, так як підприємства в 
умовах зниження попиту отримують збитки з одного 
боку, а з другого боку тінізують свої доходи. Приріст 
видатків переважає. Якщо в 2011 році частка видат-
ків в обсязі ВВП становила 45,6%, то в 2014 році – 
50,2%. Тому в умовах кризи уряд застосовує фіс-
кальну стримувальну політику, яка направлена на 
зменшення видатків бюджету та збільшення подат-
ків. Зменшення видатків в 2014 році передбачалося 
через зменшення заробітної плати бюджетних пра-
цівників, що наблизило їхній рівень життя до межі 
бідності. Щодо зростання податків, то уряд планує 
вводити такі додаткові податки як [2]:

– податок на нерухоме майно; 
– військовий збір – 1,5% з доходів фізичних 

осіб.
– збір з купівлі іноземної валюти – 0,5% від 

суми операції. 
– оподаткування пасивних доходів фізичних осіб 

(у т.ч. процентів по депозитах) на рівні 15% (17%); 
– оподаткування ПДВ за ставкою 7% лікарських 

засобів, медичних виробів тощо. 

Таблиця 2
Динаміка фіскальних показників в Україні за 2009-2016 рр. [4]

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
(прогноз)

2016 рік 
(прогноз)

Загальні доходи державного 
бюджету, % ВВП 43,3 42,9 44,5 43,6 45 45 44,9

Загальні видатки державного 
бюджету, % ВВП 49 45,6 48,7 48,5 50,2 49,2 48

Бюджетний дефіцит, % ВВП -5,8 -2,8 -4,3 -4,8 -5,2 -4,2 -3,1

Державний борг, % ВВП 39,9 36,8 37,4 40,9 56,5 62,1 61,2

Зовнішній державний борг, % ВВП 25,5 23,4 22,2 21,1 30,8 34,4 34,6
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– піднято ставки акцизів майже на всі види під-
акцизних товарів у 1,25, 2 та більше разів; 

– піднято ставки збору за користування радіочас-
тотним ресурсом у 2 рази;

– піднято ставки плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин у 2-8 разів.

Для оздоровлення економіки від інфляційних 
процесів проводиться антиінфляційна політика, яка 
включає в собі ряд методів для обмеження плато-
спроможності попиту через фінансовий і кредитно-
грошовий механізм, що створює Національний банк 
України (далі – НБУ). Розглянемо ситуацію в банків-
ському секторі в умовах інфляції 2014 року.

З метою посилення спроможності економіки та 
фінансової системи протистояти зовнішнім шокам 
Національним банком було запроваджено перехід до 
системи гнучкого обмінного курсу. При цьому, щоб 
зменшити відтік грошової маси валюти було прийня-
то Постанову правління Національного банку Укра-
їни «Про внесення змін до деяких нормативно-пра-
вових актів Національного банку України» № 591 
від 22.09.14, згідно якої дозволено купувати одній 
особі в один операційний (робочий) день валюту у 
сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у 
межах однієї банківської установи (близько 225 до-
ларів США) [1]. Погіршення ринкових очікувань на 
валютному ринку сприяли масовій купівлі валюти, 
оскільки довіра до гривневих заощаджень в населен-
ня впала. Оскільки продаж валюти був обмежений, 
потім взагалі зник в офіційних банківських устано-
вах, активізувався «чорний ринок», де курс валюти 
відрізняється від банківського курсу в середньому 
на 3-4 грн. Такі тенденції позначилися на ціновій 
динаміці, оскільки чим вище рівень інфляції в кра-
їні, тим нижче курс її валюти. Інфляційне знецінен-
ня грошей в країні викликає зниження купівельної 
спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до ва-
лют країн, де темп інфляції нижче. 

Крім того, в умовах валютної кризи почався від-
тік депозитів з банківських рахунків, що призве-
ло до втрати ліквідності комерційних банків, тобто 
до проблем з обслуговування поточних зобов’язань, 
виплатою відсотків за депозитами, проведенням 
платежів клієнтам. Втрата ліквідності стала осно-
вою для призупинення кредитної діяльності бан-
ків. В таких умовах з метою підтримки банків НБУ 
в І півріччі 2014 року здійснює рефінансування де-
яких комерційних банків, таких як Приватбанк 
(12,6 млрд. грн.), Дельта банк (9 млрд. грн), Укрек-
сімбанк (7,6 млрд. грн.). Згідно з даними НБУ, за-
гальний обсяг рефінансування банків у 2014 році 
становив 149,9 млрд. грн.[7] З одного боку такими 
діями НБУ підтримує банківський сектор, з іншого 
боку сприяє вивільненню готівки, що провокує по-
дальшу інфляцію. Отже, збільшення незабезпеченої 
грошової маси призвело до здешевшання купівельної 
спроможності гривні, а, відповідно, і до падіння її 
курсу по відношенню до більш стійких валют. В та-
ких умовах основним завдання НБУ є зменшення 
грошової маси в обігу. 

Обмеження грошової маси не єдиний напрямок 
антиінфляційних заходів з боку держави. Відомо, 
що кількість грошей в обігу може бути великою або 
малою лише відносно кількості товарів, тобто їх ве-
личина залежить від товарного забезпечення грошо-
вої маси. Відтак збільшення обсягів виробництва за 
незмінного абсолютного розміру грошової маси веде 
до її відносного зменшення і, відповідно, до падіння 
темпів інфляції [5, с. 171]. Тому одним з напрямків 
дефляційної політики є збільшення виробництва пе-

редовсім у галузях, які випускають товари і надають 
послуги населенню. З цією метою вживаються заходи 
структурно-інвестиційної політики, які передбачають 
обмеження монополізму й розвиток конкуренції, за-
лучення іноземних інвестицій, проведення раціональ-
ного протекціонізму щодо національного виробника, 
запобігання відпливу вітчизняних капіталів за кор-
дон, формування ринку позичкового капіталу тощо.

В умовах глибокої фінансової кризи НБУ необ-
хідно розробити чітку політику щодо врегулювання 
інфляційних зрушень в економіці та падіння націо-
нальної валюти. Стратегія грошово-кредитної полі-
тики в середньостроковій перспективі, в тому числі і 
в 2015 році, базуватиметься на застосуванні режиму 
інфляційного таргетування – монетарному режимі, 
який передбачає відповідальність центрального бан-
ку за дотримання проголошеного значення офіцій-
ного показника інфляції (таргету) протягом визна-
ченого періоду часу. Відповідальність центрального 
банку обумовлена можливістю використання усього 
переліку інструментів монетарної політики (процен-
та ставка, норма обов’язкових резервів, ОВДП тощо), 
у випадку загрози недотримання визначеного зна-
чення таргету [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. Накопичені 
зовнішні дисбаланси, пов’язані із значним дефіци-
том поточного рахунку платіжного балансу в попе-
редні роки, створили суттєвий девальваційний тиск. 
Крім того, підвищені ризики соціально-політичної 
ситуації провокують відплив капіталу з країни та де-
позитів з банківської системи. Політично-економічна 
ситуація на сході України вимагає від державного 
бюджету додаткових незапланованих витрат, що в 
підсумку призводить до недофінансування потреб ін-
шої частини населення. Всі ці фактори під впливом 
погіршення ринкових очікувань призвели до значно-
го зростання рівня інфляції в Україні в 2014 році, 
який є вищим від рівня кризи 2008 року. Інфляція 
призводить до серйозних наслідків у багатьох сфе-
рах суспільного життя, зокрема до гальмування об-
сягів виробництва та торгівлі, знецінення доходів і 
заощаджень населення. У зв’язку з незапланованими 
витратами на оборону, держава не в змозі в повній 
мірі фінансувати видатки бюджету, саме тому Уря-
дом застосовується стримана фіскальна політика, що 
провокує подальший дисбаланс в сімейному бюджеті 
населення. Виникнення інфляції впливає на застосу-
вання інструментів грошово-кредитної політики. На-
слідком цього є те, що НБУ буде змушений змінюва-
ти значення інструментів для підтримки стабільності 
в державі. У зв’язку з тим, що типові інструменти 
грошово-кредитного ринку не дають результатів 
щодо врегулювання дисбалансу, необхідно змінити 
орієнтири їх застосування. Саме тому в якості пропо-
зицій щодо врегулювання економічної нестабільності 
в державі можна розглянути наступні дії:

1. Покривати дефіцит бюджету за рахунок випус-
ку облігацій зовнішніх державних позик.

2. Стабілізувати валютний курс шляхом зрівнян-
ня курсу на банківському та «чорному» ринках.

3. Залучити інвестиції в найбільш спроможні га-
лузі економіки шляхом лояльної податкової політи-
ки, що дозволить збільшити робочі місця, збільшити 
експорт товарів та залучити іноземний капітал. 

Проведення антиінфляційної політики залежить 
від співвідношення багатьох економічних процесів 
та ступеня їх активності. Найбільшої ефективності 
можна досягти лише за умов комплексного викорис-
тання всіх можливих способів боротьби з інфляцією 
та довіри населення країни до уряду.
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РЕСПУБЛИКИ)

В данной статье анализируется прямая модель государственного финансирования церкви на примере Словацкой Республики. 
Исследуется становления системы финансового обеспечения церкви государством в Словакии, выделяются ее характерные черты.
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Palinchak M.M., Drozdovskyi Y.P. STATE FUNDING OF THE CHURCH (ON THE EXAMPLE OF THE SLOVAK REPUBLIC)
This paper analyzes the model of direct public funding for example, Slovak Republic. Analyzes the development of a system of 

financial support by the state of the Church in Slovakia, highlighted its characteristic features.
Keywords: church-state relations, direct public funding model churches, religious organizations, freedom of thought, conscience 

and religion.

Постановка проблеми. Взаємовідносини між дер-
жавою і церквою, їх становлення та трансформації є 
однією з найважливіших як для осмислення і вдоско-
налення політичної практики, так і для подальшого 
науково-теоретичного та інформаційно-аналітичного 
аналізу суспільно-політичних відносин. Проблема 
державно-церковних відносин завжди була актуаль-
ною, оскільки ці обидва суб'єкти значною мірою ви-
значали вектор розвитку соціально-політичних про-
цесів упродовж всієї історії людської цивілізації. 

 Одним із важливих аспектів державно-церков-
них відносин є проблема фінансового забезпечення 
церкви та релігійних організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
вітчизняних учених, які займаються проблематикою 
державно-церковних відносин, потрібно відзначити 

Є.В. Єленського [2-3] та О.Н. Cаган [4]. Також ко-
рисними для нашого дослідження стали праці зару-
біжних вчених, таки як М. Шмідт [11, 12] та М. Мо-
равчикової [9].

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Особливості моделі фінансової підтримки 
церков державою як один засадничих аспектів дер-
жавно-церковних відносин у Словацькій республіці.

Метою даної статті є розглянути модель прямого 
державного фінасування церкви та релігійних орга-
нізацій на прикладі Словацької Республіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе-
ма фінансового забезпечення церкви державою у Сло-
ваччині має глибокі коріння з часів Австро-Угорщи-
ни, коли церкви як організації були підпорядковані 
державі [10]. У відповідності із Законом від 1898 р., 
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влада Австро-Угорщини гарантувала духовенству 
всіх зареєстрованих церков «конгруа» – надбавку 
до заробітної плати духовенства, якщо грошова ви-
нагорода не була нижчою від середнього рівня. Цю 
норму було рецепійовано в першій Чехословацькій 
Республіці в 1926 р. Законом «Про конгруа», правові 
норми якого гарантували духовенству всіх визнаних 
церков щорічну доплату, яка підвищувалася кожні 
три роки. 

Чехословаччина була єдиною із соціалістичних 
країн, в якій було збережене державне фінансування 
церкви. Згідно із Законом від 1948 р. про економіч-
не забезпечення церков та релігійних спілок держава 
взяла на себе зобов'язання фінансового забезпечення 
церкви, але залишила за собою право приймати рі-
шення стосовно всіх важливих питань її діяльності. 
Держава в зазначений історичний період виділяла 
кошти тільки на заробітну плату духовенству; інші 
форми діяльності церкви вона фінансово майже не 
підтримувала. 

Сьогодні Словацька Республіка гарантує своїм 
громадянам релігійну свободу, а з церквами співп-
рацює на засадах взаємного партнерства. В 1990 р. 
було анульовано нагляд держави за церквою, але фі-
нансове забезпечення церкви державою було збере-
жене. 

Першим демократичним законом, що регулював 
державно-церковні відносини, був Закон с. 16/1990 
Zb. від 23 січня 1990 р., який замінив закон від 
1949 р. «Про матеріальне забезпечення церкви та ре-
лігійних організацій державою». У § 1 прийнятого 
Закону було встановлено: «Держава надає персональ-
ну матеріальну винагороду священнослужителям 
тих церков та релігійних організацій, яким особис-
те матеріальне заохочення було надане до 31 грудня 
1989 р., в обсязі, який визначено державним бюдже-
том Чеської республіки та Словацької республіки» 
[6, s. 100]. Згідно із Законом, духовну діяльність у 
церкві та релігійних організаціях могли виконувати 
тільки ті особи, які мали бездоганну репутацію. 

Важливою законодавчою нормою по відношен-
ню до релігійних організацій була Постанова вла-
ди Чеської і Словацької федеративної республіки c. 
578/1990 Zb. від 20 грудня 1990 р. «Про регулюван-
ня заробітної плати духовенству церков та релігійних 
організацій», у відповідності з якою було збільше-
но розмір щомісячної заробітної плати духовенству 
церков і релігійних організацій, що змінювалася в 
залежності від стажу роботи. На відміну від попе-
реднього новий Закон дозволяв встановлювати ще й 
доплати, які церкви мали право робити за рахунок 
власних коштів [11, s. 3]. Управителем фінансових 
засобів, які виділяли церкві, є церковний відділ Мі-
ністерства культури Словацької Республіки, що роз-
поділяє ці ресурси серед церков та релігійних спілок. 

Кошти на будівництво нових, реконструкцію та 
ремонт старих церковних об'єктів і на ремонт мо-
настирів до 1993 р. виділялися за цільовим призна-
ченням. 

Постановою уряду Словацької Республіки № 509 
від 3 червня 1992 р. «Про економічне забезпечення 
церкви» було прийнято програму перехідного пері-
оду на 1994-1998 рр., згідно з якою держава продо-
вжувала фінансувати спеціально визначені потреби 
церкви. 

На основі згаданих актів держава надає окремим 
церквам фінансові засоби на заробітну плату свяще-
никам. Кошти виділяються з державного бюджету 
Словацької Республіки на відповідний рік згідно із 
Законом «Про державний бюджет Словацької Респу-

бліки». Держава бере також участь у фінансуванні 
витрат, пов'язаних із церковною адміністративною 
діяльністю. Ці кошти також передбачені держбю-
джетом Словацької Республіки на відповідний рік. 

Держава та адміністративно-територіальні одини-
ці можуть зі своїх коштів виділяти певну частину на 
реставрацію та ремонт об'єктів, що є власністю церк-
ви, особливо тих, котрі зареєстровані як пам'ятки 
культури. Держава надає допомогу при ремонті цер-
ковних споруд, у першу чергу нерухомих сакраль-
них культурних пам'яток у рамках фінансування з 
коштів державного фонду культури «Прословакія». 

Ще до розробки нової системи фінансування церк-
ви держава прямо в державному бюджеті визначала 
фінансові ресурси для церков на відповідний рік, які 
щорічно актуалізувалися й мали виключно цільовий 
характер. І після закінчення перехідного періоду, 
коли було введено нову систему фінансування цер-
ков, церква й надалі залишається залежною від ко-
штів, що надходять із державного бюджету, особливо 
коли йдеться про оплату праці представників духо-
венства, вчителів релігії чи про ремонт сакральних 
культурних пам'яток. 

Згідно з податковим законодавством Словаць-
кої Республіки, церква та релігійні організації ма-
ють цілий ряд пільг. Так, у відповідності із Законом  
с. 93/1994 Z. z. «Про податок на нерухомість», церк-
ва звільняється від сплати податків на землю, будів-
лі. Закон с. 147/1994 Z. z. «Про податок із вкладів» 
звільнив від оподаткування церковні фонди та регу-
лярні внески членів общин [5, s. 96].

Держава як єдиний відповідальний правонаступ-
ник після падіння комуністичного режиму не може 
зняти з себе моральної відповідальності за сучасне 
економічно важке становище церкви та релігійних 
спілок і усвідомлює, що навіть великі пожертви та 
внески віруючих неспроможні зарадити справі. З ін-
шого боку, церковні ієрархи і клір добре усвідомлю-
ють обмежені економічні можливості держави, яка 
не в змозі у повному обсязі компенсувати велику за-
боргованість та виправити кривду, що була скоєна 
церкві, особливо в період 1950-х років. Тому церква 
готова нести важку ношу перехідного періоду, як і 
всі інші суб'єкти посткомуністичного суспільства. 

У липні 1997 р. Словацьку Республіку відвідав 
міністр закордонних справ Ватикану архієпископ Та-
уран. Було проведено три раунди переговорів (липень 
1997 р., лютий 1998 р., вересень 1998 р.). Спільна 
комісія з питань підготовки договору між Ватиканом 
та Словацькою Республікою активно почала працю-
вати з лютого 1999 р. Одними з найбільш дискусій-
них питань роботи комісії були питання фінансового 
забезпечення та автономії церкви. Ватикан спільно 
зі словацькими єпископами поставили питання про 
розширення фінансування римо-католицької церкви. 
Уряд запропонував ввести церковний податок, поді-
бний до податку, що збирається в Німеччині. Церква 
виявила бажання зберегти статус-кво: щорічні по-
жертви відповідно з поточними потребами. 

Згідно з постановою уряду Чеської та Словацької 
Федеративної Республіки № 578/1990 Збірника за-
конів «Про врегулювання заробітної плати, що нада-
ється духовенству церков та релігійним громадам» і 
постановою уряду Словацької Республіки № 187/1997 
«Про врегулювання зарплат, що надаються духовен-
ству церкви та релігійним громадам», заробітну плату 
та відрахування відповідним фондам працевлаштуван-
ня, соціального та пенсійного забезпечення духовен-
ства в повному обсязі забезпечує держава у формі 
щомісячних виплат згідно з лімітом міністерства фі-
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нансів Словацької Республіки [7, s. 161]. Фінансова 
гарантія цих виплат з боку державних органів на-
лежить лише зареєстрованим церквам та релігійним 
громадам за умови подання заяви. Отримання фінан-
сових виплат від держави не є обов'язком церков. Із 
16 зареєстрованих державою церков та релігійних ор-
ганізацій цим правом не скористалися з різних мірку-
вань 3 суб'єкти: Християнські збори, Свідки Єгови та 
церква адвентистів сьомого дня.

З коштів державного бюджету частково відшко-
довуються витрати на функціонування єпископських 
адміністрацій, центральних органів церков та релі-
гійних громад. З держбюджету надається допомога 
і благодійній католицькій організації «Caritas», ко-
шти з якої йдуть на утримання харитативних будин-
ків, що знаходяться під її патронатом. Хоча основним 
джерелом фінансування цієї організації є власні дже-
рела та пожертви прихожан, дотації та гранти для 
проектів соціальної та харитативної діяльності нада-
ються з фондів Міністерства праці, соціальної полі-
тики та сім'ї Словацької Республіки. У надзвичай-
них ситуаціях влада надає одноразові цільові дотації 
зі свого бюджетного резерву для церковних шкіл, які 
зазвичай утримуються коштом церков. Богословські 
ж факультети окремих церков є частиною держав-
них університетів, що фінансуються з бюджетного 
відділу Міністерства освіти Словацької Республіки 
[7, s. 162]. 

В період 1992-1997 рр. держава виділила 700 млн. 
словацьких крон для будівництва та ремонту сакраль-
них об'єктів, які є власністю церков та чернечих ор-
денів. Церкви мають право отримувати фінансову 
допомогу на реконструкцію унікальних сакральних 
об'єктів і збереження культурної спадщини від дер-
жавного фонду культури «Pro Slovakia». Із цього 
джерела фінансування церква в період 1992-1997 р. 
отримала 135 млн. словацьких крон. 

Якщо в 1998 р. з державного бюджету на потреби 
церкви було виділено 457 млн. словацьких крон, то 
в 2003 р. ця сума сягнула 670 млн. крон. 

У серпні 2001 р. уряд Словацької Республіки 
створив спеціальну комісію для розгляду можли-
вості фінансового відшкодування жертвам голокос-
ту під час Другої світової війни. В листопаді 2001 р. 
було підписано угоду між Словацькою державою та 
Центральним союзом єврейських релігійних громад. 
Згідно з цим документом уряд Словацької Республі-
ки мав виділити близько 20 млн. дол. США, які зо-
середжувалися на спеціальному рахунку Національ-
ного банку республіки, а сам процес відшкодування 
тривав до 2012 р. Питання розподілу коштів, які 
йшли на виплату компенсацій жертвам голокосту, 
культурно-освітні програми та відновлення синагог і 
цвинтарів, вирішувала комісія із 7 осіб (4 представ-
ники єврейської громади і 3 представники уряду).

Водночас протягом останніх років єврейська об-
щина Словаччини в судовому порядку безуспішно 
намагається домогтися від Німеччини повернення 

коштів, які Словацька держава під час Другої світо-
вої війни сплатила за депортацію єврейського насе-
лення (за кожного депортованого словацького єврея 
нацистська Німеччина отримала по 500 рейхсмарок). 

Висновки. Отже, модель державного фінансуван-
ня релігійних організацій у Словацькій Республіці 
проявляється у залежності церкви від коштів, що 
надходять із державного бюджету, особливо коли 
йдеться про оплату праці представників духовенства, 
вчителів релігії чи про ремонт сакральних культур-
них пам'яток. Фінансова підтримка Словацькою дер-
жавою церков здійснюється також опосередковано 
через звільнення від сплати різних видів податків: 
із земельних угідь, будов, митних процедур. Дії, 
пов'язані з реституцією церковного майна, також 
звільняються від судового мита.

Таким чином, держава надає церквам посильну 
фінансову та матеріальну допомогу й тим самим на-
магається компенсувати збитки, завдані церкві ко-
муністичним режимом. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

У статті визначено показники, що є індикаторами фінансової неплатоспроможності підприємств. Побудовано моделі про-
гнозування фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств на основі поєднання впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Виявлено та кількісно виражено вплив цих факторів на фінансову неплатоспроможність металургій-
них підприємств.

Ключові слова: фінансова неплатоспроможність підприємств, фінансовий стан підприємств, прогнозування фінансової не-
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Пустовгар С.А. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУР- 
ГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В статье определены показатели, являющиеся индикаторами финансовой неплатежеспособности предприятий. Построены 
модели прогнозирования финансовой неплатежеспособности металлургических предприятий на основе учета влияния факто-
ров внешней и внутренней среды. Определено и количественно выражено влияние этих факторов на финансовую неплатежес-
пособность металлургических предприятий.

Ключевые слова: финансовая неплатежеспособность предприятий, финансовое состояние предприятий, прогнозирование 
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Pustovgar S.A. FORECASTING OF FINANCIAL INSOLVENCY OF ENTERPRISES OF STEEL INDUSTRY
In the article the indicators of financial insolvency are defined. Diagnostic models of financial insolvency of steel companies are 

constructed based on combination of external and internal factors. The impact of these factors on the financial insolvency of steel 
companies is identified and quantified.

Keywords: financial insolvency of enterprises, financial condition of enterprises, forecasting of financial insolvency, discriminant 
analysis, factor analysis.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми 
фінансової неплатоспроможності вітчизняних під-
приємств зумовлена зростанням кількості збиткових 
підприємств та підприємств, проти яких порушено 
провадження у справі про банкрутство, у зв’язку з 
чим зростає необхідність превентивної діагностики 
фінансової неплатоспроможності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням проблеми діагностики неплатоспроможнос-
ті підприємств займалися багато вчених, серед яких 
варто виділити М. Білошкурського [1], І. Благуна [2], 
І. Бланка [3], О. Бондар [4], В. Домбровського [5], 
О. Загурського [6], М. Кизима [2], Т. Клебанову [4], 
Ю. Копчака [2], А. Матвійчука [7], О. Пластуна [5], 
О. Раєвневу [4], Р. Сайфуліна [8], Л. Ситник [9], 
О. Терещенка [10], Н. Фокіну [11], Я. Фоміна [12], 
О. Шапурову [13], А. Шеремета [8], П. Юхименка [6] 
та ін. Проте існуючі методики визначають ризик на-
стання крайньої форми неплатоспроможності під-
приємства – банкрутства, тому невирішеною зали-
шається проблема діагностики неплатоспроможності 
вітчизняних підприємств з деталізацією за рівнями. 
Крім того, розроблені моделі не забезпечують комп-
лексної оцінки фінансової неплатоспроможності під-
приємств з урахуванням впливу внутрішніх та зо-
внішніх чинників.

Постановка завдання. Метою статті є побудова 
моделей прогнозування неплатоспроможності під-
приємств металургійної галузі в Україні на основі 
поєднання впливу факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища.

Для досягнення поставленої мети було реалізова-
но такі завдання:

– виявлено групу внутрішніх факторів, що є ін-
дикаторами фінансової неплатоспроможності підпри-
ємств;

– визначено змінні, що ідентифікують рівні фі-
нансової неплатоспроможності підприємств металур-
гійної галузі;

– побудовано дискримінантні моделі прогнозуван-
ня фінансової неплатоспроможності металургійних 
підприємств;

– визначено фактори фінансової неплатоспромож-
ності металургійних підприємств та кількісно оціне-
но їх вплив. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вними причинами фінансової неплатоспроможності 
підприємств є внутрішні фактори, сукупність яких 
включає загальноуправлінський, виробничий, фі-
нансовий, маркетинговий, інноваційний та інвести-
ційний, проте вплив всіх цих факторів на фінансову 
неплатоспроможність підприємств металургії відо-
бражається на показниках фінансового стану під-
приємств: ліквідності, фінансової стійкості та при-
бутковості. Схема підпорядкованості такої взаємодії 
факторів внутрішнього середовища підприємства на-
ведена на рисунку 1.

Основними загальноуправлінськими причинами 
фінансової неплатоспроможності підприємств мета-
лургії є помилкове визначення місії підприємства, 
відсутність бізнес-плану, відсутність контролю за до-
говірними відносинами та низька кваліфікація пер-
соналу. Помилкове визначення місії підприємства та 
відсутність бізнес-плану призводять до нераціональ-
ного вибору напряму інвестування, неефективного 
використання власних та залучених коштів підпри-
ємства.

Відсутність контролю за договірними відносина-
ми з постачальниками призводить до несвоєчасної 
поставки товарів, робіт,послуг та низької якості си-
ровини і матеріалів, що, в свою чергу, спричинює 
перебої у виробництві та зниження попиту внаслі-
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док зниження якості продукції. Перебої у виробни-
цтві знижують потенційний дохід, внаслідок недо-
виробництва, та призводять до зростання витрат, 
пов’язаних із сплатою підприємством штрафів та 
неустойок при затримці поставок. Зростання витрат 
та зниження доходів відображаються на показниках 
прибутковості підприємства.

Помилкове визначення місії підприємства, від-
сутність бізнес-плану, відсутність контролю за дого-
вірними відносинами можуть бути спричинені іншою 
загальноуправлінською причиною фінансової непла-
тоспроможності підприємства – низькою кваліфіка-
цією персоналу, яка, окрім перерахованих наслідків, 
призводить й до зростання додаткових витрат на на-
вчання та, як наслідок, до зниження ліквідності, фі-

нансової стійкості та прибутковості підприємства.
Неефективність виробничої діяльності: залежу-

вання запасів, неефективність використання осно-
вних фондів, старіння обладнання, знижує прибут-
ковість підприємства за рахунок зростання витрат 
на утримання запасів й оновлення основних фондів. 
Зростання собівартості продукції, матеріаломісткос-
ті та трудомісткості безпосередньо збільшує витрати 
підприємства та знижує попит на продукцію, що, в 
результаті, призводить до зниження доходів та при-
бутковості підприємства.

Отже, вплив внутрішніх факторів фінансової не-
платоспроможності підприємства: загальноуправлін-
ського, фінансового, виробничого, маркетингового, 
інноваційного та інвестиційного, відображається на 
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Рис. 1. Схема взаємодії внутрішніх факторів  

та причин фінансової неплатоспроможності підприємств металургії
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фінансовому стані підприємства, індикаторами якого 
є показники ліквідності, фінансової стійкості та при-
бутковості. З огляду на це, оцінка впливу внутрішніх 
факторів на фінансовий стан та загрозу фінансової 
неплатоспроможності підприємств металургії здій-
снюється на основі аналізу фінансових показників.

Законодавчо закріпленою методикою діагности-
ки неплатоспроможності підприємств є «Методичні 
рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспро-
можності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення 
до банкрутства» [14], які є єдиним нормативно-пра-
вовим актом, що дає визначення видів неплатоспро-
можності та пояснює їх сутність. Тому за основу для 
діагностики фінансової неплатоспроможності мета-
лургійних підприємств при формуванні навчальної, 
тестової та контрольної вибірки за відомими класами 
фінансової неплатоспроможності підприємств, взято 
зазначені методичні рекомендації.

Так, поточну неплатоспроможність металургій-
них підприємств визначено в разі недостатності дов-
гострокових та поточних фінансових інвестицій, а 
також грошових коштів підприємства для покрит-
тя поточних зобов’язань та забезпечень – від’ємного 
значення показника поточної платоспроможності, 
за умови що не існує ознак інших видів неплато-
спроможності; у випадку незадоволення цієї вимоги 
платоспроможності підприємства протягом 2-х квар-
талів та прийняття рішення про реорганізацію під-
приємства, яка виступає формою досудової санації, 
що є свідченням існування кризи на підприємстві та 
загрози банкрутства, підприємству було присвоєно 
клас критичної неплатоспроможності, за відсутнос-
ті інформації щодо порушення судових проваджень 
у справі про відновлення платоспроможності борж-
ника чи визнання його банкрутом. Надкритична не-
платоспроможність відповідає стану підприємства, 
за якого проти підприємства порушена справа про 
банкрутство; ліквідаційна – прийняттю рішення про 
ліквідацію підприємства. Станом підприємства, що 
характеризується наявністю в достатній мірі ліквід-
них коштів та, як наслідок, спроможністю своєчасно 
та в повній мірі розрахуватися з контрагентами, є 
платоспроможність, яка відповідає фінансовому ста-
ну підприємства, за якого сума фінансових інвести-
цій та грошових коштів перевищує суму поточних 
зобов’язань та забезпечень. 

Отже, в результаті застосування теоретичних по-
ложень [14] до підприємств металургійної галузі, які 

становлять вибіркову сукупність, сформовано такі 
класи фінансового стану підприємств в контексті 
проблеми неплатоспроможності: платоспроможність, 
поточна неплатоспроможність, критична неплато-
спроможність, надкритична та ліквідаційна неплато-
спроможність підприємств.

Співставлення визначених видів неплатоспро-
можності підприємств металургії із загальним фі-
нансовим станом засвідчив існування неістотного 
зв’язку між цими станами підприємств, тому для 
діагностики фінансової неплатоспроможності мета-
лургійних підприємств та аналізу внутрішніх чин-
ників фінансової неплатоспроможності, необхідно, в 
першу чергу, визначити дискримінантні змінні, на 
основі аналізу яких можна ідентифікувати вид фі-
нансової неплатоспроможності підприємств. Інстру-
ментом, що обрано з цією метою, є дискримінантний 
аналіз, який дає змогу визначити змінні, що найкра-
щим чином розрізняють об’єкти, віднесені до різних 
груп, а отже, найбільш точно відображають рівень 
фінансової неплатоспроможності підприємств; побу-
дувати функції класифікації підприємств за рівнем 
платоспроможності та на їх основі визначити ймо-
вірність настання певного виду неплатоспроможності 
[7; 15, с. 248-258].

Вхідну матрицю для проведення дискримінант-
ного аналізу формують показники фінансового ста-
ну підприємства [14; 16], які, як було визначено, є 
результуючими при оцінці фінансової неплатоспро-
можності підприємств. 

Оскільки неплатоспроможність підприємства як 
відкритої системи необхідно розглядати як поточ-
ний стан та можливість в найближчій перспективі 
ефективного використання фінансового потенціалу, 
який характеризується наявністю та можливістю 
залучення фінансових ресурсів за рахунок внутріш-
ніх та зовнішніх джерел для відновлення платоспро-
можності, тому при діагностиці фінансової неплато-
спроможності підприємства необхідно враховувати і 
вплив факторів зовнішнього середовища, що відобра-
жається через динаміку інтегрального показника зо-
внішнього середовища, який включено до початково-
го набору незалежних змінних.

Загальна кількість спостережень для моделюван-
ня фінансової неплатоспроможності підприємств ме-
талургії на основі квартальних даних склала 623: 
156 спостережень, для яких підприємства характе-
ризуються платоспроможністю, 98 – мають рівень 
поточної неплатоспроможності, 156 – критичної, 

 

Рис. 2. Результати визначення дискримінантних змінних рівнів  
фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств
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156 – надкритичної та 57 – ліквідаційної. Вхідний 
масив даних сформовано таким чином, щоб макси-
мально зрівняти розмірність класів – кількість спо-
стережень у них, з метою підвищення достовірності 
результатів моделювання [15, с. 254]. Проте кіль-
кість спостережень із поточною та ліквідаційною не-
платоспроможністю підприємств є меншою в силу 
недостатньої кількості підприємств, якім притаманні 
дані класи неплатоспроможності.

У результаті проведення дискримінантного аналі-
зу з використанням програмного продукту Statistica 
8 було обрано змінні, які є дискримінантними при 
оцінці фінансової неплатоспроможності підприємств 
та визначенні її рівня (рис. 2).

Статистична значимість показників, що увійшли 
до моделі діагностики фінансової неплатоспромож-
ності металургійних підприємств, підтверджується 
F-критерієм, фактичне значення якого для всіх змін-
них вище критичного 2,38, р-рівнем, значення якого 
наближається до 0, та рівнем толерантності, вищим за 
граничне значення 0,01, що свідчить про високу дис-
кримінантну силу змінних, включених у модель [15].

Отже, дискримінантними змінними при поділі 
металургійних підприємств на класи за рівнем пла-
тоспроможності є коефіцієнт поточної та абсолютної 
ліквідності, забезпеченості запасів і витрат власним 

оборотним капіталом, маневреності власного оборот-
ного капіталу, мобільності активів, фінансової неза-
лежності капіталізованих джерел, оборотності акти-
вів, основних засобів, необоротних активів, запасів, 
кредиторської заборгованості, коефіцієнт рентабель-
ності продаж, чистої рентабельності реалізованої 
продукції, показник відношення чистих активів до 
зареєстрованого капіталу та інтегральний показник 
зовнішнього середовища.

З розглянутих показників, найбільший внесок у 
загальну дискримінацію металургійних підприємств 
за рівнем платоспроможності роблять: коефіцієнт ма-
невреності власного оборотного капіталу, коефіцієнт 
оборотності основних засобів, коефіцієнт рентабель-
ності продаж та інтегральний показник зовнішнього 
середовища, для яких значення часткової лямбди є 
максимальним.

У результаті проведення дискримінантного аналі-
зу побудовано функції класифікації підприємств ме-
талургійної галузі за рівнем фінансової неплатоспро-
можності (рис. 3).

Побудовані з використанням дискримінантного 
аналізу функції дають змогу на основі квартальних 
значень фінансових показників визначити рівень фі-
нансової неплатоспроможності металургійних під-
приємств шляхом віднесення підприємства до класу, 

Платоспроможність

Поточна 
неплатоспроможність

Критична 
неплатоспроможність

Надкритична 
неплатоспроможність

Ліквідаційна 
неплатоспроможність

Y=0,62*X1+2,39*X2+0,20*Х3+0,09*Х4+
+0,02*Х5+0,04*Х6+0,05*Х7+0,11*Х8+
+0,3*Х9+1,15*Х10+1,11*Х11+0,21*Х12+
+0,01*Х13+0,25*Х14+0,09*Х15-5,69

Y=1,91*X1-1,39*X2+0,08*Х3-0,85*Х4-
-0,01*Х5+0,02*Х6+1,07*Х7-0,11*Х8-
-0,52*Х9-0,13*Х10-0,43*Х11-0,003*Х12+
+0,004*Х13+0,67*Х14+0,02*Х15-4,57

Y=-0,13*X1-0,30*X2+0,14*Х3+0,02*Х4+
+0,03*Х5-0,08*Х6-0,01*Х7-0,08*Х8+
+0,13*Х9-0,16*Х10-0,13*Х11+0,03*Х12+
+0,03*Х13+0,04*Х14-0,01*Х15-0,34

Y=-0,60*X1+0,01*X2-1,80*Х3+0,06*Х4+
+0,39*Х5+0,93*Х6-0,33*Х7+0,72*Х8-
-0,70*Х9-0,07*Х10-0,17*Х11-0,61*Х12-
-0,26*Х13-0,21*Х14+0,12*Х15-5,23

Y=-0,14*X1+0,54*X2+0,11*Х3+ 0,08*Х4-
-0,18*Х5+0,06*Х6+0,23*Х7-0,30*Х8+
+0,47*Х9-0,25*Х10-0,63*Х11+0,11*Х12+
+0,02*Х13-2,22*Х14-0,23*Х15-7,45

Х1 – коефіцієнт поточної ліквідності;
Х2 – коефіцієнт абсолютної ліквідності;
Х3 – коефіцієнт забезпеченості запасів і 
витрат власним оборотним капіталом;
Х4 – коефіцієнт маневреності власного 
оборотного капіталу;
Х5 – коефіцієнт мобільності активів;
Х6 – коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел;
Х7 – коефіцієнт оборотності активів;
Х8 – коефіцієнт оборотності основних 
засобів;
Х9 – коефіцієнт оборотності 
необоротних активів;
Х10 – коефіцієнт оборотності запасів;
Х11 – коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості;
Х12 – коефіцієнт рентабельності продаж;
Х13 – коефіцієнт чистої рентабельності 
реалізованої продукції;
Х14 – показник відношення чистих 
активів до зареєстрованого капіталу;
Х15 – інтегральний показник 
зовнішнього середовища

Класи 
неплатоспроможності 

підприємств
Функція класифікації підприємств за 

рівнем фінансової неплатоспроможності
Дискримінантні змінні

 

Рис. 3. Дискримінантні функції класифікації металургійних підприємств  
за рівнем фінансової неплатоспроможності

 

Рис. 4. Матриця класифікації металургійних підприємств  
за рівнем фінансової неплатоспроможності
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для якого класифікаційна функція (У) має найбіль-
ше значення.

Адекватність дискримінантних моделей класифі-
кації металургійних підприємств за рівнем фінансо-
вої неплатоспроможності підтверджує матриця кла-
сифікації (рис. 4).

Загальний відсоток правильної класифікації ста-
новить 92,78%, що свідчить про високу точність мо-
делювання, а отже – можливість практичного вико-
ристання побудованих моделей для визначення рівня 
фінансової неплатоспроможності металургійних під-
приємств.

З метою визначення показників, які впливають 
на рівень неплатоспроможності підприємства, та 
значимості внутрішніх і зовнішніх факторів при діа-
гностиці неплатоспроможності металургійних під-
приємств проведено факторний аналіз, у результаті 
якого визначено найбільш впливові фактори, кіль-
кісно оцінено вплив зовнішніх та внутрішніх чин-
ників.

Результати визначення факторів впливу на фі-
нансову неплатоспроможність металургійних під-
приємств представлені на рисунку 5.

У результаті редукції показників фінансової не-
платоспроможності металургійних підприємств 
сформовано фактори: ефективності формування та 
використання активів підприємства, який включає 
коефіцієнти мобільності активів, оборотності акти-
вів, основних засобів, необоротних активів та оборот-
ності запасів; покриття поточних зобов’язань, який 
характеризує достатність оборотних активів та най-
більш ліквідної їх частини для покриття поточних 
зобов’язань та ефективність використання складової 
поточних зобов’язань – кредиторської заборгованос-
ті; достатності власного капіталу, який складається 
із показників, що характеризують співвідношення 
власного і зареєстрованого капіталу, власного капі-
талу і постійних пасивів, частини власного капіталу, 
що залишається після фінансування необоротних ак-
тивів, до запасів підприємства та найбільш ліквідних 
активів до власного оборотного капіталу; прибутко-
вості діяльності підприємства – показники рента-

бельності продаж і чистої рентабельності реалізова-
ної продукції; розвитку зовнішнього середовища, що 
характеризує вплив зовнішніх чинників на фінансо-
ву неплатоспроможність підприємств.

Вплив зазначених факторів на фінансову непла-
тоспроможність металургійних підприємств складає 
83,53%, з них 72,97% неплатоспроможності підпри-
ємств зумовлені негативним впливом внутрішніх 
чинників та 10,56% – несприятливим розвитком зо-
внішнього середовища.

Висновки з проведеного дослідження. У результаті 
проведеного дослідження, на підгрунті інструментарію 
дискримінантного та факторного аналізу, визначено 
показники фінансової неплатоспроможності підпри-
ємств металургійної галузі України та побудовано 
моделі її прогнозування з визначенням рівнів непла-
тоспроможності на основі поєднання впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, виявлено та 
кількісно оцінено вплив цих факторів на фінансову не-
платоспроможність металургійних підприємств.

Отримані результати дають змогу превентивної 
діагностики фінансової неплатоспроможності підпри-
ємств металургійної галузі шляхом аналізу динаміки 
внутрішніх і зовнішніх факторів та моніторингу змі-
ни рівнів фінансової неплатоспроможності підприєм-
ства. Перспективами подальших досліджень у дано-
му напрямі є моделювання фінансового потенціалу 
підприємств металургійної галузі як резерву підтри-
мання та відновлення їх платоспроможності.
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Рис. 5. Фактори впливу на рівень фінансової неплатоспроможності  
металургійних підприємств
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У статті визначено інструментарій вибору програмних засобів, які дозволять комплексно вирішувати завдання забезпечення 
інформаційних потреб для ефективного управління аналітичних систем. Розкрито підхід до визначення завдань інформаційного 
забезпечення аналітичних систем через поетапну послідовність пошуку оптимально програмного продукту для проведення ана-
літичних досліджень. Обґрунтовано вибір функціонально-експлуатаційних критеріїв та проведено розрахунок вартісних критеріїв 
для кожної групи програмних засобів для потреб аналізу.
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В статье определен инструментарий выбора программных средств, которые позволят комплексно решать задачи обеспече-
ния информационных потребностей для эффективного управления аналитических систем. Раскрыт подход к определению за-
дач информационного обеспечения аналитических систем через поэтапную последовательность поиска оптимально программ-
ного продукта для проведения аналитических исследований. Обоснован выбор функционально-эксплуатационных критериев и 
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software for research. The choice of the functional-operational criteria and calculation of cost criteria for each group of software tools for 
requirements analysis.
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Постановка проблеми. Економічна інформація 
для потреб аналітичних досліджень на усіх рівнях 
управління підприємством зберігається в електро-
нному вигляді. Аналітики потребують узагальненої 
інформації про тенденції, прогнози та зміни, що до-
поможе дослідити зовнішнє та внутрішнє середовище 
об’єкта. Управлінський персонал будує свою роботу 
на основі інструментарію програмних засобів, які 
прискорюють, спрощують завдання збору та аналізу 
інформації, що особливо важливо в умовах нестабіль-
ності середовища функціонування організації. Таким 
чином, необхідність автоматизації процесів збору та 
аналізу інформації для ефективного управління веде 
до вирішення проблеми вибору відповідних програм-
них технологій, що підтверджує актуальність нашо-
го дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам вибору програмного забезпечення аналітичних 
систем присвячена значна кількість праць як у вітчиз-
няній, так і в світовій економічній науці. Вивчивши 
літературні джерела таких авторів, як П.В. Іванюта, 
Д.Ю. Костіна, П.М. Сухарєва, В.Ф. Ситник, ми мо-
жемо зробити висновок, що проблема зводиться до 
дослідження багатокритерійного вибору програмного 
забезпечення [7, с. 27; 8; 9, с. 44]. Д.А. Верников у 
своїй роботі, присвяченій цій темі, приводить крите-

рії вибору програмного забезпечення, описує моделі 
та методи вибору, що включають складні розрахунки 
та вимагають для їх застосування специфічних тех-
нічних знань. [3, с. 228]. Подібні роботи ґрунтують-
ся на математичних інструментах. Т.Ю. Чернишева, 
А. Жуков, Ю. Глухова зазначать, що вибір програм-
ного забезпечення ґрунтується на застосуванні методу 
аналізу ієрархій в різних модифікаціях, його основою 
разом з математикою закладені й психологічні аспек-
ти [10, с. 26; 4, с. 7]. А.В. Ахаєв, І.А. Ходашинський, 
А.Е. Анфілофьєв акцентують, що вибір програмного 
продукту пропонується здійснювати на основі інтегра-
ла Шоке та імперіалістичного алгоритму [1, с. 226]. 
Подібні складні розрахункові алгоритми в якості по-
чаткових даних приймають оцінки експертів і дозво-
ляють здійснити вибір або прийняти рішення. Проте 
з вибором програмного забезпечення стикаються спів-
робітники промислових підприємств на усіх рівнях, 
які не мають технічної освіти і не можуть вникнути 
у суть методик і моделей, що використовують склад-
ний математичний інструментарій. У подібних випад-
ках при виборі програмних засобів особи, що прийма-
ють рішення, також керуються набором критеріїв для 
оцінки альтернатив. Ми згодні з твердженням, що в 
реальних завданнях ухвалення рішень критерії вза-
ємозалежні, отже, традиційні оператори агрегації на 
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основі адитивних заходів для об’єднання таких крите-
ріїв не застосовні [1, с. 225]. Приведення усіх крите-
ріїв до єдиної системи виміру несе в собі погрішності 
та недоліки. Отже, виникає об’єктивна необхідність 
в розробці послідовності багатокритерійного вибору 
програмних засобів, доступного для осіб, що не ма-
ють глибоких технічних знань, та вирішити проблему 
«згладжування» критеріїв.

Постановка завдання. На основі вищевказаного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
вирішенні проблеми визначення інструментарію ви-
бору програмного забезпечення в аналітичних систе-
мах для ефективного управління, відповідно ми звер-
немо увагу на питання вибору програмних засобів 
для збору та аналізу інформації. Основна мета вибо-
ру програмних продуктів: забезпечення збору інфор-
мації та обробки зібраної інформації для прийняття 
ефективних рішень . При виборі будь-яких альтерна-
тив завжди слід прагнути прорахувати ефективність 
кожного рішення або, у разі утруднень в її розрахун-
ку, визначити збитковість. Враховуючи цей аспект, 
обираємо шлях до пошуку оптимальних програмних 
засобів за співвідношенням витрати – віддача.

Виклад основного матеріалу. Програмне забезпе-
чення іноді вибирають особи, що не мають глибоких 
технічних знань у сфері програмування та вищої ма-
тематики, проте мають досвід роботи з програмними 
засобами, щодо вирішення певних завдань аналізу. Ма-
ємо на увазі, що вибір програмного забезпечення для 
аналітичних систем здійснюватимуть безпосередні ко-
ристувачі на усіх рівнях управлінської діяльності. 

Завдання збору та аналізу інформації є досить 
складним і включає безліч аспектів, які будуть різ-
ні для різних підприємств. Вивчивши ринок про-
грамних продуктів, ми дійшли висновку, що кожен 
програмний засіб здатний вирішувати певне обмеже-
не коло завдань. У зв’язку з цим, логічно, що один 
програмний засіб, як правило, не зможе в собі поєд-
нувати увесь потрібний для вирішення поставлених 
завдань функціональний ряд, тому обирання про-
грамних засобів збору та аналізу інформації зводить-
ся до вибору групи програмного забезпечення.

Зважаючи на широку різноманітність як завдань 
автоматизованого аналізу, так і видів програмних за-
собів збору та аналізу інформації, ми вважаємо за до-
цільне розділити послідовність їх вибору на дві фази. 
Перша фаза полягатиме у виборі типу програмного 
забезпечення, друга – в обранні конкретних програм-
них засобів для кожного типу програм.

При виконанні першої фази послідовності у пер-
шу чергу необхідно провести класифікацію програм-
них засобів, яка допоможе виявити їх схожі типи. 
Ознаки класифікації визначатимуться завданнями, 
на рішення яких орієнтовані програми. Далі необхід-
но зробити вибір типів програмних систем. Основним 
критерієм цього вибору буде можливість вирішення 
програмними засобами даного типу завдань (частини 
завдань) збору та обробки інформації для управління 
підприємства.

Друга фаза послідовності полягає у визначенні 
варіантів вибору програмних засобів відповідно до 
типів програмних засобів. Для визначення варіантів 
програмних засобів по типах, у разі потреби, вво-
дяться обмеження. Ці обмеження пов’язані з двома 
аспектами: з лімітованими ресурсами і з мінімаль-
ними вимогами до програмного забезпечення. Вони 
покликані не допустити до подальшого розгляду про-
грамні засоби, на придбання або експлуатацію яких 
підприємство не має ресурсів, а також ті, які не задо-
вольняють очевидним вимогам, що пред’являються з 

боку підприємства до програмного забезпечення ана-
літичних систем. Наприклад, подібним обмеженням 
може виступати максимальна вартість програмних 
засобів або діапазон кількості співробітників, які 
можуть працювати з цим програмним забезпечен-
ням одночасно. Після здійснення відбору варіантів 
програмних продуктів кожного типу відбувається їх 
оцінювання. Концепція вибору програмних засобів 
аналітичних систем полягає у зведенні усіх крите-
ріїв оцінки програмного забезпечення у дві групи: 
вартісні та функціонально-експлуатаційні критерії.

Критерій вартості відображає приблизні витрати, 
які підприємство понесе у разі придбання та введен-
ня в експлуатацію даного програмного забезпечення 
(вартість впровадження). Критерії, які підсумову-
ються у вартісному критерії (критерії впровадження 
програмних засобів, які не виражені в грошових оди-
ницях, заздалегідь переводяться в грошову оцінку), 
в другій групі критеріїв вже не розглядаються. Дру-
га група критеріїв – функціонально-експлуатацій-
ні – включає інші важливі для вибору програмного 
забезпечення критерії, які можуть оцінити функці-
ональний ряд програмного забезпечення, особливос-
ті його експлуатації, у тому числі про передбачувані 
витрати при експлуатації програмного забезпечення. 
Для забезпечення порівнянності критеріїв вводиться 
шкала. Далі критерії наводяться до єдиної інтеграль-
ної оцінки на основі простого адитивного зважуван-
ня із застосуванням пропонованого нами додаткового 
аналізу оцінок розподілу значимостей критеріїв.

На завершальних стадіях послідовності прово-
диться аналіз варіантів програмного забезпечення за 
звідними критеріями (вартісному і функціонально-
експлуатаційному) у рамках типів, формуються варі-
анти груп програмного забезпечення з найкращими 
значеннями критеріїв (меншим значенням вартісно-
го критерію та великим – функціонально-експлуата-
ційного). Групи програмних засобів формуються так, 
щоб для кожного типу програмного забезпечення, об-
раного на першій фазі послідовності , в групі був хоч 
би один програмний засіб.

У послідовності ми врахували нюанс, що при роз-
рахунку вартісного критерію розраховуватиметься у 
тому числі вартість придбання необхідного для вве-
дення в експлуатацію устаткування (програмного за-
безпечення та технічних засобів). І якщо однакове 
устаткування потрібно для декількох програмних 
продуктів, його вартість враховуватиметься один раз 
при розрахунку загального вартісного критерію для 
групи, після розрахунку якого робиться остаточний 
вибір групи програмного забезпечення.

Послідовність вибору програмних засобів для 
аналітичної системи підприємства представлена у 
таблиці 1, що дозволяє здійснити завдання збору 
та аналізу економічної інформації на різних рівнях 
управлінського процесу. Далі розглянемо детальніше 
за фазу та етапи виконання послідовності.

Першим етапом у рамках першої фази послідов-
ності є класифікація програмних засобів, яка до-
помагає виявити схожі типи програм. Головне за-
вдання класифікації програмних засобів – виявити 
основну ознаку, по якій робитиметься класифікація. 
Ми встановили, що ознака класифікації програмних 
засобів повинна визначатися завданнями, для вирі-
шення яких вибираються програмні продукти. Від-
повідно, завдання збору й аналізу інформації мають 
бути чітко виражені. Для проведення класифікації 
необхідно всебічно вивчити наявні на ринку та у 
вільному доступі програмні засоби, звертаючи увагу 
на їх на функціональний ряд.
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Таблиця 1
Послідовність вибору програмних продуктів для аналітичної системи підприємства

Етапи Дії Функціональні особливості

1. Класифікація програмного 
забезпечення

Проводиться класифікація програмних засобів, яка допоможе виявити схожі 
типи програм. Кожному окремому типу програм можна буде підібрати точніші 
критерії для порівняння, що відображають специфіку конкретного типу програм-
ного забезпечення.

2. Вибір типів програмного 
забезпечення

Припускає вибір типів програмних засобів, здатних задовольнити завдання збору 
та аналізу інформації. Друга фаза алгоритму припускає визначення критеріїв 
вибору програмного забезпечення, визначення варіантів програмних засобів, їх 
оцінку відповідно до критеріїв і остаточний вибір по типах програм

3.

Вибір функціонально-
екслуатаційних критеріїв: 
узальнюючих та 
виокремлюючих

Припускає вибір функціонально-експлуатаційних критеріїв, відповідно до яких 
оцінюватимуться програмне забезпечення. До цієї групи увійдуть усі важливі 
для вибору критерії, що стосуються особливостей функціонального наповнення 
програмних засобів, їх споживчих, експлуатаційних властивостей, у тому числі 
експлуатаційних витрат.

4. Проведення аналізу 
критеріїв значущості

Оскільки зведення цих критеріїв до єдиної оцінки, згідно із запропонованою по-
слідовністю, здійснюється на основі простого адитивного зважування, необхідно 
виставити коефіцієнти значущості критеріїв.

5.
Визначення варіантів для 
кожного типу програмного 
забезпечення

Цей вибір необхідно здійснювати з урахуванням обмежень, які відбивають ліміт 
ресурсів або необхідні вимоги до програмного забезпечення та можуть бути як за-
гальні для усіх типів програмних засобів, так і такі., що відносяться до конкрет-
ного типу. Обмеження дозволяють відібрати для подальшої оцінки ті програмні 
засоби, які потенційно можуть використовуватися на підприємстві та вирішувати 
необхідні завдання.

6.

Визначення шкали 
для функціонально-
експлуатаційних критеріїв 
програмних засобів

Розробка шкали проводиться за загальними критеріями, а також за специфічни-
ми для типів програмного забезпечення, до якого належать конкретні програмні 
продукти.

7.

Розрахунок інтегральної 
оцінки критеріїв по 
кожному типу програмного 
забезпечення

Розрахунок здійснюється для кожного програмного засобу по усіх типах програм-
ного забезпечення, до яких воно входить, і розраховується за наступною форму-
лою 1: 

 

 

 

 

 

 
 

 

,                 (1)

де Офэ – інтегральна оцінка критерію «функціонально-експлуатаційні якості» 
для конкретного програмного засобу; n – кількість функціонально-експлуатацій-
них критеріїв, за якими робиться оцінка програмного засобу; Вi – оцінка вико-
нання критерію i у балах; Зi – значущість критерію i

8. Попередній розрахунок 
вартості одного критерію

Критерій вартості відображає вартість впровадження конкретного програмного за-
собу та виражається в грошових одиницях. Він включає не лише ціну придбання 
програмного засобу(ціна актуальна для програмних продуктів), але також витра-
ти на його «освоєння» та введення в експлуатацію.

9.

Порівняння програмних 
засобів за типами 
програмного забезпечення 
і вибір варіантів груп 
програмних засобів

Відбувається порівняння програмного забезпечення у рамках типів і формуван-
ня варіантів груп програмних засобів. До складу кожної групи входить хоч би 
один програмний засіб кожного з обраних типів. Таким чином, програмні засоби 
кожної групи разом будуть здатні вирішувати поставлені завдання. При виборі 
враховуються функціонально-експлуатаційний критерій і критерій вартості: чим 
більше значення першого і менше – другого, тим прийнятніше виявляється про-
грамне забезпечення.

10.
Розрахунок вартісних 
критеріїв для кожної групи 
програмних засобів

Припускає відповідь на питання: чи досить у рамках кожного типу програмного 
забезпечення варіантів програмних засобів із задовільними (потенційно задовіль-
ними, якщо критерії вартості розраховані не до кінця) значеннями критеріїв?

11. Кінцевий вибір групи 
програмних засобів

Остаточний розрахунок критеріїв вартості для кожної групи програмного забезпе-
чення, сформованої на дев’ятому етапі. В даному випадку можна робити розраху-
нок виходячи не з одного робочого місця, а фактичної кількості робочих місць, 
які вимагається забезпечити програмними засобами заданого типу. Формула роз-
рахунку критерію вартості для конкретної групи ПЗ буде такою:  

 

 

 

 

 
 

 

,           (5)

де Сг – критерій вартості для групи ПЗ; m – кількість ПЗ у групі; Сi – критерій 
вартості i-го програмного засобу; Рмi – кількість робочих місць, які вимагається 
забезпечити програмним засобом і-го програмного засобу.

Розглянемо далі нюанси постановки завдань збо-
ру та аналізу інформації для стратегічного плануван-
ня, а також можливі варіанти класифікації програм-
них засобів збору та аналізу даних. В якості головної 
класифікаційної ознаки приймемо основне призна-
чення програмного забезпечення. Відповідно до ньо-
го ми розглядатимемо особливості процесів класифі-
кації програмного засобів збору та аналізу окремо.

Вивчивши потреби в інформації для аналізу, ми 
дійшли висновку, що основні, головні потреби вира-
жаються у вигляді кількісних і якісних показників.

Перший етап. У зв’язку із специфікою формулю-
вання завдань збору інформації для аналітичного до-
слідження, ми вважаємо, що основною класифікацій-

ною ознакою для програм збору інформації має бути 
широта охоплення джерел інформації програмними 
засобами, оскільки вона дозволяє робити висновки 
про здатність (нездатність) програмного засобу до-
бути інформацію по заданому напрямку досліджень. 
За цією ознакою, вивчивши ринок програмних про-
дуктів та їх властивості, ми виділили наступні типи 
програмних засобів: програмні засоби, які охоплю-
ють максимальний інтернет-простір; програмні засо-
би, орієнтовані на пошук нещодавно опублікованої 
інформації (наприклад, новин); програмні засоби для 
локального пошуку; програмні засоби пошуку інфор-
мації від осіб; програмні засоби, орієнтовані на спе-
ціалізовані по темі джерела. Остання виділена група 
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є найбільш широкою та включає такі програмні за-
соби, як: пошукові механізми наукової літератури; 
інформаційно-довідкові правові системи, пошукові 
сервіси по державних закупівлях, програми пошуку 
інформації з соціальних мереж.

Звертаючись до питання визначення завдань ана-
лізу інформації, ми встановили, що конкретизувати 
данні задачі слід за допомогою відомостей про ха-
рактеристики сукупностей інформації, яку необхід-
но обробляти. Тобто інформації, яку можуть збирати 
вже вибрані типи програм збору, а також іншу (на-
явну) інформацію, яку необхідно обробляти. Проте 
велика кількість видів характеристик даних не до-
зволяє однозначно визначити домінуючу, яка є осно-
вою класифікації програмних продуктів аналізу. З 
метою визначення основи для класифікації необхід-
но вивчити ринок програмних продуктів аналізу, 
звернути увагу на характеристики інформації, яку 
програмні продукти здатні аналізувати та обробляти. 
У результаті вивчення ринкових пропозицій різних 
за характеристиками програм аналізу інформації ми 
можемо зробити висновок, що основна характерис-
тика даних, яка важлива для програм аналізу, – це 
віднесення даних до структурованих або неструкту-
рованих. Є ще одна ознака, пов’язана з характерис-
тиками інформації, яку можна розділити програми 
аналізу на групи – це об’єм даних. Деякі програмні 
продукти працюють з величезними об’ємами даних, 
деякі – з меншими. Проте чітко розділити великі 
від малих об’ємів неможливо, оскільки в літерату-
рі та серед виробників програмного забезпечення не-
має єдиного критерію визначення великих об’ємів 
даних. Тому, враховуючи, що альтернативою авто-
матизованому аналізу є ручний, ми пропонуємо від-
носити програмне забезпечення аналітичних систем 
до типу оброблювальних: великі та не великі об’єми 
даних, відповідно до експертної оцінки осіб, що здій-
снюють вибір програмного забезпечення. У загально-
му випадку з точки зору вибору програм аналізу, до 
великих об’ємів даних слід віднести ті, які не в змо-
зі обробити та оцінити людина. Тобто в результаті 
ділення інформації аналітичних систем на групи за 
ознакою об’єму оброблюваних даних будуть складені 
дві групи: оброблювальні дані, які можна аналізува-
ти вручну, – працюючи з невеликими об’ємами да-
них; оброблювальні дані, які не підлягають ручному 
аналізу (працюючі з даними великого об’єму). Таким 
чином, виділяємо чотири типи програмного забез-
печення інформації: програмні продукти, що ана-
лізують структуровані дані малого об’єму, великого 
об’єму, програмні продукти аналізу неструктурова-
них даних малого об’єму, великого об’єму.

Другий етап, що відноситься до першої фази, 
припускає вибір типів програмних засобів, здатних 
задовольнити завдання збору та аналізу інформації. 
У загальному випадку при виборі типів програмного 
забезпечення збору інформації доцільно визначати: 
чи є програмне забезпечення цього типу необхідними 
для збору потрібної для ефективного управління ін-
формації. Вибір здійснюється відповідно до тем, що 
встановлюють завдання аналізу зовнішнього серед-
овища. Вибір типів програмних засобів аналізу за-
лежатиме від завдань аналізу, виражених у відповід-
ях на питання: якого об’єму чи типу дані необхідно 
аналізувати.

Третій етап, що є початком другої його фази, при-
пускає вибір функціонально-експлуатаційних крите-
ріїв, відповідно до яких оцінюється програмне забез-
печення. Визначимо функціонально-експлуатаційні 
критерії, які найчастіше повинні розглядатися при 

виборі програмного забезпечення. До них належать: 
функціональні можливості, характеристики виробни-
ка програмних продуктів, зручність придбання, екс-
плуатаційні витрати за період, зручність інтерфейсу 
користувача, швидкодія, можливості розвитку та ін-
теграції, можливість розрахованої на багато користу-
вачів роботи. Перелік критеріїв складений на основі 
рекомендацій з робіт [5, с. 13; 3, с. 229]. Оскільки 
різним типам програмного забезпечення, властиві 
різні нюанси їх функціонального наповнення, ми 
пропонуємо розділити функціонально експлуатацій-
ні критерії на два типи: загальні та специфічні. За-
гальні критерії будуть відповідними для усіх типів 
програмного забезпечення. Специфічні критерії бу-
дуть характерні для конкретних типів програмних 
продуктів. Специфічними критеріями будуть ті, які 
унікальні для будь-якого типу програмного забезпе-
чення. Таким чином, функціонально-експлуатаційні 
критерії вибору програмних продуктів слід призна-
чати для кожного типу програмного забезпечення 
окремо, орієнтуючись на наступні чинники: загальні 
характеристики; характеристики, властиві конкрет-
ному типу; рекомендовані різними авторами крите-
рії оцінки програмних продуктів та інформаційних 
систем.

Четвертий етап полягає у визначені рівнів зна-
чущості кожному функціонально-експлуатаційному 
критерію на основі оцінок експертів та із застосу-
ванням додаткового аналізу розподілу значимостей. 
У роботі [10, с. 28] наведений приклад подібної по-
крокової методики порівняння програмних продук-
тів. Ми внесли деякі уточнення у запропоновану 
методику. У вказаній роботі проблема різноманіття 
критеріїв і ризик накладання одних критеріїв на 
інші вирішується обмеженням кількості критеріїв і 
рекомендаціями до експертів підходити розумно до 
їх вибору. Ми вважаємо, що для складання переліку 
критеріїв потрібна їх класифікація. Вона дозволить 
уникнути виключення з аналізу важливих груп ха-
рактеристик програмних засобів. Крім того, розбит-
тя критеріїв на групи дасть можливість аналізувати 
кількість критеріїв в різних класифікаційних групах 
і виявити «переваги» кількості критеріїв у бік пев-
них груп. У роботі [6, с. 14] уся безліч характерис-
тик програмних продуктів умовно розбивається на 
три групи: технічні, економічні, споживчі. Пропону-
ємо прийняти цю класифікацію за основну при скла-
данні переліку критеріїв оцінки програмних засобів. 
Виставляння рівнів значущості критеріїв здійсню-
ється експертами. Рівні значущості розташовуються 
на відрізку від 0 до 1, як вказано в роботі [10, с. 28]. 
На цьому кроці ми пропонуємо зробити додаткову 
перевірку, чи не маскуються істотні критерії менш 
значимими, а також перевірку повноти сукупності 
критеріїв. Для цієї мети необхідно кожній групі кри-
теріїв, згідно прийнятої класифікації (у нашому ви-
падку, це технічні, економічні, споживчі) присвоїти 
рівень значущості. При цьому варто не забувати, що 
частина критеріїв віднесена до вартісних і, в даному 
випадку, не розглядається. Наприклад, економічні 
критерії складатимуть, в основному, експлуатаційні 
витрати та витрати на супровід. Ми вважаємо, що 
високий рівень значущості групи критеріїв припус-
кає наявність у ній (серед інших) критеріїв з висо-
ким рівнем значущості, при цьому низький рівень 
значущості групи критеріїв припускає відсутність в 
ній великого числа критеріїв з високим рівнем зна-
чущості. Оптимальним вважатиметься варіант, коли 
співвідношення сум оцінок рівнів значущості крите-
ріїв для кожної з груп будуть приблизно таким же, 
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як співвідношення рівнів значимостей груп. Кори-
гування складу критеріїв і рівнів їх значущості до-
помагає добитися бажаного розподілу значимостей 
між усіма групами критеріїв. При цьому мінятися 
можуть не лише рівні значущості окремих критеріїв, 
але й рівні значущості груп критеріїв.

Ми пропонуємо робити аналіз розподілу значи-
мостей між групами критеріїв окремо для кожного 
типу програмного забезпечення збору та аналізу ін-
формації. У такому разі буде врахована специфіка 
програмного забезпечення різних типів, оскільки, 
по-перше, специфічні функціонально-експлуатаційні 
критерії різні для кожного типу програмного забез-
печення, по-друге, експерти зможуть надавати різні 
оцінки значимостей загальним критеріям і групам 
критеріїв для різних типів програмного забезпечен-
ня. Подібний аналіз допоможе наочно представити, 
які критерії вибору є домінуючими, і якою мірою 
різні групи критеріїв визначають вибір програмного 
забезпечення кожного типу.

П’ятий етап полягає у виборі варіантів конкрет-
них програмних засобів для кожного типу. При ви-
конанні цього етапу слід враховувати наступний ню-
анс: не завжди програмний засіб збору та аналізу 
інформації може бути однозначно віднесений до пев-
ного типу програмного забезпечення. Вище ми при-
вели класифікацію програмного забезпечення збору 
та аналізу інформації. З класифікації програмного 
забезпечення збору інформації видно, що програмні 
продукти деяких типів будуть автоматично віднесені 
й до інших типів. Наприклад, програмні продукти 
збору, що охоплюють максимальний інтернет-про-
стір, також відноситимуться до програмні продукти 
збору, орієнтованим на соціальні мережі. Крім того, 
існують програмні продукти, що виробляють як збір, 
так і аналіз інформації. У випадках, коли програм-
ний засіб належатиме одразу до декількох типів, ми 
пропонуємо далі розглядати його в якості альтерна-
тиви по кожному з цих типів. Адитивні оцінки його 
функціонально-експлуатаційних критеріїв для кож-
ного типу будуть різними, а вартісна оцінка – одна 
і та ж.

Шостий етап послідовності визначення шкали 
функціонально-експлуатаційних критеріїв кожного 
програмного продукту. Ми пропонуємо формулювати 
критерії так, щоб рівень їх виконання можна було 
оцінити за десятибальною шкалою. Наприклад, таку 
характеристику програмного продукту як швидко-
дію можна переформулювати в рівень швидкодії. Ха-
рактеристики, які не виражаються в кількісній оцін-
ці, можна також переформулювати в критерії, які 
оцінюватимуться за десятибальною шкалою. Напри-
клад, характеристика програмного продукту «вироб-
ник» може бути представлений у вигляді критерію 
«надійність виробника». Відзначимо, що при вико-
ристанні шкали відбувається зіставлення значень 
критеріїв з вимогами до програмного забезпечення. 
Чим більше даний критерій програмного забезпечен-
ня задовольняє вимогам, тим вище оцінка критерію. 
Наприклад, при оцінці критерію «рівень експлуата-
ційних витрат» вимога полягатиме у зведенні витрат 
до мінімуму, і чим витрати менше, тим вище оцінка 
критерію у балах. Для критерію «надійність вироб-
ника» має значення вимога до його надійності: чим 
краще виробник задовольняє вимозі надійності, тим 
вище бальна оцінка цього критерію програмного за-
безпечення аналітичних систем.

Сьомий етап – розрахунок інтегральної оцінки 
функціонально-експлуатаційної групи критеріїв роз-
критий у таблиці 1.

Восьмий етап – попередній розрахунок вартісно-
го критерію для кожного програмного забезпечен-
ня. Ми вважаємо, що цей критерій варто розглядати 
окремо, оскільки він піддається приблизному розра-
хунку для усіх програмних продуктів, крім того, лю-
дина сприймає фінансові показники набагато легше, 
ніж «знеособлені» інтегральні оцінки. А.В. Дорохов, 
В.В. Гаркин, M. Драшкович зазначають у своїй робо-
ті, що вартість програмного забезпечення, трудоміст-
кість його освоєння та впровадження на сьогодні є 
практично основними показниками, по яких визна-
чається поширення інформаційних систем на інфор-
маційному ринку [5]. Зазначений факт підтверджує, 
що вартість впровадження заслуговує відособленого 
розгляду при оцінці альтернатив.

Відомо, що універсальною методикою для розра-
хунку вартості володіння інформаційною системою 
і її компонентами є TCO (Total Cost of Ownership), 
яка відбиває прямі і непрямі витрати на розробку, 
впровадження, супровід і експлуатацію інформацій-
них систем [2, с. 160]. Вона включає безліч показ-
ників і є трудомісткою для розрахунку. Проте ми 
не рекомендуємо використати ТСО при виборі про-
грамних продуктів збору і аналізу інформації для 
аналітичних систем. По-перше, ми пропонуємо вра-
ховувати тільки очевидні та істотні витрати. Інфор-
маційні системи збору і аналізу інформації для цілей 
управління впроваджуються для обмеженого малого 
числа користувачів, тому переважно показників ТСО 
вважаємо за доцільне нехтувати. По-друге, методика 
ТСО вимагає знання безлічі початкових даних, на-
приклад, часу експлуатації інформаційних систем, 
що заздалегідь визначити важко при вибиранні про-
грамних засобів збору і аналізу інформації.

Звертаючись до питання вибирання засобів збо-
ру та аналізу інформації, встановимо, що вартісний 
критерій розраховуватиметься виходячи з таких ви-
трат: ціна придбання програмного забезпечення, вар-
тість придбання програмних і апаратних засобів для 
роботи з програмними засобами, вартість навчання 
персоналу роботі з програмними продуктами. Ми за-
значаємо, що на цьому етапі розрахунок критерію 
вартості програмного забезпечення буде попереднім, 
це відбувається з двох причин. По-перше, для забез-
печення порівнянності, в порівнянні альтернатив, ми 
пропонуємо розраховувати критерій вартості для од-
ного робочого місця. По-друге, у випадках, коли для 
одних і тих же програмних засобів потрібно однакове 
програмне або апаратне забезпечення ціну його при-
дбання не слід включати у критерій вартості кожно-
го з програмного забезпечення, оскільки це створить 
труднощі при оцінці альтернативних програмних за-
собів. Відповідно, ціна програмно-апаратних засобів, 
потрібних для декількох програмних систем, буде 
включена в загальний критерій вартості, який ви-
значається для групи програмного забезпечення.

Звернемося до питань розрахунку витрат на при-
дбання програмних і апаратних засобів, необхідних 
для роботи з даним програмним забезпеченням. Не-
обхідні програмні та апаратні засоби визначаються 
виходячи з вимог виробника до програмно-апаратно-
го забезпечення. Виробники зазначають вимоги, як 
правило, у вигляді списку операційних систем, що 
підтримують роботу з даним продуктом, і мінімаль-
них обмежень швидкодії та величини комп’ютерної 
пам’яті. Проте можуть бути й не такі тривіальні ви-
моги. Деякі програми аналізу працюють тільки з 
певними підтримуваними структурами і типами да-
них, для них потрібно програми інтеграції даних, 
для зберігання і роботи з великими об’ємами даних 
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потрібні програмно-апаратні рішення сховищ даних.

У загальному вигляді витрати на додаткові програ-
ми та апаратні засоби дорівнюватимуть вартості об-
лаштування одного робочого місця необхідними про-
грамними та апаратними засобами. При з’ясуванні 
необхідності додаткових програмно-апаратних ко-
штів для конкретного програмного засобу можливі 
три варіанти: перший: облаштування робочого місця 
для впровадження програмного забезпечення не по-
трібно; другий: потрібно облаштування унікальними 
(що не вимагаються для інших програмних продук-
тів) програмними та апаратними засобами; третій: 
потрібно дообладнання програмно-апаратними засо-
бами не унікальними, які будуть потрібні також для 
інших програмних продуктів. У першому випадку 
вартісна оцінка критерію дорівнює нулю. У другому 
випадку – вартості придбання додаткових програм-
но-апаратних коштів. У третьому випадку вартісна 
оцінка критерію розраховуватиметься: як ділення 
вартості придбання додаткових програмно-апаратних 
коштів на кількість вибраних програмних продуктів, 
для яких ці засоби потрібні. У даному випадку є ви-
кристалізовується проблема: визначити заздалегідь 
кількість програмних засобів з групи із загальними 
технічними вимогами, які у результаті будуть ви-
брані. Ми пропонуємо залишити значення критерію 
вартості не унікального програмно-апаратного забез-
печення у вигляді формули: в чисельнику вартість 
програмно-апаратного забезпечення, необхідного для 
групи програмного забезпечення, а в знаменнику не-
відоме число, рівне кількості вибраних програмних 
засобів з цієї групи. Чисельник піддається розрахун-
ку і буде виражений у грошових одиницях. Знамен-
ник може набувати значень в діапазоні від нуля до 
загальної кількості програмного забезпечення з гру-
пи. При цьому один програмний засіб може входи-
ти у декілька груп, якщо для його роботи потрібно 
декілька програмно-апаратних засобів, які можуть 
бути потрібні для різних програмних продуктів. Та-
ким чином, формула розрахунку витрат на додаткові 
програми і техніку виглядатиме так:
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де Спа – вартість дообладнання робочого місця 
програмно-апаратними засобами для впровадження 
ПП;

Су – вартість дообладнання робочого місця уні-
кальними програмно-апаратними засобами, що ви-
магаються для ПП;

n – кількість груп програмних засобів, для яких 
потрібно однакове програмне або апаратне забезпе-
чення

Снуi – вартість дообладнання робочого місця не 
унікальними програмно-апаратними засобами, що 
вимагаються для ПЗ групи i;

Впп – кількість вибраних ПЗ групи i, для яких 
потрібно дообладнання робочого місця тими ж не 
унікальними програмно-апаратними засобами.

Вартість навчання персоналу роботі з ПЗ також 
розраховуватиметься для кожного програмного про-
дукту. Витрати на навчання необхідно розрахувати 
у разі, якщо персоналу підприємства, якому нале-
жить працювати з даним програмним засобом, по-
трібне навчання для роботи з ним. Можливі два ва-
ріанти навчання : надання платних освітніх послуг і 
навчання на робочому місці. При першому варіанті, 
вартості навчання персоналу відома. У другому ви-
падку, вартість навчання розраховуватиметься як 
приблизна оцінка витрат робочого часу на самонав-
чання, переведена в грошові одиниці виходячи з се-

редньої заробітної плати даного персоналу. Формула 
розрахунку виглядає таким чином:
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де З – вартість навчання співробітника підприєм-

ства для підготовки до використання ПЗ;
Уо – вартість послуг сторонніх організацій по на-

вчанню співробітника підприємства використанню 
ПЗ;

Всо – кількість робочого часу в годиннику, який 
знадобиться співробітникові для самостійного на-
вчання роботі з ПЗ;

ЗПЗ – середня заробітна плата співробітника під-
приємства за годину.

Кількість робочого часу в годиннику, який зна-
добиться співробітникові для самостійного навчання, 
визначається експертом.

Формула розрахунку звідного критерію вартості 
для конкретного програмного забезпечення виглядає 
таким чином:
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де З – критерій вартості ПЗ;
Ц – ціна ПЗ;
Цув – вартість послуг з впровадження ПЗ, що ро-

бляться сторонніми організаціями;
Спа – вартість дообладнання робочого місця про-

грамно-апаратними засобами для впровадження ПЗ;
З – вартість навчання співробітника підприємства 

для підготовки до використання ПЗ.
На дев’ятому етапі послідовності відбувається 

порівняння програмних продуктів у рамках типів і 
формування варіантів груп програмного забезпечен-
ня. До складу кожної групи входить хоч би один 
програмний засіб кожного з вибраних типів. Таким 
чином, програмні засоби кожної групи разом будуть 
здатні вирішувати поставлені завдання. При виборі 
враховуються функціонально-експлуатаційний кри-
терій і критерій вартості: чим більше значення пер-
шого і менше – другого, тим прийнятніше виявля-
ється програмне забезпечення аналітичних систем.

Десятий етап дає відповідь на питання: чи досить 
у рамках кожного типу програмного забезпечення 
варіантів програмних засобів із задовільними (потен-
ційно задовільними, якщо критерії вартості розрахо-
вані не до кінця) значеннями критеріїв?

Одинадцятий етап полягає в остаточному розра-
хунку критеріїв вартості для кожної групи програм-
ного забезпечення, сформованої на дев’ятому етапі. 
У даному випадку можна робити розрахунок виходя-
чи не з одного робочого місця, а фактичної кількості 
робочих місць, які вимагається забезпечити програм-
ними засобами заданого типу. Формула розрахунку 
критерію вартості для конкретної групи програмного 
забезпечення буде такою:

 

 

 

 

 

 
 

 

,                       (5)

де Сг – критерій вартості для групи ПЗ;
m – кількість ПЗ у групі;
Сi – критерій вартості i-го програмного засобу;
Рмi – кількість робочих місць, які вимагається 

забезпечити програмним засобом i.
Остаточний вибір групи програмного забезпечен-

ня відбувається виходячи із загального критерію 
вартості групи з урахуванням функціонально-екс-
плуатаційних критеріїв кожного програмного засобу 
за кожним типом, до якого воно входить.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки: запропо-
нована поетапна послідовність дозволяє зробити ви-
бір програмних засобів збору та аналізу інформації 
для ефективного управління виходячи з поставлених 
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завдань з урахуванням передбачуваних витрат на 
введення в експлуатацію програмних засобів, а та-
кож функціональних і експлуатаційних характерис-
тик. Ефект згладжування критеріїв, неминучий при 
застосуванні методу простого адитивного зважуван-
ня, компенсується тим, що в якості альтернатив ви-
бираються програмні продукти, функціональне при-
значення яких дозволяє вирішувати завдання збору 
і аналізу інформації, що ставляться, а також які за-
довольняють мінімальним вимогам до програмного 
забезпечення та «вписуються» в ресурсні обмеження. 
Крім того, вартість упровадження програмного забез-
печення розглядається окремо, що дозволяє адекват-
но враховувати її при виборі.
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СУМІСНОСТІ

Стаття присвячена порівняльному аналізу алгоритмов формування бази оподаткування прибутку підприємства (організації) 
в Росії та Україні. Досліджуються модели побудови облікової бази податку на прибуток (тип обліку доходів та витрат) у різних кра-
їнах. Порівнюється структура показників податкових декларацій, їхній обсяг і вплив на ефективність податкової ситеми країни. 
Робиться висновок про різні підходи до обрахування бази оподаткування прибутку, що склалися в Україні та Росії, що підтвер-
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Постановка проблемы. Анализ международных 
отношений в сфере налогообложения свидетельству-
ет, что налоговые отношения являются частью как 

внутренней, так и внешней политики каждой стра-
ны. Последнее характерно для экономических со-
юзов, когда отношения выходят за пределы границ 
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отдельной страны и требуют согласования с други-
ми участниками союза. Особенно это присуще таким 
налогам, как пошлина, налог на добавленную стои-
мость, акцизы, взимаемые на границах государств.

Внутренние налоги, в том числе и налог на при-
быль предприятия, направлены на решение внутрен-
них бюджетных запросов государства с целью содей-
ствия инвестиционному климату в стране. В этом 
контексте анализ базы налогобложения прибыли 
как информационного источника показателей декла-
рации по налогу на прибыль предприятия России и 
Украины дает возможность сравнить системы нало-
гообложения прибыли различных стран, выявить их 
различия, с одной стороны, и возможность их уни-
фикации или координации, с другой.

Такая постановка вопроса приобретает особую ак-
туальность в связи с последними событиями – всту-
плением в силу договора про ассоциацию Украины и 
Евросоюза и фактически продемонстрированное не-
желание Украины вступать в Таможенный или Евра-
зийский союз. Хотя еще год назад такой вектор был 
обозначен руководством Украины как ключевое на-
правление внешней экономической политики.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В каждой стране насчитывается немало публикаций, 
освещающих как теоретические, так и практические 
аспекты налогообложения прибыли. В тоже время, 
аспекты анализа интернационального построения уче-
та базовых показателей налоговых деклараций в Рос-
сии и Украине в литературе практически не освещены.

Постановка задания. Исследование алгоритмов 
формирования базы налогообложения прибыли пред-
приятия (организации) в России и Украине и форми-
рование на этой основе выводов о совместимости и 
отличиях украинской и российской моделей налого-
обложения прибыли. 

Изложение основного материала. Украина. Зна-
чимость налога на прибыль для бюджета страны. 
Актуальность исследований в области налогообложе-
ния прибыли предприятий в Украине определяется 
многими факторами. Один из них находится в не-
посредственной связи с международной практикой. 
Начиная с середины 90-х годов ХХ века западная 
экономическая мысль в авторстве Е.С. Хендрексена 
и М.Ф. Ван Бреда трактует бухгалтерский учет как 
определенную знаковую систему определения прибы-
ли, а теорию бухгалтерского учета – как анализ ме-
тодов его вычисления [1, с. 73].

Значимость налога на прибыль для бюджета стра-
ны можно проследить, принимая во внимание его 
долю в структуре налоговых поступлений (доходов) 
Госбюджета Украины. Как показывают расчеты, за 5 
последних лет она составляет в среднем 21,2%: в пе-
риод до вступления в силу Налогового кодекса Укра-

ины (далее – НКУ) (2009–2010 гг.) – 23,1%; в период 
действия НКУ (2011–2013 гг.) – 19,3% (табл. 1). 

Из таблицы видно, что произошло снижение по-
ступлений на относительном уровне с момента вве-
дения НКУ. Кроме того, по сравнению с объемами 
поступлений в бюджет страны от других налогов, на-
лог на прибыль не занимает ключевую роль. Ана-
логичная ситуация характерна и для других стран. 
Например, в Великобритании доля этого налога в 
доходах госбюджета в 2008/2009 гг. составляла еще 
меньше – 8,2% [2, с. 91].

Статус налогового учета. Учетные источники 
составления декларации предприятиями Украины на 
законодательном уровне не определены. В соответ-
ствии со статьей 44 НКУ задекларировано бухгалтер-
ский подход – для расчета налогооблагемой прибыли 
бухгалтерские данные о доходах и расходах коррек-
тируются на суммы налоговых разниц постоянного 
и временного характера [3]. Это исключает ведение 
отдельного налогового учета доходов и расходов, 
как это принято в России. Однако реально механизм 
налоговых разниц не применяется в связи с отсут-
ствием методического обеспечения его функциони-
рования. Частично эту проблему устраняет утверж-
денное в 2011 году Минфином Украины Положение 
по бухгалтерскому учету налоговых разниц (далее – 
ПБУ 27) [4]. Однако в целях заполнения декларации 
практика требует более подробных рекомендаций по 
информационному обеспечению расчетов как налого-
вых доходов и расходов, так и налоговых разниц.

Уровень связей финансового и налогового учета. 
Связь между этими видами играет важную роль в по-
строении механизма информационного обеспечения 
отчетных данных. Известно, что в Украине бухгал-
терский финансовый учет налога на прибыль постро-
ен по аналогии с требованиями МСБО 12 «Налог на 
прибыль» на базе П(С)БО 17 «Налог на прибыль». 
Это означает, что на счетах бухучета определяют 
только временные налоговые разницы – так назы-
ваемый балансовый подход. При этом рассчитывают 
отсроченные налоговые активы и (или) обязательства 
и на сумму их изменений за год корректируют вели-
чину расходов на налог на прибыль в отчете о финан-
совых результатах (отчет о совокупном доходе).

В то же время НКУ требует учитывать и посто-
янные разницы, которые в бухучете не применя-
ются. Такая противоречивость приводят к разным 
методикам определения налогооблагаемой прибыли 
с разными целями – для финансовой отчетности и 
для налоговой отчетности. Связь данных видов учета 
проявляется в алгоритмах расчета показателя.

Алгоритм расчета. В соответствии с требования-
ми статьи 133 НКУ показатель прибыли до налогоо-
бложения можно рассчитать по формуле:

Таблица 1
Налог на прибыль предприятий в структуре налоговых поступлений  

государственного бюджета Украины за 2009–2013 гг. 

Показатель Измеритель
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013

Налоговые поступления до бюджета
Сумма, млрд грн 170,9 175,5 190,6 256,9 309,0

Темп роста, % - 102,7 108,6 134,8 120,2

Налог на прибыль предприятия
Сумма, млрд грн 42,1 41,9 40,0 47,6 57,8

Темп роста, % - 99,5 95,5 119,0 121,4

Доля налога в сумме налоговых 
поступлений, %

По суммам 24,6 23,8 20,9 18,5 18,7 

Темп роста 96,7 87,8 88,5 101,0

Источник: составлено автором по данным приложения 1 к Закону Украины о государственном бюджете на соответ-
ствующий год
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Пр./Уб. нал. = Доп. + ПД – С – ДР,    (1)

где Пр./Уб. нал – прибыль (убыток) по нормам 
налогового кодекса; Доп. – Доходы от операционной 
деятельности; ПД – прочие доходы; С – себестои-
мость реализованных товаров, выполненных работ, 
предоставленных услуг; ДР – другие расходы.

Именно такой алгоритм определения объекта на-
логообложения заложен в формат декларации по на-
логу на прибыль, который действует в Украине с 
2011 года до настоящего времени (с изменениями и 
дополнениями) [5].

С другой стороны, по нормам ПБУ 27 он опреде-
ляется иначе: финансовый результат до налогообло-
жения, рассчитанный сравнением доходов отчетного 
периода с расходами, которые были осуществлены 
для получения этих доходов, которые признаны и 
оценены в соответствии с положениями (стандарта-
ми) бухгалтерского учета, корректируется на сумму 
постоянных налоговых разниц и часть налогооблага-
емых временных разниц, относящейся к отчетному 
периоду. 

Следовательно, такой показатель можно рассчи-
тать по формуле [6]:

Пр./Уб. нал. = Пр. бух. +/– ПНР +/– ВНРп., (2)

где Пр./Сб.нал. – прибыль (убыток) по нормам 
налогового кодекса; Пр.бух. – прибыль по нормам 
стандартов бухгалтерского учета; ПНР – постоянная 
налоговая разница; ВНПп. – временная налоговая 
разница, относящейся к отчетному периоду.

Нельзя не обратить внимание, что приведенные 
формулы 1 и 2 показывают разный алгоритм опре-
деления одного и того же показателя налогообло-
жения. Однако результаты расчетов должны давать 
одну величину показателя.

Возникает вопрос: какая из формул должна быть 
основной? На наш вгляд, приоритет следует отдать 
нормам НКУ и поэтому в практической работе бух-
галтерий предприятий целесообразно применять фор-
мулу 1 как основной алгоритм, а формулу 2 – как 
вспомогательный (контрольный) алгоритм. Первый 
алгоритм выполняет расчетную функцию и иллю-
стрирует налоговый подход к определению показате-
ля прибыли с позиций норм НКУ. Второй алгоритм 
выполняет контрольную функцию и иллюстрирует 
бухгалтерский подход к определению показателя 
прибыли с позиций ПБУ 27. 

По результатам учета и расчетов налоговых раз-
ниц в примечаниях к годовой финансовой отчетности 
за 2014 год следует заполнить соответствующие та-
блицы. Последние могут быть использованы налого-
выми органами для контроля расчетов базы налога в 
контексте связи статей декларации с бухгалтерским 
учетом доходов и затрат. Однако этот процесс сдер-
живает отсутствие утвержденного полного перечня 
налоговых разниц в разрезе доходов и расходов с це-
лью составления декларации. 

Формат налоговой декларации. По структуре 
налоговая декларация по налогу на прибыль пред-
приятия Украины включает в себя бланк декла-
рации и определенные приложения к ней. В ос-
новной части декларации приводятся следующие 
статьи доходов и расходов, формирующих налого-
вую базу (табл. 2).

Таким образом, декларация украинского пред-
приятия построена по типу «доходы минус расхо-
ды» с представлением расшифровок составляющих 
общих сумм доходов и расходов непосредственно в 
декларации. Кроме того, более детальные расшиф-
ровки подаются в приложениях, количество которых 

достаточно значительно – 14. При этом применяется 
бухгалтерский принцип накопления и группировки 
статей доходов и расходов с учетом требований на-
логовых ограничений и корректировок. Модель на-
логового учета с целью составления декларации це-
лесообразно определить как «встроенная» в систему 
бухгалтерского учета с элементами механизма нало-
говых разниц [7, с. 164].

Российская Федерация. Статус налогового уче-
та. Налог на прибыль организаций РФ выступа-
ет одним из наполнителей федерального и местных 
бюджетов страны. Информационной базой деклара-
ции по налогу на прибыль организации РФ служат 
данные отдельного налогового учета доходов и рас-
ходов. В отличие от Украины, в РФ такой вид учета 
регламентировано с 2002 года Налоговым кодексом 
РФ (далее – НКРФ). В частности, статьями 313–333 
НКРФ установлены определенные правила форми-
рования и накопления информации для составления 
декларации по налогу на прибыль. По сути, эти пра-
вила отличаются от нормативов бухгалтерского уче-
та – национальных Положений бухгалтерского учета 
(ПБУ) России.

Необходимость отдельного налогового учета дохо-
дов и расходов российские авторы публикаций видят 
в том, что бухгалтерский учет со своими приемами 
беспрерывного наблюдения за хозяйственными про-
цессами не удовлетворяет реализации фискальных 
интересов государства [8, с. 4]. 

Характерной для определенного круга авторов яв-
ляется позиция приближения налогового учета в ор-
ганизации к налоговому бюджетированию. Послед-
нее тесно связано с финансовым бюджетированием 
предприятия, имеющего практическую потребность. 
При этом сущность налогового бюджетирования 
определяется как право каждого налогоплательщика 

Таблица 2
Последовательность определения налога  

на прибыль в декларации предприятия Украины 
(фрагмент)

Показатели Код строки

Доходы, которые учитываются при 
определении объекта налогообложения 
(строка 02 + строка 03):

01

Доход от операционной деятельности 
(доход от реализации товаров (работ, 
услуг))

02

Расходы, учитываемые при определении 
объекта налогообложения 
(строка 05 + строка 06)

04

Расходы операционной деятельности, в том 
числе: 05

Себестоимость приобретенных 
(изготовленных) и реализованных товаров 
(работ, услуг)

05.1

Другие расходы (сумма строк 06.1 – 06.5) 06

Административные расходы 06.1

Расходы на сбыт 06.2

Финансовые расходы 06.3

Другие расходы обычной деятельности и 
прочие операционные расходы 06.4

Отрицательное значение объекта 
налогообложения предыдущего отчетного 
(налогового) года 

06.5

Объект налогообложения от всех видов 
деятельности (строка 01 – строка 04) (+, -) 07

Источник: составлено автором на основании приказа 
Миндоходов Украины от 30.12.13 г. № 872 «Об утверж-
дении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 
предприятия»
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использовать разрешенные законом рычаги, приемы, 
способы для максимального сокращения своих нало-
говых обязательств. Составляющими бюджетирова-
ния выступают его элементы – планирование, учет 
и управление затратами на уплату налогов, взносов. 
От налогового бюджетирования авторы из РФ про-
тягивают логическую цепь в налоговый менеджмент. 
Последний формирует налоговую политику органи-
зации и осуществляет ее практическую реализацию в 
налоговом планировании [9, с. 56; 10, с. 6].

Таким образом, налоговый учет, по версии рос-
сийских авторов (И. Бажин, Т. Бодрова, В. Захарин, 
Н. Лабинцев, М. Малис, Е. Цепилова) выступает 
органической частью налогового бюджетирования 
и решает важные задачи на стратегическом и опе-
ративном уровнях планирования. Одновременно он 
является системой, которая тесно связана с бухгал-
терским учетом. Однако не заменяет последний и не 
выступает его составной частью.

Наши исследования показали, что такой вывод о 
месте налогового учета в системе бухгалтерской ин-
формации является отражением определенного под-
хода отдельной страны к иерархии учетных систем в 
структуре управления предприятием и бюджетным 
процессом. В условиях переходных и централизован-
но управляемых экономик государство вынуждено 
тщательно контролировать систему налогообложе-
ния плательщиков. А это возможно в полной мере в 
условиях отдельного учета и отчетности в целях на-
логообложения. Этап переходной экономики может 
продолжаться довольно долго и определяется мно-
гими факторами. Сейчас Россия и некоторые другие 
страны постсоветского пространства находятся имен-
но в такой фазе развития экономик.

По мнению авторов Н. Лабынцева и Е. Цепило-
вой, политика относительно налогового учета в Рос-
сийской Федерации должна отражать: общий по-
рядок формирования доходов и расходов; деление 
расходов на прямые и косвенные; порядок опреде-
ления доли расходов, учитываемых в текущем на-
логовом (отчетном) периоде; сумму остатка расходов 
(убытков), относимых в последующие налоговые пе-
риоды; порядок создания резервов; сумму задолжен-
ности по налогу [11, с. 72].

Подтверждением данных налогового учета в со-
ответствии с нормативными документами являются: 
первичные учетные документы (в том числе, справки 
бухгалтера); аналитические и сводные регистры на-
логового учета доходов и затрат за отчетный (налого-
вый) период без отражения по счетам бухгалтерского 
учета); расчет налоговой базы.

Уровень связей финансового и налогового учета. 
Важным условием качества налоговой информации 
выступает степень связи финансового и налогового 
учета, которую можно проследить на уровне моделей 
их построения. По мнению российских авторов, на-
логоплательщик может выбрать одну из трех моде-
лей налогового учета с учетом степени его автоном-
ности по отношению к системе бухгалтерского учета 
[12, с. 292].

Первая модель предусматривает использование 
самостоятельных аналитических регистров налого-
вого учета, при этом налоговый учет ведется парал-
лельно с бухгалтерским. В основу второй модели 
положены данные, формируемые в системе бухгал-
терского учета. При этом регистры бухгалтерско-
го учета дополняются реквизитами, необходимыми 
для определения налоговой базы. В третьей модели 
используются регистры и бухгалтерського и нало-
гового учета. В том случае, если порядок группи-

ровки и учета объектов и хозяйственных операций 
для целей налогообложения не отличается от по-
рядка, установленного правилами бухгалтерского 
учета, целесообразно применять бухгалтерские ре-
гистры.

Формат налоговой декларации. По форме и 
структуре декларация российского плательщика 
имеет другую структуру, чем та, что применяется в 
Украине. В частности, результирующая часть расче-
тов – сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, 
приводится в начале декларации в разделе 1, тогда 
как в украинской форме декларации – в конце расче-
тов [13]. Остальные разделы российской декларации 
представлены расшифровками налоговой базы (пока-
зателей раздела 1). Иерархически построение разде-
лов декларации выглядит так: лист – раздел – под-
раздел – приложение. В Украине иерархия проще: 
основной раздел – приложения. Это свидетельствует 
о громоздкости формата декларации российской ор-
ганизации.

Налогоплательщики с 2010 года применяют сле-
дующую последовательность расчета налога на при-
быль (табл. 3).

Таблица 3 
Последовательность определения налога  
на прибыль в декларации организации  

Российской Федерации (фрагмент)

Код 
строки Содержание строки декларации 

010 Доходы от реализации

020 Внереализационные доходы

030 Расходы, уменьшающие сумму дохода от реали-
зации

040 Внереализационные расходы

050 Убытки

060 Итого прибыль (убыток) (строки 010-050)

070 Доходы, которые исключают из прибыли

090 Сумма льгот по законодательству РФ

100 Налоговая база (строка 060 – стр. 070 – стр. 
090)

110 Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу

120 Налоговая база для исчисления налога

140  Ставка налога на прибыль

180 Сумма рассчитанного налога на прибыль (стр. 
120 х стр. 140)

210 Сумма начисленных авансовых платежей

240 Сумма налога, уплаченного за пределами РФ и 
зачисляется в уплату

270 Сумма налога к уплате (стр. 080 – стр. 210 – 
стр. 240)

280 Сумма налога к уменьшению

290 Сумма ежемесячных авансовых платежей

320
Сумма ежемесячных авансовых платежей, под-
лежащих уплате в I квартале следующего нало-
гового периода

 Источник: составлено автором на основании Приказа Фе-
деральной налоговой службы РФ «О порядке составления и 
представления налоговой декларации по налогу на прибыль 
Российской организации» от 16.12.2010 г. № ММВ-7-3 / 
730 @)

В группированном виде доходы и расходы в целях 
налогообложения организации РФ выглядят следую-
щим образом (табл. 4).

Алгоритм расчета. Таким образом, алгоритм 
определения базы налогообложения предприятия 
(организации) РФ можно представить следующим 
образом:
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Пр.нал. = Др. + Двр. – Рр. – Внр. – Сл.     (3)

где Пр.нал. – налогооблагаемая прибыль; Др. – 
доходы от реализации; Двр. – внереализационные 
доходы; Рр. – расходы, уменьшающие сумму доходов 
от реализации; Внр. – внереализационные расходы; 
Сл. – сумма льгот, предусмотренных законодатель-
ством РФ для уменьшения налога.

Таким образом, декларация российской органи-
зации построена по типу «доходы минус расходы» 
(как и в Украине) с представлением расшифровок 
составляющих общих сумм доходов и расходов не-
посредственно в декларации, а также в приложени-
ях, количество которых достаточно значительно – 22 
позиции [14]. При этом применяется бухгалтерская 
терминология и номенклатура статей доходов и рас-
ходов, которая известна еще с советских времен – по-
казатели доходов от реализации, внереализационные 
доходы и внереализационные расходы, что в Укра-
ине отменено еще с 2000 года. Украинские бухгал-
терские и налоговые термины больше отвечают тре-
бованиям Международных стандартов финансовой 
отчетности.

Содержание каждой статьи декларации организа-
ции РФ имеет налоговое наполнения в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ. Механизм на-
логовых разниц или налоговых корректировок при-
были в российских организация не применяется. Мо-
дель учета с целью составления декларации можно 
определить как «автономную» относительно бухгал-
терского финансового учета.

Выводы. Проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что структура налоговой декларации 
украинского предприятия отличается от российского 
аналога. Система сбора информации для декларации, 
в отличие от России, не регламентирована законо-
дательно, поэтому предприятие-налогоплательщик 
выбирает информационную модель самостоятельно с 
учетом механизма налоговых разниц. Объем декла-

рации как в России, так и в Украине требует его зна-
чительного сокращения, аналогично тому, как это 
сделано, например, в Польше. В этой стране бланк 
декларации о доходах предприятия умещается на  
3 страницах формата А4.

Таким образом, подходы к построению информаци-
онной базы декларации и структура учетных показа-
телей анализируемых стран существенно отличаются, 
что не дает оснований сделать вывод об их аналогич-
ности или методологической сопоставимости.
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Таблица 4 
Группы доходов и расходов предприятия, 

участвующих в налоговых расчетах организации 
Российской Федерации

Доходы Расходы 

Доходы от 
реализации

Расходы, уменьшающие сумму дохода от 
реализации

Внереали-
зационные 
доходи

Внереализационные расходы

Доходы, исключаемые из прибыли

Убытки

Сумма льгот по законодательству РФ
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Постановка проблеми. Зростання вимог щодо 
якості бухгалтерського обліку на українських під-
приємствах зумовлює особливу увагу до правильно-
го оформлення і затвердження облікової політики та 
організації фінансової звітності.

19 березня 2013 року набрав чинності наказ 
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. 
№ 73, зареєстрований у Мін’юсті 28.02.2013 р. за 
№ 336/22868, яким затверджено Національне поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [1].

Всі юридичні особи (крім банків та бюджетних 
установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність 
згідно із законодавством, застосовують форми фінан-
сової звітності, визначені цим наказом, починаючи із 
звітності за І квартал 2013 року. Але НП(С)БО 1 вніс 
низку змін, що не може не відобразитися на доскона-
лості організації облікової політики на підприємстві, 
бухгалтерського обліку та документообігу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження окремих теоретичних i практичних аспек-
тів формування підходів до бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності неодноразово здійснювалися 
теоретиками застосування бухгалтерського обліку в 
Україні (Ф. Ф. Бутинець [2], С. Ф. Голов [3]) і бух-
галтерами – практиками. Однак, як свідчить аналіз 
результатів дослідження, зазначена проблема вима-
гає подальшого вивчення.

Постановка завдання. Як було зазначено вище, з мо-
менту створення підприємства його власники або упо-
вноважений орган мають забезпечити ведення бухоблі-
ку за встановленими в країні правилами, тобто НП(С)
БО [1] і МСФЗ [4]. Проте їх вимоги, якими б універ-
сальними вони не були, не можуть врахувати особли-
вості кожного підприємства. Тому в окремих аспектах 
зазначені стандарти окреслюють межі дозволеного ви-
бору. Отже, мета положення про облікову політику на 
підприємстві – визначити ті аспекти обліку і фінансової 
звітності, щодо яких у підприємства є право вибору.

Наявність затвердженої на підприємстві обліко-
вої політики – прямий обов’язок вищого керівництва 

підприємства, встановлений п. 5 ст. 8 Закону № 996, 
а її дотримання – обов’язок головного бухгалтера та 
інших осіб, що відповідають за ведення господар-
ського обліку підприємства. Методичні рекомендації 
щодо облікової політики підприємства, затверджені 
наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635 
[5], дозволяють створити нове чи вдосконалити на-
явне положення про облікову політику підприємства 
просто і ефективно.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
заповнення форм фінансової звітності [6], під час 
складання фінансових звітів підприємства можна 
визначати склад статей, за якими розкривається ін-
формація, а саме можуть не наводити статті, перед-
бачені у формах фінансової звітності, затверджених 
національними положеннями (стандартами), у разі, 
якщо за ним немає інформації до розкриття (крім 
випадків, коли така інформація була в попередньому 
звітному періоді), а також включати у фінансові зві-
ти додаткові статті у порядку, визначеному НП(С)БО 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», у разі, 
якщо стаття відповідає таким критеріям: інформа-
ція є суттєвою, оцінка статті може бути достовірно 
визначена.

Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інфор-
мації про господарські операції, події та статтях фінан-
сової звітності визначаються керівництвом підприєм-
ства, якщо такі критерії не встановлені положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, методичними 
рекомендаціями щодо облікової політики підприєм-
ства таіншими нормативно-правовими актами, виходя-
чи з потреб користувачів такої інформації [5].

Виклад основного матеріалу дослідження. Бух-
галтерський облік на підприємстві ведеться безпе-
рервно – з першого дня реєстрації до ліквідації. Згід-
но із Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996, 
зі змінами від 16.10.2012 р., питання організації бу-
хобліку в компанії належать до компетенції її влас-
ника або уповноваженого органу відповідно до зако-
нодавства та установчих документів. 
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Відповідальність за організацію бухобліку, а та-
кож за фіксування фактів здійснення всіх господар-
ських операцій у первинних документах та їх збе-
реження упродовж встановленого терміну (але не 
менше трьох років) несе власник або уповноважений 
орган відповідно до законодавства та установчих до-
кументів.

Організація бухгалтерського обліку – це діяль-
ність керівництва підприємства щодо створення, вдо-
сконалення та контролю системи бухобліку з метою 
забезпечення достовірною інформацією внутрішніх 
та зовнішніх користувачів.

Основними завданнями організації бухгалтер-
ського обліку є:

– своєчасне, повне, достовірне, безперервне відо-
браження всіх операцій господарської діяльності, які 
були здійснені на підприємстві;

– обробка отриманої інформації за допомогою 
відповідних процедур, прийомів та способів;

– складання балансу і фінансової звітності на 
основі отриманих первинних документів, що були 
зведені до відповідних регістрів бухгалтерського об-
ліку, а також подання їх до відповідних державних 
органів.

Але, щоб досконало організувати бухоблік на під-
приємстві, особливу увагу треба приділити розро-
бленню концепції облікової політики та організації 
фінансової звітності на підприємстві.

Склад звітності та строки її подання регулюються 
Постановою КМУ від 07.11.2013 р. № 820, що вне-
сла зміни до постанови КМУ від 28.02.2000 р. № 419 
«Про затвердження Порядку подання фінансової 
звітності». Відтак з 01.01.2014 р. граничний строк 
для подання річних фінансових звітів (статистика) – 
28 лютого наступного за звітним року.

Щодо подання фінзвітності до територіальних ор-
ганів Міндоходів, то вона, як і раніше, подається у 
строки, передбачені для подання декларації з подат-
ку на прибуток (абз. 2 п. 5 Порядку № 419). Тобто 
для більшості підприємств, для яких базовим звіт-
ним періодом є календарний рік (п. 49.18 ПКУ). Ре-
шта (які подають декларації з податку на прибуток 
щокварталу) подають фінансову звітність, як і декла-
рацію з податку на прибуток (УПК № 1171).

У разі, коли дата подання звітності випадає на не-
робочий день, термін подання переноситься на пер-
ший після вихідного робочий день.

Як і раніше річна фінансова звітність має бути 
складена на підставі даних річної інвентаризації. Це 
вимога чинного законодавства (ст. 10 Закону про бу-
хоблік та п. 12 Порядку № 419). Така фінансова звіт-
ність складається за підсумками року, на останній 
день календарного року – 31.12.2013 р. – усі показ-
ники (активи і зобов’язання) мають бути підтвердже-
ні річною інвентаризацією. 

Обов’язковість проведення інвентаризації перед 
складанням річної звітності передбачено ст. 11 За-
кону про бухоблік та п. 3 Iнструкції № 69. Згідно з 
п. 12 Iнструкції відомості про результати проведених 
у звітному році інвентаризацій наводяться у приміт-
ках до фінансової звітності за визначеною нею фор-
мою (відомість результатів інвентаризації). 

До завдань інвентаризації належить виявлення 
реальної вартості активів і зобов’язань, що утворю-
ють показники майже всіх основних статей балансу 
підприємства. 

Відтак було визначено основні аспекти складання 
річної фінансової звітності, які зазнали змін, а саме:

– у річній фінзвітності не повинна виокремлюва-
тися надзвичайна діяльність. Завдяки змінам, внесе-

ним Наказом № 627, із Плану рахунків та Iнструкції 
№ 291 вилучено рахунки 75 «Надзвичайні доходи» 
та 99 «Надзвичайні витрати». Зрештою, така змі-
на повністю збігається з позицією у МСФЗ. Завдя-
ки змінам до п. 29 П(С)БО 16 «Витрати» витрати, 
які раніше визнавалися надзвичайними, мають зна-
йти своє відображення у складі інших витрат. Перед 
складанням звітності варто ще раз перевірити, щоб 
рахунки 75 та 99 були обнулені, а залишки за ними 
датою 09.08.2013 р. (дата набрання чинності Нака-
зом № 627) перенесені на рахунки 74 і 97;

– усі суми дооцінок необоротних активів за під-
сумками звітного року мають бути відображені не на 
колишньому субрахунку 423 «Дооцінка активів», а 
на новому рахунку 41 «Капітал у дооцінках», на яко-
му обліковується й узагальнюється інформація про 
дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових 
інструментів, які відображаються у складі власно-
го капіталу і розкриваються у звіті про фінансові 
результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на 
цьому рахунку у разі уцінки та вибуття зазначених 
активів, зменшення їх корисності тощо має бути 
зменшено. Нині на рахунку 423 на кінець року має 
відображатися накопичене сальдо за курсовими різ-
ницями, які призводять до змін у власному капіталі 
підприємства, а накопичених раніше дооцінок не має 
бути; 

– внаслідок змін на субрахунку 703 мають бути 
відображені за наявності доходи від орендних пла-
тежів за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості. 
Доходи від орендних платежів за оренду інших ак-
тивів слід відображати, як і раніше, у складі інших 
операційних доходів (субрахунок 719). 

Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості ін-
формації про господарські операції, події та статті 
фінансової звітності визначаються керівництвом під-
приємства, якщо такі критерії не встановлені поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, ін-
шими нормативно-правовими актами, відповідно до 
потреб користувачів такої інформації [3]. 

У фінансовій звітності обов’язково наводиться 
інформація, розкриття якої вимагають національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку або 
міжнародні стандарти фінансової звітності та/або 
інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів 
України з питань бухгалтерського обліку. Інформа-
ція, що підлягає розкриттю, наводиться безпосеред-
ньо у фінансових звітах або у примітках до фінансо-
вої звітності.

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів 
і витрат є неприпустимим, крім випадків, передба-
чених відповідними національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності. 

Основними принципами складання фінансової 
звітності на підприємстві є:

1) інформація, яка надається у фінансовій звіт-
ності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її корис-
тувачам за умови, що вони мають достатні знання та 
заінтересовані у сприйнятті цієї інформації;

2) фінансова звітність повинна містити лише до-
речну інформацію, яка впливає на ухвалення рішень 
користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, те-
перішні та майбутні події, підтвердити та скоригува-
ти їхні оцінки, зроблені у минулому;

3) фінансова звітність повинна бути достовірною. 
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є досто-
вірною, якщо вона не містить помилок та перекру-
чень, які здатні вплинути на рішення користувачів 
звітності;
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4) фінансова звітність повинна надавати можли-

вість користувачам порівнювати фінансові звіти під-
приємства за різні періоди, або фінансові звіти різ-
них підприємств;

5) передумовою зіставності є наведення відповід-
ної інформації попереднього періоду та розкриття 
інформації про облікову політику і її зміни. Уста-
новлення і зміни облікової політики підприємства 
здійснюються підприємством, яке визначає її за по-
годженням з власником (власниками) або уповно-
важеним органом (посадовою особою) відповідно до 
установчих документів [3].

У НП(С)БО 1 немає вимоги щодо укладання фінан-
сової звітності у тисячах гривень без десяткових зна-
ків, як це було передбачено попередніми П(С)БО 2 –  
П(С)БО 5 [1]. Згідно з принципом єдиного грошового 
вимірника, який передбачає вимірювання та узагаль-
нення всіх операцій підприємства у його фінансовій 
звітності в єдиній грошовій одиниці, можна зробити 
висновок, що тепер є можливість самостійно визна-
чити, у якому вимірнику формувати звітність. Голо-
вне, щоб цей вимірник був єдиним для усіх форм 
звітності. 

Рекомендовано також основні кроки, яких слід 
дотримуватися перед складанням річного балансу:

1. Відобразити в обліку результати річної інвента-
ризації (відповідні операції відображають в обліку в пе-
ріоді завершення інвентаризації, яка обов’язково про-
водиться перед складанням річного фінансового звіту). 

2.  З урахуванням зокрема результатів інвен-
таризації, перекваліфікувати за потреби активи та 
зобов’язання, за потреби – списати їх або нарахувати 
чи скоригувати резерви. Йдеться про те, що у бухгал-
терському обліку в складі оборотних активів не можуть 
обліковуватися необоротні активи (наприклад, довго-
строкова дебіторська заборгованість) і навпаки. Анало-
гічно у складі довгострокових зобов’язань не можуть 
бути відображені поточні зобов’язання (наприклад, 
частина довгострокового кредиту банку, що підлягає 
погашенню упродовж наступного року) і навпаки. Від-
повідні зміни відображаємо у бухгалтерському обліку. 

3. Якщо підприємство веде облік розрахунків 
із контрагентами без застосування рахунків облі-
ку виданих і отриманих авансів (тобто «згорнуто», 
що загалом не відповідає Iнструкції про застосуван-
ня Плану рахунків, проте практикується багатьма 
підприємствами), на дату річного балансу потрібно 
відповідні статті розгорнути (аванси віднести на від-
повідні субрахунки 371 та 681 або зробити їх аналі-
тичне виділення).

4. У разі обліку овердрафтів за кредитом рахунка 
обліку грошових коштів у банку (31) на кінець року 
віднести їх на рахунок обліку кредитів банку (раху-
нок 60) [5].

5. Нарахувати амортизацію основних засобів та 
нематеріальних активів, а також відобразити в об-
ліку всі інші необхідні операції за останній звітний 
місяць (квартал) відповідного року. 

6. Відобразити нарахування податків та зборів, 
що виникають унаслідок діяльності підприємства у 
звітному році. Якщо на момент складання балансу 
достовірних даних про суму таких податків немає, 
але вони є істотними, слід нарахувати відповідні ре-
зерви. Зокрема йдеться про відображення у фінансо-
вій звітності сум річного податку на прибуток, суму 
якого треба буде віднести на фінансовий результат 
(рахунок 79). 

7. Закрити рахунки обліку витрат періоду (92, 
93, 94), що повністю належать до операційних ви-
трат у періоді їх виникнення, рахунок обліку інших 

(неопераційних) витрат – 97 шляхом віднесення їх 
дебетового залишку на фінансовий результат (раху-
нок 79). Під час використання 8-го класу рахунків 
(за економічними елементами) перед цим також за-
крити 8-й клас рахунків. 

8. Закрити рахунки обліку доходів (рахунки кла-
су 7) шляхом віднесення їх кредитового залишку на 
фінансовий результат (рахунок 79). 

9. Визначити річний фінансовий результат – при-
буток або збиток шляхом віднесення відповідного за-
лишку за рахунком 79 на відповідний субрахунок ра-
хунка 44. 

10.  Вивести сальдо на одному із субрахунків ра-
хунка 44 (441, 442).

Відповідно до ст. 13 Закону про бухоблік усі під-
приємства станом на кінець останнього дня звітного 
періоду (року або кварталу) складають баланс. Ба-
ланс – це звіт про майновий стан, складений на від-
повідну звітну дату. 

Згідно з п. 7 розділу II НП(С)БО 1 у балансі під-
приємства та з урахуванням самої його форми від-
повідно до загальної балансової формули відобража-
ються: Активи = Капітал + Зобов’язання. 

Метою складання балансу є надання користува-
чам повної, правдивої та неупередженої інформації 
про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 

Сьогодні немає окремого П(С)БО, що регулювало 
би порядок складання балансу та зміст його окремих 
статей. НП(С)БО 1 регулює лише загальні положен-
ня щодо змісту балансу та визначає його форму. 

Тому, під час складання фінансової звітності, зо-
крема балансу, необхідно керуватися законодавчими 
актами [6] і «Методичними рекомендаціями з перевір-
ки порівнянності показників фінансової звітності», 
що затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. 
№ 476, що містять формули, які дозволяють переві-
рити взаємозв’язок даних рядків балансу.

Баланс складають юридичні особи – суб’єкти ве-
ликого та середнього підприємництва (ст. 55 ГКУ). 

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні осо-
би, а також представництва іноземних суб’єктів гос-
подарської діяльності складають баланс за формою, 
визначеною П(С)БО 25 (форма №1-м).

За новими стандартами форма стала меншою. 
Коди рядків – чотиризначні. Баланс підприємства 
складається на кінець останнього дня звітного пері-
оду. У балансі відображаються активи, зобов’язання 
та власний капітал підприємства. Підсумок активів 
балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та 
власного капіталу.

Актив відображається в балансі за умови, що його 
оцінка може бути достовірно визначена і очікуєть-
ся отримання в майбутньому економічних вигод, 
пов’язаних з його використанням. 

Витрати на придбання та створення активу, який 
не може бути відображений в балансі, включаються 
до складу витрат звітного періоду. 

Зобов’язання відображається у балансі, якщо 
його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод.

Власний капітал відображається в балансі одно-
часно з відображенням активів або зобов’язань, які 
призводять до його зміни. 

Згідно з п. 3 розділу IV НП(С)БО 1 згортання ста-
тей активів і зобов’язань є неприпустимим, крім ви-
падків, передбачених національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнарод-
ними стандартами фінансової звітності. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) є частиною квартальної і річної звітності тих 
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підприємств, які повинні подавати фінансову звіт-
ність згідно з вимогами НП(С)БО 1 [1]. 

На Звіт поширюються загальні вимоги, встанов-
лені НП(С)БО 1 [1] та Порядком № 419, зокрема і 
щодо термінів його подання до державних органів 
статистики та Міндоходів. 

Звіт складають наростаючим підсумком з початку 
звітного року. Його показники зазначають у тисячах 
гривень без десяткового знака, крім розділу IV Зві-
ту, грошові показники якого наводять у гривнях з 
копійками. Форма складається із чотирьох розділів: 

1. Фінансові результати (розділ змінено).
2. Сукупний дохід (новий розділ).
3. Елементи операційних витрат (без змін).
4. Розрахунок показників прибутковості акцій 

(без змін). 
Доходи і витрати визначають згідно з П(С)БО та 

відображають у Звіті у момент їх виникнення, неза-
лежно від часу надходження та сплати грошей. 

Під час заповнення Звіту слід користуватися Ме-
тодичними рекомендаціями № 433 [6] та Методични-
ми рекомендаціями № 476. 

Згідно з п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються ви-
тратами певного періоду одночасно з визнанням до-
ходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, 
які неможливо прямо пов’язати з доходом певного 
періоду, відображають у складі витрат того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені. 

Дохід згідно з п. 5 П(С)БО 15 визнається під час 
збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків учасників 
підприємства), за умови що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена. Критерії визнання окремих 
видів доходів наведено у п. 6–20 П(С)БО 15.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо 
заповнення форм фінансової звітності [6] у процесі 
складання фінансових звітів підприємства можуть 
визначати склад статей, за якими розкривається ін-
формація, а саме можуть не наводити статті, перед-
бачені у формах фінансової звітності, затвердже-
них національними положеннями (стандартами), у 
разі, якщо щодо них немає інформації до розкрит-

тя (крім випадків, коли така інформація була в по-
передньому звітному періоді), а також включати 
до фінансових звітів додаткові статті в порядку, 
визначеному НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності», у разі, якщо стаття відповідає 
таким критеріям: інформація є суттєвою, оцінка 
статті може бути достовірно визначена. 

Висновки. З окреслених досліджень рекомендо-
вано основні принципи і елементи щодо організа-
ції фінансової звітності за новими правилами, тобто 
НП(С)БО і МСФЗ, яких слід дотримуватися перед 
складанням фінансової звітності, а саме річного ба-
лансу.

Дотримання основних принципів може суттєво 
спростити відносини з працівниками контролюючих 
та правоохоронних органів, цікавість яких до стану 
бухобліку підприємства зростає з кожним роком.
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ТА АКТИВАЦІЇ 
НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ БАЗИ ЗНАНЬ ДОМЕННОГО ПРОСТОРУ 

 ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто метод, що відповідає спрощеному методу нечіткого логічного виведення, але відрізняється від останнього тим, 
що нечітка база знань не залишається фіксованою, а модернізується в міру надходження експериментальних даних. Зазначено, 
що системи нечіткого висновку доменного простору економічної безпеки підприємства призначена для перетворення значень 
вхідних змінних ідентифікаторів потенціалів у вихідні змінні процесу управління на основі використання нечітких правил про-
дукційного вигляду. Запропоновано модель бази нечітких знань як об’єднання часткових баз потенціалів економічної безпеки 
підприємства. Розглянуто продукційну нечітку систему доменного простору економічної безпеки підприємства, яка є деякою 
узгодженою множиною окремих нечітких продукцій або правил нечітких продукцій.

Ключові слова: доменний простір, економічна безпека підприємства, нечітка база знань, продукційна нечітка система, сис-
теми нечіткого висновку.

Иванченко Н.А. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА И АКТИВАЦИИ НЕЧЕТКИХ 
ПРАВИЛ БАЗЫ ЗНАНИЙ ДОМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрено метод, который соответствует упрощенному методу нечеткого логического вывода, но отличается от послед-
него тем, что нечеткая база знаний не остается фиксированной, а модернизируется по мере поступления экспериментальных 
данных. Указано, что система нечеткого вывода доменного пространства экономической безопасности предприятия предназна-
чена для преобразования значений входных переменных идентификаторов потенциалов в выходные переменные процесса 
управления на основе использования нечетких правил продукционного вида. Предложена модель базы нечетких знаний как 
объединение частных баз потенциалов экономической безопасности предприятия. Рассмотрено продукционную нечеткую сис-
тему доменного пространства экономической безопасности предприятия, которая является некоторым согласованным множе-
ством отдельных нечетких продукций или правил нечетких продукций.

Ключевые слова: доменное пространство, экономическая безопасность предприятия, нечеткая база знаний, продукцион-
ная нечеткая система, система нечеткого вывода.

Ivanchenko N.O. PRESENTATION OF FUZZY INFERENCE AND ACTIVATE FUZZY RULES KNOWLEDGE BASE DOMAIN 
SPACE ECONOMIC SECURITY

The article is devoted to the method corresponding to a simplified method of fuzzy inference, but differs from the latter in that 
fuzzy knowledge base remains fixed and upgraded as revenue experimental data. Indicated that fuzzy inference system domain space 
of economic security is designed to convert the value of the input variable identifiers potential output variables in the management 
process through the use of fuzzy rules of the production form. The model of fuzzy knowledge bases as potential bases of association 
partial economic security. Considered productive fuzzy system domain space of economic security, which is somewhat consistent set of 
individual fuzzy rules or productions productions.

Keywords: blast space, economic security, fuzzy knowledge base, productive fuzzy systems, fuzzy inference.

Постановка проблеми. За аналогією із звичайни-
ми продукційними системами важливим компонен-
том систем нечітких продукцій є так званий метод 
виведення висновків на основі нечітких умов в базі 
правил нечітких продукцій. Основою для проведення 
операції нечіткого логічного висновку є база правил, 
що містить нечіткі вислови у формі «Якщо – то» і 
функцій приналежності для відповідних лінгвістич-
них термів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
низки наукових праць, зокрема [1–4] стосовно вико-
ристання нечіткої логіки у найрізноманітніших за-
стосуваннях свідчить, що нечітка логіка забезпечила 
комерційний успіх систем заснованих на знаннях. 
Нечітка логіка сьогодні все частіше використовуєть-
ся в пристроях повсякденного використання, де вона 
більше не асоціюється зі штучним інтелектом. 

Мета статті. Невизначеність процесів в умовах 
трансформаційної економіки потребують розвитку 
та вдосконалення системи управління доменним про-
стором економічної безпеки підприємства (ДП ЕкБП) 
з використанням нечіткої логіки, що зумовило мету 
статті.

Виклад основного матеріалу. Нечітким логіч-
ним виведенням (fuzzy logic inference) в ДП ЕкБП є 
апроксимація залежності y = f(x

1
, x

2
, ..., xn) за допо-

могою нечіткої бази знань (НБЗ) і операцій над не-
чіткими множинами.

Нечіткий висновок здійснюється на основі 
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 ДП ЕкБП. Системи нечіткого висновку ДП 
ЕкБП призначена для перетворення значень вхідних 
змінних ідентифікаторів потенціалів у вихідні змінні 
процесу управління ЕкБПрівень на основі використан-
ня нечітких правил продукційного вигляду. Для цьо-

СЕКЦІЯ 8 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
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го системи нечіткого висновку повинні містити базу 
правил нечітких продукцій і реалізувати нечітке ви-
ведення висновків на основі посилань та умов пред-
ставлених у формі нечітких лінгвістичних висловів.

Продукційна нечітка система ЕкБП або ж сис-
тема з нечіткими правилами продукцій ЕкБП є де-
якою узгодженою множиною окремих нечітких про-
дукцій або правил нечітких продукцій.

Нечіткі правила продукцій багато в чому близькі 
логічним моделям представлення знань. У загаль-
ному під правилом нечіткої продукції або просто 
нечіткою продукцією розуміється вираз такогови-
гляду:

(i): Q; P; A => B; S, W, N
де (i) – ім’я нечіткої продукції. За аналогією із 

звичайним правилом продукції як ім’я (i) нечіткої 
продукції може виступати сукупність індикаторів, 
що дозволяє однозначно ідентифікувати нечітку про-
дукцію в системі нечіткого висновку або в базі не-
чітких правил. Як ім’я нечіткої продукції може ви-
користовуватися її номер в системі.

Q – сфера застосування нечіткої продукції;
Р – умова застосовності ядра нечіткої продукції;
A => B – ядро нечіткої продукції, в якому A – 

умова ядра (або антецедент), Антецедентом прави-
ла називають множину нечітких термів, визначених 
для входів, що є умовою спрацьовування правила;

«=>» – знак логічної секвенції (або проходжен-
ня);

S – метод або спосіб визначення кількісного зна-
чення ступеня істинності висновку ядра; S – метод 
або спосіб визначення кількісного значення ступеня 
істинності висновку B на основі відомого значення 
ступеня істинності умови B. Цей спосіб загалом ви-
значає, так звану, схему або алгоритм нечіткого ви-
сновку в продукційних нечітких системах і є мето-
дом композиції або методом активації. . 

W – коефіцієнт визначеності або упевненості не-
чіткої продукції; W – коефіцієнт визначеності або 
упевненості виражає кількісну оцінку ступеня істин-
ності або відносну вагу нечіткої продукції. Коефіці-
єнт упевненості набуває свого значення з інтервалу 
[0,1] і часто називається ваговим коефіцієнтом нечіт-
кого правила продукції.

N – постумови продукції, що мають вид проце-
дур, які виконуються, в тому випадку, якщо ядро 
продукції реалізувалося E – зв’язки з іншими про-
дукціями.

Сфера застосування нечіткої продукції Q, умова 
застосовності ядра нечіткої продукції Р і постумова 
нечіткої продукції N визначаються аналогічно кла-
сичній продукції. Також і ядро A => B є централь-
ним компонентом нечіткої продукції. Ядро продукції 
записується в тій же формі: «Якщо A, то B», де A 
і B – деякі вирази нечіткої логіки, які найчастіше 
виражаються у формі нечітких висловів, водночас 
секвенція інтерпретується в звичайному логічному 
сенсі як знак логічного проходження висновку B з 
умови A. Як вирази A і B можуть використовувати-
ся складені логічні нечіткі вислови, тобто елементар-
ні нечіткі вислови, сполучені нечіткими логічними 
зв’язками, такими, як нечітке заперечення, НЕ, не-
чітка кон’юнкція І, нечітка диз’юнкція АБО.

Основна проблема наближених міркувань з ви-
користанням нечітких правил продукцій полягає в 
тому, щоб на основі деяких нечітких висловів з відо-
мим ступенем упевненості, які є умовами нечітких 
правил продукцій, оцінити ступінь істинності інших 
нечітких висловів, відповідних нечітких правил про-
дукцій, що є висновками.

Взаємозв’язок між умовою і висновком в нечіт-
кому правилі продукції в загальному випадку є дея-
ким бінарним нечітким відношенням на декартовому 
добутку універсальної множини відповідних лінгвіс-
тичних змінних. Цей підхід і використовуватиметься 
надалі для визначення різних схем або методів не-
чіткого висновку на основі продукційних нечітких 
систем.

Загалом для формального визначення різних ме-
тодів нечіткого висновку стосовно нечіткого прави-
ла продукції розглянемо дві нечітких множини A і 
B, задану відповідно до універсальних множинах U 
і V. Водночас нечітка множину A інтерпретується як 
умова деякого нечіткого правила продукції, а нечіт-
ка множину B – як висновок цього ж правила.

Основна ідея полягає в тому, що нечітку множину 
A можна розглядати як унарне відношення на уні-
версальній множини U, а нечітку множину В можна 
розглядати як унарне відношення на універсальній 
множині V. В цьому випадку перше відношення ви-
значається функцією приналежності μА(u), а друге 
відношення – функцією приналежності μB(v).

Тепер припустимо, що деяким способом ви-
значено бінарне нечітке відношення на де-
картовому добутку універсальних множини 
V: ( )( ){ }/),/), vuvuQ Qµ= , де u∈U і v∈V 
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. Якщо додатково 
відомі значення функції приналежності множини А 
μА(u), то функція приналежності μB(v) другої множи-
ни може бути визначена в результаті нечіткої ком-
позиції відповідних нечітких відносин з використан-
ням будь-якої з наведених нижче композицій.

Відтак кожне продукційне правило може бути 
представлено у вигляді дерева. Причому дерево фор-
мується на основі конструкцій, кожна з яких склада-
ється з двох вершин і поміченої дуги. Вершини, що 
містять конкретні поняття, зв’язані дугою з заданою 
семантичним відношенням. Допустиме з’єднання кон-
структів задається за допомогою описів гілок дерева.

З цього розуміємо, що специфікація продукційно-
го правила включає множину:

– понять Tk, використовуваних в методі;
– конструкторів Kkc, що визначає зв’язок між дво-

ма поняттями;
– графів Kkg у вигляді множину альтернативних 

кортежів, компоненти яких складають вершини пер-
шого рівня графа і множину можливих варіантів по-
будови гілок.

Цієї інформації достатньо для генерації ядер про-
дукційних правил, що належать до системи продук-
цій, з декларативним представленням методу.

Для реалізації аналізу відношення 
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 добре 
підходять методи нечіткого регулювання. Розгляне-
мо основні аспекти їх застосування.

Відношення 
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 може бути істинно для 
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 де l=1÷5. Індекс l послідовно нумерує мно-
жини в такому порядку: множину властивостей, мно-
жину родових термінів, множину видових термінів, 
множину термінів, що означають «ціле» і множи-
ну термінів, що означають «частину». На практиці 
можуть простежуватися різні комбінації істинності 
відношення 
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. Двома найцікавішими є випад-
ки, коли відношення 
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 істинно при l∈{1,2,3} 
і l∈{1,4,5}. 

Відношення R можна розглядати як нечітку під-
множину прямого добутку XЧB повної множини пе-
редумов X і висновків B. Відтак процес одержання 
(нечіткого) результату виведення В' з використанням 
спостереження А' і знання А→B можна подати у виді 
композиційного правила нечіткий «modus ponens»: 
В' = А' • R = А' • (А→B), де «•» – операція згортки.
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Знання експерта А→B , де «•» нечітка імплікація 

відображає нечітке причинне відношення передумо-
ви і висновку, тому його можна назвати нечітким 
відношенням і позначити через R: R = А→B.

Нехай μjp(xi) – функція приналежності входу {xi }
нечіткому терму ai

jp, i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m; 
p = 1, 2, ..., kj; μdj(y) – функція приналежності вихо-

ду y нечіткому терму dj, j = 1, 2, ..., m. 
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,  

де ∫ сукупність пар елементів підмножини, 
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 – 

функція приналежності виходу у нечіткому терму 
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 – ступінь приналежності входу 

{xi} нечіткому терму з бази знань. Тоді ступінь прина-
лежності конкретного вхідного вектора індикаторів x* 
= {x

1
*, x

2
*, ..., xn

*} нечітким термам dj з бази знань ви-
значається такою системою нечітких логічних рівнянь:
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.

Нечітка множина y, відповідна вхідному вектору 
x*, яка має верхню і нижню межі діапазону значень 
y  та y , відповідно, визначається як:
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.

де   – операція об’єднання нечітких підмножин.
Чітке значення виходу y*, що відповідає вхідному 

вектору x*, визначається в результаті дефазифікації 
нечіткого y.

Операцію композиції і операцію імплікації в ал-
гебрі нечітких множин можна реалізовувати по-
різному (водночас буде відрізнятися й одержуваний 
результат).

В статті використано метод нечіткого виведення 
Е. Мамдані, який використовує ДП ЕкБП із правила-
ми та передбачає виконання таких дій. За своєю сут-
тю цей алгоритм спричиняє розглянуті етапи, оскіль-
ки найбільшою мірою відповідає їх параметрам:

1) уведення нечіткості (виконання антецедентів 
правил). Знаходяться ступені істинності для переду-
мов кожного правила: μjp(xi

*), i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, 
..., m; p = 1, 2, ..., kj. На етапі фазифікації визнача-
ються ступені істинності умов ядра кожного правила;;

2) логічне виведення. Знаходяться рівні «відти-
нання» для передумов кожного з правил (з викорис-
танням операції мінімум):
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, i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; p=1,2,...,kj.

Потім знаходяться «усічені» функції приналеж-
ності:
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, j = 1, 2, ..., m;
3) композиція. Здійснюється об’єднання знайде-

них усічених функцій з використанням операції мак-
симум, що призводить до одержання підсумкової не-
чіткої підмножини для змінної виходу з функцією 
приналежності:
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, j = 1, 2, ..., m;

4) призведення до чіткості (дефазивікація) – про-
водиться для отримання y*, наприклад, центроїдним 
методом.

– центр тяжіння (COG – center of gravity, цен-
троїд – centroid):
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;

де yi – i-й сінглтон (одноточкова нечітка множи-
на), μY(yi) – значення функції приналежності для i-го 
елемента нечіткої множини Y;

Елементи нечіткої множини, для котрих значен-
ня функції приналежності менше, ніж певний рівень 
α, до розрахунків не беруться.

Мета дефазифікації полягає в тому, щоб, вико-
ристовуючи результати акумуляції всіх вихідних 
лінгвістичних змінних, набути звичайного кількіс-
ного значення кожної з вихідних змінних, яке може 
бути використане спеціальними програми, зовнішні-
ми щодо системи нечіткого висновку.

Етап дефазифікації вважається закінченим, коли 
для кожної з вихідних лінгвістичних змінних потен-
ціалів ЕкБП будуть визначені підсумкові кількісні 
значення у формі деякого дійсного числа 
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, 
g=1,…,9, тобто у вигляді 
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,..., де 
G – загальна кількість вихідних лінгвістичних змін-
них в базі правил системи нечіткого висновку.

Апарат нечіткого висновку виконує нечіткий ло-
гічний висновок за алгоритмом Мамдані з вибраною 
точністю і обґрунтовано вибраними методами активі-
зації, акумуляції і дефазифікації.

Відповідність між значеннями критеріїв оціню-
вання та термами лінгвістичних змінних описуєть-
ся за допомогою функцій належності (Membership 
Function). Вид функції визначається властивостями 
об’єкта моделювання.

Дослідження ДП ЕкБП відбувається в умовах, 
коли немає «реального аналогу». Наприклад, сьогодні 
немає загальноприйнятних нормативних значень, які 
б визначали, як саме підприємства розподіляються за 
тими чи іншими рівнями ЕкБП. У зв’язку з відсут-
ністю загальноприйнятних стандартів та вимірників 
результуючої змінної та, відповідно, принциповою не-
можливістю проведення налаштування моделі на ре-
альних значеннях цього показника, пропонуємо вико-
ристати для побудови функцій належності.

Зважаючи на те, що рішення у ЕкБП доволі час-
то ухвалюються в умовах обмеженої та неоднорідної 
НБЗ, використання статистичного методу визначен-
ня параметрів функції приналежності є малоефек-
тивним. 

Задавання функцій приналежності здійснювалось 
у вигляді прямих методів для кожного х∈ Е значен-
ня μ(х). Прямі методи побудови функції приналеж-
ності використовуються для вимірних понять, таких, 
як значення індикаторів та потенціалів ДП ЕкБП.

Для конкретного об’єкта (індикатора, потенціалу 
ДП ЕкБП), відповідно до наведеної шкали, задаємо 
μА(х)∈[0, 1], формуючи векторну функцію приналеж-
ності {μА(х1

), μА(х2
), ..., μА(хn)}..

Щоб визначити вид залежностей функції прина-
лежності нечітких множин нами розглянуті різні 
види функцій приналежності. 

Всі ці характеристики нечіткого ДП ЕкБП дозво-
ляють повною мірою врахувати основні властивості 
ЕкБП у процесі її моделювання. Назва лінгвістичної 
змінної ідикатора, потенціалу та універсальна мно-
жина зазвичай відповідають назві та множині значень 
певного кількісного критерію оцінювання потенціалу 
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. Що стосується значень лінгвістичних змін-
них, то для аналізу стану ЕкБП запропоновано ви-
користовувати упорядковану терм-множину значень, 
яка складається з трьох або п’яти термів залежно від 
потенціалу (табл. 1.). Всі лінгвістичні змінні сформо-
ваного комплексу економіко-математичних моделей 
для ЕкБП визначаються терм-множиною значень, 
яка складається з 3 (MF1='Low-level', MF2='Middle-
level', MF3='High-level' ) що відповідає «Низький», 
«Середній», «Високий», або «Високий», «Середній», 
«Низький», або 5 елементів – (MF1='Low-level', 
MF2='Low-level-50', MF3='Middle-level', MF4='High-
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level-50', MF5='High-level') що відповідає «Дуже 
низький», «Низький», «Середній», «Високий», і 
«Дуже високий». 

Властивості терм-множини 

V: ( )( ){ }/),/), vuvuQ Qµ= , де u∈U і v∈V 

Y∩Х≠∅ 

Yl∩Хl≠∅  
)X,(Y ll ∀∀  

Yl∩Хl≠∅ 

Yl∩Хl≠∅ 

∫=
i

i

x

x
ii

jpjp
i xxa )(µ  

)( yjdµ  

mjd j ,1, = ; ∫=
y

y

d
j yyd j )(µ  

( ) ....,2,1,,)(xμminmax)(μ
...,2,1,...,2,1,

* mjx *
i

nikp
jp

j
jd ==

==
 

( )
m

j

y

y

dyyxy jdjd

1

* .)(μ),(μmin
=
∫=  

g
потенціалНБЗ  

)(μmin)(μ *
ii,p

xy jpj =  

))(μ),(μ)('μ yymin(y
jjj d=  

))('(μmax)μ( yy j
j

=  

∑

∑

=

== k

i
Y

k

i
Y

y

y
y

1
i

1
ii

*

)(μ

)(μy

 

g
потенціалЕкБП  
фінансовий
потенціалЕкБП , силовий

потенціалЕкБП ..., 
 

, g=1,…,9, ДП 
ЕкБП такі:

– упорядкованість термів;
– позитивний або негативний інгредієнт вектора 

значень;
– симетричність множини значень щодо центру;
– пропорційне зростання сили висловлювань пози-

тивних та негативних значень щодо центру симетрії;
– однакова сила змісту термів «Низький»–

«Високий» та абсолютна протилежність їх за знаком. 
Аналогічна ситуація і з парою термів «Дуже низь-
кий» і «Дуже високий».

У результаті численних експериментальних до-
сліджень встановлено, що повною мірою ці власти-
вості задовольняє лінійно впорядкований ряд цілих 

чисел {10, 20, 30,40, 50, 60, 70, 80, 90} та {10, 30, 
50, 70, 90}. Відповідність між значеннями лінгвіс-
тичної змінної фінансового потенціалу ЕкБП та рів-
нями рейтингової шкали схематично зображено на 
рис. 1.

 

Рис. 1. Графічне відображення функції належності 
фінансового потенціалу ЕкБП відповідному терму

Таблиця 1 
Характеристики вихідних лінгвістичних змінних ДП ЕкБП 

Нечітка база знань потенціалу ЕкБП Функція приналежності Терм-множини значень 
потенціалу

1. НБЗ фінансового потенціалу ЕкБП Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=5
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Low-level-50':'gauss2mf',
MF3='Middle-level':'gauss2mf',
MF4='High-level-50': 'gauss2mf',
MF5='High-level':'smf'

2. НБЗ маркетингового потенціалу ЕкБП Gaussmf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=5
MF1='Low-level-50':'gauss2mf',
MF2='Low-level-50':'gauss2mf',
MF3='Middle-level':'gauss2mf',
MF4='High-level-50': 'gauss2mf',
MF5='High-level':'gauss2mf',

3. НБЗ техніко – технологічногічного по-
тенціалу ЕкБП Gaussmf, gbellmf, smf, zmf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=5
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Low-level-50':'gauss2mf',
MF3='Middle-level':'gauss2mf',
MF4='High-level-50': 'gauss2mf',
MF5='High-level':'smf', 

4. НБЗ Кадрового потенціалу ЕкБП та 
інтелектуальний Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=5
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Low-level-50':'gauss2mf',
MF3='Middle-level':'gauss2mf',
MF4='High-level-50': 'gauss2mf', 
MF5='High-level':'smf', 

5. НБЗ Політико-правового потенціалу 
ЕкБП Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=5
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Low-level-50':'gauss2mf',
MF3='Middle-level':'gauss2mf',
MF4='High-level-50': 'gauss2mf',
MF5='High-level':'smf', 

6. НБЗ Інформаційно-аналітичного по-
тенціалу ЕкБП Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=3
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Middle-level':'gauss2mf',
MF3='High-level':'smf',

7. НБЗ Екологічного потенціалу ЕкБП Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=3
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Middle-level':'gauss2mf',
MF3='High-level':'smf', 

8. НБЗ Силового потенціалу ЕкБП Zmf, gaussmf, smf, gauss2mf

Range=[0 100]
NumMFs=3
MF1='Low-level':'zmf',
MF2='Middle-level':'gauss2mf',
MF3='High-level':'smf', 

9. НБЗ Ринкового потенціалу ЕкБП gaussmf, trimf 

Range=[0 100]
NumMFs=3
MF1='mf1':'trimf',
MF2='mf2':'trimf',
MF3='mf3':'trimf',
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Така терм-множина значень є однією з найпо-

ширеніших, коли для опису лінгвістичних змін-
них застосовуються трапецієподібні чи квазі-дзво-
ноподібні функції належності. Значною мірою це 
обумовлено тим, що зазначена терм-множина ді-
лить відповідну універсальну множину на п’ять – 
дев’ять рівнів. Три – п’ять рівнів характеризу-
ються абсолютною належністю значень вхідного 
критерію одному з термів лінгвістичної змінної, а 
два чи чотири описують проміжні стани. Сьогодні 
п’ятирівневий розподіл якісних оцінок вважається 
одним з найпростіших та найкращих згідно зі сту-
пенем їх деталізації та сприйняття людиною [4].

Крім того, така структура терм-множини є ра-
ціональною у випадках економічної інтерпретації 
результатів моделювання на основі рейтингового 
підходу. Адже такий набір термів дозволяє поста-
вити їх у відповідність певній рейтинговій шкалі, 
яка зазвичай складається з 5–9-ти рівнів.

Аналіз результатів моделювання 
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, 
g=1,…,9, ДП ЕкБП охоплює економічну інтерпре-
тацію результатів оцінювання 
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, g=1,…,9, 
ДП ЕкБП. Задля цього використовується рейтинго-
вий підхід, у межах якого в розроблено рейтингову 
шкалу ЕкБП – рівень. Детальний опис результа-
тів оцінювання, у процесі якого аналізуються зна-
чення проміжних індикаторів, які характеризу-
ють ЕкБП. Ця процедура дозволяє встановити, які 
саме фактори підтримують чи обмежують ЕкБП. 
Ця інформація значно підвищує цінність результа-
тів оцінювання, адже дозволяє не лише проводити 
постійний моніторинг рівня ЕкБП, але й керувати 
ним шляхом усунення/послаблення негативних і 
підсилення позитивних чинників.

Для побудови 
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, g=1,…,9, ДП ЕкБП не-
обхідно вирішити важливе завдання знаходження 
відповідних нечітких правил, що відображають 
специфіку ДП ЕкБП. Ця проблема може бути ви-
рішена двома способами. Перший полягає у отри-
мані необхідних знань безпосередньо від експер-
тів певної предметної області та трансляції цих 
знань в нечіткі правила. Проте це важкий шлях, 
оскільки експерти, як правило, не знають нечіт-
кої теорії, а інженерні знання не завжди адекват-
ні дійсності.

Другий спосіб пов’язаний з автоматичним 
отриманням знань з даних, які є прикладами ви-
рішення конкретних завдань. Нині існує доволі 
велика кількість методів, що дозволяють автома-
тично отримувати знання з даних: нейронні мере-
жі, алгоритми класифікації і кластеризації, ево-
люційні методи і генетичні алгоритми [1; 3].

Істотним недоліком методів скорочення правил 
НБЗ є необхідність спочатку працювати зі свідомо 
надлишковою за обсягом базою знань, що обумовлює 
в деяких випадках повільну роботу методів.

Максимальна кількість таких комбінацій сягає 
K=LI, де І – кількість вхідних лінгвістичних змінних, 
L – кількість термів у терм-множині значень кожної 
лінгвістичної змінної. До того ж, це композиційне 
правило потребує проведення процедури дефазифіка-
ції вихідної лінгвістичної змінної, від вибору якої сут-
тєво залежить остаточний результат розрахунку.

Під час дослідження 
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, g=1,…,9, ДП ЕкБП 
формується нечітка система, що містить свідомо над-
лишкове число продукційних правил. У процесі робо-
ти методу зайві продукційні правила виключаються.

Висновки. Описаний метод відповідає спроще-
ному методу нечіткого логічного виведення, але 
відрізняється від останнього тим, що НБЗ не зали-
шається фіксованою, а модернізується в міру над-
ходження експериментальних даних. Причому не-
суперечність нового продукційного правила щодо 
набору правил з бази знань гарантується процеду-
рою її поповнення.
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Постановка проблеми. Забезпечення суттєвого 
зростання рівня конкурентоспроможності більшості 
інноваційних кластерів з урахуванням їх нинішньо-
го становища може відбуватися лише на засадах ре-
алізації широкомасштабних інвестиційних програм 
модернізації виробництва, зокрема запровадження 
нових прогресивних технологій виготовлення про-
дукції. Сучасний етап розвитку світової економіч-
ної системи характеризується збільшенням ролі ін-
вестування в інноваційні кластери та забезпеченні 
національної конкурентоспроможності, формуванні 
підвалин стійкого економічного розвитку в умовах 
глобальної фінансово-економічної нестабільності. 
Здійснення таких програм у кластерах передбачає 
виконання комплексу взаємопов’язаних дій з оціню-
вання ефективності, планування та регулювання реа-
лізації інвестиційно-інноваційних заходів, спрямова-
них на підвищення конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання. Чим менше імідж країни відповідає 
очікуванням інвестора, тим нижче оцінюється інвес-
тиційний клімат і тим на більші поступки й пільги 
повинні погоджуватися інноваційні кластери держа-
ви для залучення капіталу. І навпаки, поліпшення 
інвестиційного клімату дозволяє інноваційним клас-
терам держави послідовно знижувати пільги, вирів-
нюючи їх відповідно до міжнародних стандартів, і 
створювати конкурентно-інвестиційний ринок, проа-

налізувати фактори інвестування в інноваційні клас-
тери та їх взаємозв’язок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним основам вивчення інвестиційної діяльності 
присвячені роботи таких вчених, як М.О. Скором-
нюк [1], О.В. Кужель, В.С. Марцин, О.Ю. Рудченко 
[2], С.П. Титова, В.Г. Федоренко [3] та ін. Важли-
вість інноваційної складової в економіці нового типу 
досліджували у своїх працях В.А. Дзенис, С.А. Дзе-
нис, В.П. Евтушенков, В.М. Полтерович, В.Л. Плес-
кач, Т.Ю. Зінчук та інші [4-7]. Однак, незважаючи 
на численні наукові дослідження у цій галузі, питан-
ня інвестування в інноваційні кластери досі залиша-
ється недостатньо вирішеним.

Відповідно до М. Іванова, інноваційно-інвестицій-
на діяльність у регіональній економічній системі – це 
системний процес, що відображає комплексне забез-
печення взаємодії між виробництвом, інноваціями та 
інвестиціями на рівні регіону за рахунок інтеграції 
зв’язків як «знизу», від підприємств, так і «згори», 
від центру, з метою досягнення соціально-економіч-
ного ефекту розвитку регіону [8, с. 81].

Постановка завдання. Розробка теоретичних, ме-
тодологічних положень і практичних рекомендацій 
щодо моделювання інвестицій в інноваційні класте-
ри. Особливо важливим для інноваційних кластерів 
є не тільки пошук, а й ефективне використання ін-
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вестицій з урахуванням інтеграційних процесів, які 
можуть стати основою підвищення ефективності ін-
новаційної діяльності. Тому виникає необхідність до-
слідити інвестування в інноваційні кластери. Іннова-
ційні кластери – це економічна система, а найбільш 
ефективний метод дослідження – це моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиція (від лат. invest, вкладення коштів) – господар-
ська операція, яка передбачає придбання основних 
фондів, нематеріальних активів, корпоративних 
прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Основною метою інвестицій є відтворення й онов-
лення основного капіталу. Проблема інвестування 
завжди привертала увагу економічної науки, оскіль-
ки інвестиції безпосередньо впливають на основи ін-
новаційної діяльності, визначаючи процес економіч-
ного зростання.

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
від 18.09.1991 р. інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
у результаті якої утворюється прибуток (дохід) або 
досягається соціальний ефект [9].

Форми інвестицій в інноваційні кластери:
– грошові кошти та їх еквіваленти (цільові вне-

ски, оборотні кошти, цінні папери, наприклад, акції 
або облігації, кредити, позики, застави тощо);

– земля та право на користування природними ре-
сурсами;

– будівлі, споруди, машини та обладнання, ви-
мірювальні і випробувальні кошти, оснащення та ін-
струмент, будь-яке інше майно, що використовуєть-
ся у виробництві або володіє ліквідністю;

– майнові права, що оцінюються, як правило, 
грошовим еквівалентом.

При інвестуванні в інноваційні кластери необхід-
но враховувати фактори, при яких буде досягнутий 
найбільший дохід та корисність від впровадженння 
та реалізації проектів іннова-
ційного кластеру.

Фактори, які необхідно 
враховувати при інвестуван-
ні в інноваційні кластери, та 
зв’язок між ними показані на 
рисунку 1.

Ефективне управління ви-
тратами на інвестиціями в ін-
новаційні кластери процеси не 
може базуватися виключно на 
набутому досвіді вищого ке-
рівництва. В основі механізму 
управління доцільно постави-
ти певну модель, яка б відобра-
жала сутнісні взаємозв’язки 
використовуваних ресурсів та 
кінцевих результатів іннова-
ційної діяльності.

Розглядаючи закономірнос-
ті формування інвестиційних 
механізмів у контексті забез-
печення конкурентоспромож-
ності кластерів, слід звернути 
увагу на чинники, які обумов-
люють її рівень, оскільки саме 
на пошук та активізацію чин-
ників і повинна бути спрямо-
вана дія цих механізмів.

Сучасна інвестиційна полі-
тика України є суперечливою, 
оскільки базується, з одного 

боку, на ліберальної економічної концепції, а з ін-
шого – на механізмі адміністративного регулювання. 
Таке двоїстий розвиток економіки є причиною не-
задовільного стану інвестиційної діяльності в сфері 
капітальних інвестицій [10].

Збереження існуючої моделі розвитку промисло-
вого сектору України з орієнтацією на низькотехно-
логічнеі виробництво та експорт може призвести до 
подальшого нарощування технологічного відставан-
ня від розвинутих країн та зниження конкурентних 
позицій національної економіки. Тому пріоритетним 
завданням державної політики на сучасному етапі 
є здійснення комплексу заходів щодо збалансова-
ного розвитку усіх підсистем національної іннова-
ційної системи, підтримки інноваційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання на усіх стаді-
ях інноваційного процесу, стимулювання попиту на 
результати наукових досліджень і розробок, кваліфі-
кований персонал, створення сприятливих умов для 
виробництва інноваційної продукції з високим рів-
нем доданої вартості [11].

Сучасний стан інноваційної активності в Україні 
більшість дослідників, як українських, так і зару-
біжних, визначають як незадовільний або кризовий. 
Якщо сьогодні і надалі ця тенденція не зміниться, 
Україна має абсолютні шанси назавжди втратити 
будь-яке геополітичне значення.

Визначальну роль у світовому економічному про-
сторі відіграють ті держави, що усвідомили, що зна-
ння цінуються більше за сировину. Кластери вико-
нують роль конструктивних блоків у продуктивній, 
інноваційній економіці.

Економіки, що формуються на основі кластерів, – 
це модель конкурентноздатної та інвестиційно при-
вабливої економіки, що забезпечує високий рівень та 
якість життя населення.

Сьогодні головним фактором економічного зрос-
тання є ефективні інвестиції в інноваційні кластери, 

Рис. 1. Фактори інвестування в інноваційні кластери та зв’язок між ними
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які забезпечують структурну перебудову економіки 
на новій технологічній основі і сприяють підвищен-
ню її конкурентоспроможності. У випадку відсутнос-
ті відповідних інвестицій зростає загроза економіч-
ній безпеці як на мікро-, так і на макрорівні.

Інвестиції в інноваційні кластери передбачають 
такий рівень їх прибутковості, який був би не мен-
шим, чим віддача від вкладення вільних фінансових 
коштів на депозити. Інвестування інноваційної ді-
яльності здійснюється на основі розроблених іннова-
ційних програм або проектів.

Інноваційні кластери інвестуються за допомогою 
власного капіталу або внесків учасників, також ін-
вестування може бути с боку інвесторів або клієнтів, 
які зацікавлені у створенні інноваційного продукту, 
та інвестування іншими банками, які не входять в 
інноваційний кластер.

Розвиток інноваційних кластерів в України є од-
нією з умов підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки та інтенсифікації механізмів 
приватно-державного партнерства. У свою чергу це 
вимагає інвестування в виробничі, науково-дослід-
ницькі, освітні та сервісні підприємства для орга-
нізації спільної діяльності у складі територіального 
кластера в інтересах модернізації та інноваційного 
розвитку економіки регіону, зростання зайнятості і 
доходів населення території.

Епоха інформації та інновацій вимагає нового 
підходу до ролі держави у визначенні пріоритетів 
державного регулювання щодо підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки.

Система інвестування інноваційних кластерів на 
рівні держави покликана забезпечити такі завдання:

– створення необхідних передумов для швидкого 
і ефективного впровадження технічних новинок в усі 
ланки господарського комплексу країни, забезпечен-
ня її структурно-технологічної перебудови;

– збереження і розвиток стратегічного науково-
технічного потенціалу в пріоритетних напрямах еко-
номічної діяльності;

– створення необхідних матеріальних умов для 
збереження і розвитку наукового потенціалу країни, 
запобігання відпливу наукових кадрів за кордон.

Стратегія соціально-економічного розвитку дер-
жави залежить від систематизованого впровадження 
інновацій. Інновації в свою чергу залежать від інвес-
тицій. Тому виникає необхідність моделювання ін-
вестицій в інноваційні кластери для зменшення ри-
зику процесу інвестування в інноваційні кластери.

Банки виконують функції інвестування іннова-
ційних кластерів: кредитування інноваційних проек-
тів, фінансовий консалтинг, підтримка емісії цінних 
паперів, видача гарантій учасникам інноваційного 
кластеру, таким чином виконуючи керівну роль та 
забезпечуючи ефективний грошовий потік.

В рамках розробки стратегії організаційного роз-
витку інноваційного кластеру необхідно рішення 
задачі оптимального розподілу інвестицій між на-
уковою, виробничою і функціональними видами ді-
яльності кластеру для досягнення оптимального ре-
зультату, а також планування продажів продукції, 
виходячи з існуючих трендів на цільових ринках і 
здійснюваних організаційних змінах, які впливають 
на витрати виробництва.

Традиційні аналітичні методи дослідження еко-
номічних, фінансових, соціальних систем все часті-
ше наштовхуються на проблеми, що не мають ефек-
тивного вирішення в рамках класичних парадигм. 
Класичні підходи були розроблені для опису стійкого 
світу, який поволі еволюціонує. По самій своїй суті 

ці методи та підходи не були призначені для опи-
су та моделювання швидких змін, непередбачуваних 
стрибків і складних взаємодій окремих складових 
сучасного світового ринкового процесу.

Апарат математичних моделей і оптимального 
управління давно і успішно використовується для 
побудови моделей розвитку складних систем, до 
яких і належать інноваційні кластери.

Наявні в інноваційному кластері ресурси, які ін-
вестуються у модернізацію організаційного та тех-
нологічного забезпечення процеси – iI . Іноді обсяги 
інвестицій перевищують наявні ресурси або ж термі-
ни виконання таких інвестицій потрібно радикально 
прискорити. Тому в цих випадках слід інтенсифіку-
вати інвестування наявних ресурсів або ж нарощува-
ти їх обсяги. Очевидно, що у такому випадку зроста-
тимуть витрати iZ . У загальному, сумарні інвестиції 
в інноваційні кластери становлять (1):
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де 
∑

I  – сукупні інвестиції в інноваційні класте-
ри в рамках окремого проекту, n – кількість етапів 
проекту.

Інноваційна діяльність, порівняно з іншими вида-
ми діяльності, більшою мірою пов’язана з ризиком, 
оскільки повна гарантія позитивного результату 
практично відсутня. У результаті інноваційні проек-
ти більш залежні від чинників невизначеності, які і 
є причиною виникнення ризиків.

Інвестування в інноваційні кластери вимагає 
від зовнішніх інвесторів фінансових ресурсів у ве-
ликих обсягах та з досить значним терміном їх 
окупності. Це, в свою чергу, призводить до зни-
ження показників ліквідності та платоспромож-
ності інвесторів, та за критичних умов – навіть 
до банкрутства. У зв’язку з цим, при формуванні 
оптимального портфелю джерел інвестування інно-
ваційних кластерів, постає об’єктивна передумова 
у проведенні глибинного аналізу та здійснення мо-
делювання рівня дохідності інвестицій від проектів 
інноваційних кластерів, тому що на практиці не 
всі проекти успішно реалізуються, тому виникає 
інвестиційний ризик.

Інвестиційний ризик являє собою можливість 
нездійснення запланованих цілей інвестування (та-
ких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання 
грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, 
обчислювати, описувати та планувати, плануючи ін-
вестування в інноваційні проекти кластера, тому ви-
никає необхідність моделювання отримання прибут-
ку від інвестування.

Коли гарантовано, що інвестиції не завдадуть 
збитків і вкладаються на дуже короткий період, їх 
називають безпечними.

Таким чином, рівень ризику можна поділи-
ти на безпечну ставку і премію інвестору за ризик, 
пов’язаний із фактором часу.

Припустимо, є кілька економічних агентів-інвес-
торів, кожен з яких приймає (одночасно з іншими 
агентами і незалежно від них) рішення про інвести-
ції в нові технології. У фіксований і відомий всім 
агентам момент часу той агент, який досяг найкра-
щих результатів – назвемо його «переможець», отри-
мує фіксований дохід – наприклад, продає резуль-
тати розробок, або виходить на ринок виробництва і 
стає монополістом. Решта агентів не отримують нічо-
го, тобто їх витрати зроблені марно. Потрібно знайти 
рівновагу гри агентів.

Позначимо 
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 – безліч агентів. Агент 
номер i вибирає свою дію 
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новаційних технології. Дійснозначні функції витрат 
агентів 
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 відомі усім агентам.
Позначимо: 
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де 
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 – вектор дій агентів.
Агент-інвестор з номером 
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, який 
досяг цей результат, називається переможцем. Та-
ким чином, можна промоделювати зацікавленість ін-
весторів інвестувати в інноваційні кластери. Також 
можна вважати, якщо переможців декілька, то вони 
ділять дохід від інвестування в інноваційні кластери 
порівну.

Проаналізуємо затрати інвесторів в інноваційні 
кластери. Введемо функцію H(x). Її змістовна інтер-
претація така: переможець отримує дохід H(x), що 
залежить від результату (2). Переможені інвестори 
нічого не отримують. Тобто виграш переможця до-
рівнює 
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, а виграші переможених дорівню-
ють їх витратам, узятим зі знаком мінус:
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.         (3)

Таким чином, можна дослідити ефективність ін-
вестування в інноваційні кластери та зменшити ри-
зики інвесторів.

Отже, у ринковій економіці інноваційні класте-
ри є ефективним засобом конкурентної боротьби, 
оскільки ведуть до створення нових потреб, до зни-
ження собівартості продукції, до припливу інвес-
тицій, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника 
нових продуктів, до відкриття та охоплення нових 
ринків, зокрема і зовнішніх.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити такі висновки. Інноваційна 
діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, 
більшою мірою пов’язана з ризиком, оскільки повна 
гарантія позитивного результату практично відсутня. 
За допомогою моделювання можливо ефективно до-
слідити інноваційні кластери, а саме інвестування в 
їх проекти, проаналізувавши доходи та ризики інвес-
торів. Розроблено теоретичні та методологічні реко-
мендації щодо моделювання інвестицій в інноваційні 
кластери. Головним фактором економічного зростан-
ня є ефективні інвестиції в інноваційні кластери, які 

забезпечують структурну перебудову економіки на 
новій технологічній основі і сприяють підвищенню 
її конкурентоспроможності. Використовуючи агент-
но-орієнтоване моделювання, можна більш детально 
промоделювати та прослідкувати інвестування в інно-
ваційні кластери, оцінивши ризики та доходи учасни-
ків інвестування в інноваційні кластери, а також вра-
хувати фактори інвестування в інноваційні кластери.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ  
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню ефективного управління ризиками виробничого підприємства, зокрема побудові організа-
ційної моделі системи ризик менеджменту. Описано поняття організаційної моделі, організацію роботи відділу управління ризи-
ками. Проаналізовано принципи формування «ідеальної» організаційної структури. У відповідності з принципами системного 
аналізу вперше побудовано багатошарову організаційну модель структури підприємства. Розроблена автором багатошарова 
організаційна модель структури підприємства визначає структуру підпорядкованості підрозділів, показує взаємозалежність та 
взаємозв’язок усіх елементів структури, а також розкриває їх основні функціональні обов’язки.

Ключові слова: ризик, ефективне управління ризиками виробничого підприємства, складна економічна система, гармонійна 
структура, організаційна модель, система ризик-менеджменту виробничого підприємства.

Опаленко А.Н. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Статья посвящена исследованию эффективного управления рисками производственного предприятия, в частности постро-

ению организационной модели системы риск менеджмента. Описаны понятие организационной модели, организация работы 
отдела управления рисками. Проанализированы принципы формирования «идеальной» организационной структуры. В соответ-
ствии с принципами системного анализа впервые построено многослойную организационную модель структуры предприятия. 
Разработанная автором многослойная организационная модель структуры предприятия определяет структуру подчиненности 
подразделений, показывает взаимозависимость и взаимосвязь всех элементов структуры, а также раскрывает их основные 
функциональные обязанности.

Ключевые слова: риск, эффективное управление рисками производственного предприятия, сложная экономическая систе-
ма, гармоничная структура, организационная модель, система риск-менеджмента производственного предприятия.

Opalenko A.M. ORGANIZATIONAL MODEL OF RISK-MANAGEMENT SYSTEM THE MANUFACTURING ENTERPRISE
The article researches the effective risk-management of the manufacturing enterprise, in particular the building an organizational model 

of risk-management. The idea of organizational model and organization of the Department of Risk-Management is described. The princi-
ple of forming «perfect» organizational structure is analyzed. According to the principles of system analysis a multi-organizational model 
of the enterprise structure was first built. The author`s multi-organizational model of the enterprise structure defines the structure of units 
subordination and shows the interdependence and interrelation of all elements of the structure, and reveals their major functional charges.

Keywords: risk, effective risk-management of the manufacturing enterprise, complicated economic system, harmonic structure, 
organizational model, risk-management system of the manufacturing enterprise.

Постановка проблеми. У сучасних умовах за на-
явності великої кількості джерел, факторів ризику 
ефективне управління виробничим підприємством 
неможливе без використання спеціальних методів 
аналізу і управління ризиками, дослідження та вдо-
сконалення організаційної моделі системи ризик 
менеджменту. Для реалізації функції управління 
ризиками на виробничих підприємствах необхідні 
значні організаційні зусилля, витрати часу та ін-
ших ресурсів. Доцільно здійснювати цю функцію, 
використовуючи окрему підсистему в системі управ-
ління підприємством, зокрема введення відділу 
управління ризиками підприємства в організаційну 
структуру підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням поняття «організаційна структура» займалося 
багато вчених. Так, у працях [1-6] проведено порів-
няння видів організаційних структур, наведено пере-
ваги та недоліки, концепції розвитку, формування, 
зазначені принципи та етапи удосконалення органі-
заційних структур управління. Проведені досліджен-
ня дають змогу стверджувати, що на сьогодні не іс-
нує єдиної, універсальної організаційної структури 
управління виробничим підприємством.

Постановка завдання. Таким чином, актуальним, 
науковим та прикладним завданням є розробка ор-
ганізаційної моделі системи ризик-менеджменту ви-
робничого підприємства з урахуванням специфіки 
діяльності для забезпечення ефективного функціо-
нування в умовах нестабільного зовнішнього серед-
овища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Орга-
нізаційну модель (enterprise model) у контексті ви-
значення поняття «бізнес-моделювання» означено в 
праці [7] як представлення або зображення структу-
ри, діяльності, процесів, інформації, ресурсів, лю-
дей, цілей та обмежень організації бізнесу, уряду або 
іншої форми організації.

Організаційна модель системи ризик-менедж-
менту (ОМСРМ) виробничого підприємства показує 
взаємозалежність та взаємозв’язок всіх елементів 
структури, а також розкриває їх основні функціо-
нальні обов’язки. Зокрема, у [8, с. 50] зазначаєть-
ся, що організаційна структура регулює розподіл 
задач між підрозділами, їх компетентність у ви-
рішенні визначених проблем, загальну взаємодію 
цих елементів.

При побудові організаційної моделі системи ри-
зик-менеджменту необхідно зазначити структуру 
підпорядкованості підрозділів, визначити функції, 
повноваження та обов’язки. 

Система управління в відповідності з принципом 
системного підходу, запропонована у [9, с. 39], вклю-
чає шари прийняття рішення (вибору, навчання та 
адаптації, самоорганізації). Вченими пропонується 
формувати багатошарові системи прийняття рішень 
для розв’язування завдань управління підприємства-
ми (рис. 1).

У працях О.В. Марковського [10] цю багатошаро-
ву структуру було розвинуто з врахуванням сучасно-
го стану діяльності українських банків та включено 
ще блок обліку та контролю.
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З точки зору загальних принципів на рисунку 
2 побудована багатошарова організаційна модель 
структури підприємства, використовуючи модифі-
ковану багатошарову структуру О.В. Марковського 
[10].

Діяльність виробничого підприємства пов’язана з 
виникненням ризику, за впливу різних факторів не-
стабільного зовнішнього (внутрішнього) середовища. 
Так, наприклад, відмова чи несвоєчасне постачання 
сировини (матеріалів) призведе до зупинки техніч-
ного процесу виробництва, – виникає ризик втрати 
постійних покупців виготовленої продукції. Ще при-
кладом може слугувати зміна ціни на сировину, або 
зростання розміру кредитних зобов’язань чи оренд-
них платежів за користування промисловим облад-
нанням, приміщеннями, земельними ділянками, або 
нестача тимчасово вільних коштів для інвестування, 
що також призводить виникненню ризику, та зни-
зить ефективність діяльності підприємства.

 

Навчання та адаптація

Самоорганізація

Облік та контроль

Вибір

Відділ маркетингу

Відділ контролю якості

Відділ 
транспортної 

логістикиФінансовий відділ, 
бухгалтерія

Відділ кадрів та охорони 
праці

Відділ 
експорту

Відділ технологічного процесу виробництва

Відділ закупівлі 
матеріалів та сировини

Юридичний відділ

Планово-
економічний 

відділ

Відділ 
менеджменту

Відділ 
інформаційного 
обслуговування

Рис. 2. Багатошарова організаційна модель 
структури підприємства

Джерело: авторська розробка на основі [9; 10]

Так, для впровадження системи ризик-менедж-
менту на виробничому підприємстві необхідне ство-
рення відокремленого структурного підрозділу – Від-
ділу управління ризиками. Варто зауважити, що 
розробки посадових інструкцій працівників, форму-
вання ефективної системи розподілу повноважень 
між працівниками, налагодження каналів зв’язку та 
передачі інформації – є невід’ємною складовою впро-
вадження та ефективної роботи відділу.

Підприємство є складною економічною системою, 
що поєднує в собі взаємозалежні компоненти вироб-
ничо-економічного, технологічного та зовнішнього 
середовища. Саме складність економічних процесів 

Таблиця 1
Принципи формування «ідеальної» організаційної 

структури виробничого підприємства
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Орієнтація структури управління на досягнення 
довгострокових результатів діяльності

Структурно-функціональна впорядкованість, 
яка виявляється в тісних зв’язках між елемен-
тами структури

Ефективне розв’язування задач управління  
в діючій організаційній структурі

Проходження інформації не повинно бути зміс-
товно спотвореним 

Наявність тісних зв’язків між цілями, задача-
ми, економічними умовами

Ефективне використання наявних ресурсів

Ефективний підбір, підготовка, достатнє стиму-
лювання, професійна і психологічна адаптація 
кадрів

Реорганізація підприємства повинна ви-
рішувати причини конфліктних ситуацій і 
розв’язувати проблеми в цілому

Покращення виробничої діяльності підприєм-
ства
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Підвищення якості управлінських рішень

Повноваження по прийманню управлінських 
рішень у керівництва повинні бути орієнтовані 
на довгострокові стратегії
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Оскільки у великих і складних системах голо-
вний керівник (генеральний директор) не може 
безпосередньо слідкувати за протіканням усіх 
процесів, то варто провести групування підроз-
ділів на вищому управлінському рівні

Відкритість інформації у структурних підрозді-
лах та високі професійні здібності у керівників 
цих підрозділів

Наявність невеликої кількості замісників гене-
рального директора, обов’язки та відповідаль-
ність яких чітко розмежована

Наявність спеціалістів по управлінню змінами, 
завдання яких полягають у забезпеченні реакції 
підприємства на зміну кон’юнктури ринку

Невеликі витрати часу керівництва підпри-
ємства на усунення ситуацій, що виникають 
внаслідок невідповідності використовуваної 
організаційної структури

Не перевищення своїх повноважень
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Коректне взаємовідношення між окремими під-
розділами, що пов’язано з визначенням їх мети, 
умов роботи і стимулювання; розподіл відпові-
дальності між працівниками; організація інфор-
маційних потоків; вибір відповідних технічних 
засобів

Чітке визначення компетенцій, неможливість 
дублювання повноважень керівництва

Чітка підпорядкованість

Чітке визначення відповідального за 
розв’язання задачі чи прийняття рішення

Відповідальність за помилки і прорахунки

Відповідність прав обов’язкам

Вплив професійних навиків і здібностей на 
результати діяльності підприємства, а не вплив 
людського фактора

Зміна умов роботи одного підрозділу повинна 
узгоджуватися, щоб не призвести до нового 
функціонального, правового чи іншого співвід-
ношення працівників та підрозділів (зміна в 
ідеальній структурі)

Підвищення відповідальності вищестоящих ла-
нок у структурі

Джерело: авторська розробка
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Рис. 1. Багатошарова структура прийняття рішень
Джерело: [9]
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та невизначеність підкреслює необхідність Відділу 
управління ризиками вчасно реагувати на зміни зо-
внішнього середовища. На рисунку 3 наведена схема 
управлінського впливу на діяльність підприємства.

Ризики, які виникають у процесі діяльності під-
приємства, досліджуються, фіксуються, аналізують-
ся, підлягають кількісному та якісному оцінюван-
ню та розробляється план дій по управлінню ними. 
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виникли та можуть призвести до втрат
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Розробка карти ризиків

Організація ефективного управління ризиками

Група 
управління 
ризиками 

Вибір ефективного методу управління ризиками

Вибір анти ризикової  програми діяльності підприємства 
для зниження негативного впливу

Група 
перспективного 
і методичного 

розвитку

Визначення періодичності проведення роботи по 
контролю ризиками в діяльності підприємства

Підтримка взаємозв’язку з керівництвом та іншими 
підрозділами

Визначення та прогнозування потреб груп відділу 
керування ризиками

Розробка (замовлення) методик, моделей, програмно-
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Функції та обов’язки

Рис. 4. Організація роботи відділу управління ризиками
Джерело: авторська розробка

Керівництвом підприємства затверджуються управ-
лінські рішення стосовно впровадження заходів зі 
зменшення рівня ризиків (негативних наслідків) до 
сприятливих для підприємства, а також часткового 
усунення або зменшення факторів ризику. Як ре-
зультат, – маємо управлінський вплив, що змінює 
діяльність підприємства.

Доповнивши організаційну структуру відділом 
управління ризиків, варто проаналізувати і на яко-
му шарі він буде знаходитись. Відділ контролює 
основну діяльність підприємства, тобто знаходитись 
в блоці обліку та контролю. Складність зовнішньо-
го середовища, визначаться кількістю факторів, які 
впливають на діяльність підприємства, а тому і на 
Відділ управління ризиками. Саме працівники да-
ного відділу мають вивчати, досліджувати, аналізу-
вати, кількісно і якісно оцінювати, зменшувати не-
гативний вплив ризиків на діяльність виробничого 
підприємства.

Організаційна модель має чітко зрозумілу струк-
туру, функції та місце відділу управління ризиків 
в загальній системі управління виробничим підпри-

ємством, якщо ж витрати на 
діяльність кожної страти від-
повідають принципу гармо-
нійності, то вона вважається 
«ідеальною» організаційною 
структурою. Гармонійність 
розглянуто у працях [10-14].

Основні принципи форму-
вання «ідеальної» організа-
ційної структури наведено у 
таблиці 1.

Сама ж організація роботи 
та функції кожної групи від-
ділу управління ризиками на-
ведена на рисунку 4.

Керівництву підприємства 
належить основна роль у при-
йнятті управлінського рішен-
ня, що стосуються проблем 
управління ризиком, так як 
саме керівництво затверджує 
рішення стосовно реалізації 
плану ефективного управлін-
ня ризиками, впровадження 
антиризикової програми дій, 
або ж відкидає, якщо вважає 
їх беззмістовними.

Висновки. Отже, для 
управління виробничим під-
приємством у сучасних умо-
вах ринкової економіки необ-
хідне ефективне використання 
технічних, економічних, орга-
нізаційних, інформаційних, 
фінансових, трудових та ін-
ших ресурсів. При цьому сис-
тема управління і різні її рів-
ні відіграють важливу роль у 
підвищенні конкурентоспро-
можності і рентабельності під-
приємства, де незалежно від 
форми власності і професійної 
спрямованості формується ор-
ганізаційна структура управ-
ління, яка забезпечує ефек-
тивну діяльність.

Перспективою подальших 
досліджень є побудова іде-
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Рис. 3. Схема управлінського впливу  
на діяльність підприємства

Джерело: доповнено на основі [11]
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

У статті висвітлюються поняття моделі та математичного моделювання економіки. Проводиться аналіз відомих моделей ма-
кроекономіки. Обґрунтовується побудова динамічної моделі валового внутрішнього продукту методом математичних приростів.
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В статье освещаются понятия модели и математического моделирования экономики. Проводится анализ известных моделей 

макроэкономики. Обосновывается построение динамической модели валового внутреннего продукта методом математических 
приращений.
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The article deals with idea of model and mathematic economic’s simulation. The analysis of well known macroeconomics’ model is 

presented. The construction of dynamics model of GDP by the method of mathematical growth is grounded.
Keywords: dynamic models, mathematic economic’s simulation, GDP, method of economical hypothesis, mathematic’s increase 

method.

Постановка проблеми. Дуже часто буває, що по-
будована нами модель описує одне, а реальний про-
цес поводиться зовсім по-іншому. Це означає, що 
при конструюванні моделі ми знехтували якимись 
важливими рисами. Це значить, що наша модель 
досить неточна, поверхнева, не торкається істотних 
особливостей досліджуваного явища, не відображає 
достатньо повно його внутрішніх механізмів. У та-
кій проблемній ситуації ми повертаємося до почат-
ку, намагаємося відшукати вірні вихідні позиції, 
уточнити нашу модель, а якщо вже вона виявилася 
зовсім непридатною, побудувати нову модель, спи-

раючись на принципово інші припущення. І так ба-
гато разів, уточнюючи, ускладнюючи, перевіряючи 
і відкидаючи невірне, ми намагаємось наблизитись 
до істини.

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в чіт-
кому усвідомлені таких понять, як математична мо-
дель й моделювання макроекономіки, висвітлені, по 
можливості, різних підходів до побудови математич-
ної моделі. У цій роботі ми дамо обґрунтування двох 
способів формування динамічної моделі валового 
внутрішнього продукту: методу економічних гіпотез 
і методу математичних приростів.



236 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 6. 2014

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням теорії економічної динаміки та економіко-мате-
матичному моделюванню присвячена значна кіль-
кість праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. 
Вивченням теоретичних та практичних аспектів еко-
номіки займалися, зокрема, Р.Ф. Харрод, В.В. Ві-
тлінський, Є.В. Кочура, В.М. Косарєв, М.П. Вой-
наренко, О.О. Орлов, Н.А. Хрущ, Т.П. Завгородня, 
В.І. Малихін, В.А. Колемаєв, Н.І. Холод, В.В. Федо-
сєєв, С.І. Шелобаєв, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Петренко, 
А.Н. Марюта, Н.Є. Бойцун, О.О. Бакаєв, А.Г. Гран-
берг, В.І. Гриценко, Л.І. Бажан, К.А. Бобер та інші. 
Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрун-
тя для подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Мета дослідження – 
висвітлити поняття моделі та математичного моде-
лювання економіки, проаналізувати відомі моделі 
макроекономіки, обґрунтувати метод математичних 
приростів побудови моделі динаміки валового вну-
трішнього продукту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Понят-
тя моделі є всеохоплюючим і одним із найдавніших 
[1, с. 109]. Воно таке ж давнє, як і поняття «число», 
хоча б тому, що число – це теж одна з моделей. І 
оскільки числами люди користувалися з давніх да-
вен, то виходить, що поняття «модель» дуже давнє.

Насправді у різних випадках замість «модель» 
говорять: схема, образ, уявлення, відображення, 
креслення тощо. Хореограф конструює танець не на 
сцені, а на папері, де партнери зображуються ква-
дратиками, а партнерки – кружками. Ця схема – мо-
дель майбутнього танцю. Композитор, склавши ме-
лодію, записує її за допомогою нот. Ноти мелодії – її 
модель. Економіст вихідний об’єкт дослідження за-
мінює його «образом» – математичною моделлю для 
подальшого її вивчення засобами аналітичних мето-
дів та обчислювально-логічних алгоритмів.

Моделі можуть відрізнятися одна від одної насам-
перед тим, що при їх складанні переслідувались різні 
цілі. Скажімо, тренер футбольної команди, складаю-
чи схему гри, розглядає кожного гравця з погляду 
його швидкості, уміння володіти м’ячем, зіграності з 
командою, морально-вольових якостей та ін. На від-
міну від цього, митний чиновник, який оформляє 
виїзд команди за кордон, уявляє собі кожного грав-
ця як набір анкетних даних: прізвище, ім’я, рік на-
родження, громадянство тощо. Його модель гравця 
відрізняється від моделі тренера іншою точкою зору. 
Обидві ці моделі не влаштовують кравця, який шиє 
футболістам олімпійську форму. Для нього футболіст 
(точніше, його модель) – це упорядкований набір чи-
сел, кожне з яких позначає відповідний розмір.

Після усього викладеного немає потреби багато 
говорити про необхідність моделей у науці. Задача 
вченого – передбачити характер явищ і хід проце-
сів. Але далеко не всі процеси та явища можна за-
здалегідь вивчити в натурі, в експерименті, щоб по-
тім у потрібний момент відомості про них витягти 
з каталогу. Еволюція живих істот протікає мільйо-
ни років, до зірок мільйони мільйонів кілометрів, а 
деякі елементарні частинки живуть мільйонні долі 
секунди. До всіх цих реальностей не доберешся, їх 
замінюють моделями. Багато процесів проходить у 
прийнятний термін і на прийнятній відстані, але або 
багато коштують, як запуск космічної ракети, або 
важкодоступні, як плавка металу в доменній печі. 
Знання про ці процеси також здобуваються з їхніх 
моделей.

Але справа навіть не в дорожнечі та важкодос-
тупності. Сам характер науки припускає вивчення 

не одного окремого конкретного явища, а широкого 
класу споріднених явищ, необхідність формулюван-
ня якихось загальних категоричних тверджень, які й 
називаються законами. Зрозуміло, що за такого фор-
мулювання багатьма подробицями, властивими окре-
мим явищам, нехтують. Для яскравішого виявлення 
закономірностей дослідник свідомо йде на огрубіння, 
ідеалізацію, схематичність. Іншими словами, він ви-
вчає не саме нескінченно складне й глибоке реальне 
явище, а його більш-менш точну копію, його модель.

Відповідно до закону Ньютона, два тіла, притя-
гаються одне до одного із силою, пропорційною до-
бутку їхніх мас і обернено пропорційною квадрату 
відстані між ними, – ці два тіла не мають розмірів. 
Передбачається також, що в просторі немає інших 
тіл, окрім цих двох. Зрозуміло, що це ідеалізована 
ситуація, тобто модель. При її побудові ми нехтуємо 
такими несуттєвими у даному разі деталями, як роз-
міри і форми тіл чи вплив сторонніх мас.

Саме так відбувається з усіма науковими закона-
ми про моделі. Тому немає нічого дивного чи кра-
мольного у тому, що деякі наукові теорії визнають-
ся згодом непридатними. Це не означає катастрофи 
світу. Просто одна модель світу замінюється іншою, 
більш точною.

Особливу роль у науці відіграють математичні мо-
делі. Будівельний матеріал і інструменти цих моде-
лей – математичні поняття – накопичувалися і удо-
сконалювалися протягом тисячоліть. Цей розвиток 
не вимагав ні надчистих реактивів, ні синхрофазо-
тронів, ні дослідних ділянок, а лише тихої кімнати, 
паперу й олівця. Можливо тому ще до епохи ЕОМ він 
сягнув досить далеко, і сучасна математика у своєму 
арсеналі містить винятково могутні й універсальні 
засоби дослідження.

Придивляючись до досліджуваного об’єкта чи 
явища, учений виділяє ті його особливості, риси і 
деталі, що, з одного боку, містять про об’єкт більш-
менш повну інформацію, а з іншого боку – «допус-
кають математичну формалізацію». Останнє означає, 
що цим особливостям і деталям можна поставити у 
відповідність придатні математичні об’єкти – числа, 
функції, матриці тощо. Тоді зв’язки і відносини, ви-
явлені чи передбачувані в досліджуваному об’єкті 
між окремими його деталями і складовими частина-
ми, можна буде записати за допомогою математич-
них відносин – рівностей, нерівностей, рівнянь тощо. 
У результаті виходить математичний опис механіз-
му досліджуваного явища. Цим самим породжується 
математична модель.

Якщо модель являє собою систему рівностей між 
функціями та їхніми похідними, то для її вивчення 
залучається добре розвинута в даний час аналітична 
теорія диференціальних рівнянь; якщо перед нами 
матричні рівності, то ми маємо скористатися відпо-
відними розділами алгебри. При цьому використову-
ється весь арсенал математичних засобів – від ліній-
ної функції до електронно-обчислювальних машин. 
У результаті подібного вивчення дослідник отримує 
набір відомостей про властивості моделі: «така й 
така функції необмежено зростають, а отака коли-
вається»; «ті й оті точки розташовані так чи так»; 
«якщо мають місце такі нерівності, то можливою є 
поява кривих ось такого виду», тощо. І якщо лише 
таких відомостей накопичиться надто багато, то на-
стає час згадати, відображенням яких властивостей, 
деталей і рис реального явища слугують усі ці функ-
ції, точки й криві. Тоді властивості моделі, сформу-
льовані нами в математичних термінах, перетворять-
ся на відповідні властивості реальних об’єктів.



237ауковий вісник Херсонського державного університетуН
Математична модель концентрує записану мовою 

математичних відносин сукупність наших знань, 
уявлень і гіпотез про відповідний об’єкт чи явище. 
Оскільки ці знання ніколи не бувають абсолютними, 
а гіпотези можуть іноді навмисно не враховувати де-
які ефекти, то модель лише приблизно описує пово-
дження реальної системи.

Таким чином, у загальному випадку під матема-
тичною моделлю системи слід розуміти будь-який 
опис, що відображає з певною точністю поводження 
реальної системи в реальних умовах.

Поняття математичного моделювання і його 
значимості в економіці. Моделювання – це науко-
ва теорія побудови і реалізації моделей, за допомо-
гою яких досліджуються явища і процеси в природі 
та суспільному житті. Досліджуючи будь-яке явище 
(процес, об’єкт), ми подумки створюємо у свідомості 
їх моделі. Ось чому по суті кожна наукова робота – 
це в основній частині побудова та дослідження мате-
матичних моделей. Існують різні форми зображення 
математичної моделі. Різновид їх обмежується чо-
тирма найтиповішими групами, а саме: інваріантна 
форма (як правило, зображення математичної моде-
лі у вигляді диференціального рівняння або системи 
диференціальних рівнянь без висвітлення методів їх 
розв’язання); алгоритмічна форма (зображення мате-
матичної моделі у вигляді послідовності дій з метою 
досягнення шуканого результату); аналітична форма 
(зображення математичної моделі у вигляді формул 
та співвідношень за допомогою яких шукані резуль-
тати визначаються через відомі дані); схемна форма 
(зображення математичної моделі у вигляді таблиць 
даних, діаграм, схем, графів, графіків).

Неможливо уявити собі сучасну науку, зокрема 
економіку, без широкого застосування моделювання. 
Економічне моделювання тісно пов’язано з матема-
тикою. По суті застосування математичних методів в 
економіці зводиться до побудови економіко-матема-
тичних моделей. Задача побудови економічних моде-
лей є не щось інше, як переклад з «мови економіки» 
на «мову математики». Загальний опис економічної 
системи – це справа економічної статистики (тобто 
статистика необхідна для аналізу). Управління еко-
номікою належить до функцій економічної динаміки 
(тобто динаміка необхідна для управління). Понят-
тя «динаміка» належить до економіки, в якій рівні 
випуску продукції змінюються за часом. Аналогічно 
фізичному поняттю швидкості ми будемо мати в еко-
номіці постійний ступінь зміни (зростання чи змен-
шення) щорічного випуску продукції, прискорення 
(чи сповільнення) буде характеризувати зміна само-
го ступеня зміни. Зазначимо, що вперше постанов-
ку проблеми створення теорії економічної динаміки 
здійснив англійський економіст Р. Харрод [2, с. 4].

Дослідження засобами математики процесу по-
ведінки економіки загалом, що розглядається як 
цілісна система, дістало назву «моделювання ма-
кроекономічної динаміки». Макроекономічними 
динамічними моделями прийнято називати моделі 
народно-господарського рівня, що оперують макрое-
кономічними показниками типу: валовий суспільний 
продукт, валовий внутрішній продукт, валовий на-
ціональний продукт, обсяг основних фондів, трудові 
ресурси країни тощо.

У рамках моделювання економіки може дослі-
джуватись функціональна структура макроеконо-
мічних показників, наприклад розподіл суспільного 
виробництва (виробництво засобів виробництва і ви-
робництво предметів споживання). Дослідження ма-
теріально-речовинної і галузевої структур економіки 

здійснюється за допомогою деталізованих міжгалу-
зевих моделей.

Макроекономічні динамічні моделі є ефектив-
ним інструментом теоретичних досліджень проце-
су розширеного відтворення, зокрема кількісних 
взаємозв’язків факторів економічного розвитку, 
динаміки найважливіших пропорцій. У той же час 
моделі даного класу мають і важливе прикладне 
значення. Вони використовуються для вироблення 
концепції економічного і соціального розвитку, при 
вивченні можливих альтернатив економічної політи-
ки та їхніх довгострокових наслідків, для прогнозу-
вання і планування системи узагальнюючих показ-
ників народного господарства.

Аналіз наявних динамічних моделей і формуван-
ня нової моделі. Найпростіша модель відтворення 
національного доходу [2, с. 82] формується при ви-
користанні двох припущень: а) пропорційності ви-
робничого накопичення і приросту національного 
доходу в той же момент часу; б) незалежності (екзо-
генності) динаміки споживання, що призводить до 
моделі у вигляді лінійного неоднорідного диференці-
ального рівняння першого порядку. Перехід від інва-
ріантної до аналітичної форми цієї моделі, дозволяє 
аналізувати поведінку національного доходу при різ-
них гіпотезах про динаміку споживання.

Модель Солоу [3, с. 310] є односекторною мо-
деллю економічного розвитку. У цій моделі еко-
номічна система розглядається як єдине ціле, що 
виробляє лише один узагальнений продукт, котрий 
може і споживатись, і інвестуватись. Модель до-
сить адекватно відображає найважливіші макро-
економічні аспекти процесу відтворення. В ній 
експорт-імпорт у явному вигляді не враховується 
(нульове сальдо). Стан економіки в моделі Солоу 
задається п’ятьма ендогенними змінними, а саме: 
валовим суспільним продуктом, фондом невироб-
ничого споживання, інвестиціями, кількістю за-
йнятих, виробничими фондами. 

Окрім цього, в моделі фігурують такі екзогенні 
(задаються поза системою) показники: річний темп 
приросту чисельності зайнятих, частка вибулих про-
тягом року основних виробничих фондів, коефіцієнт 
прямих витрат (частка проміжного продукту у ва-
ловому внутрішньому продуктові), норма накопи-
чення (частка валових інвестицій у ВВП). В припу-
щенні, що: 1) ендогенні змінні змінюються в часі; 
2) екзогенні змінні постійні в часі; 3) річний випуск 
у кожен момент часу визначається лінійно-однорід-
ною неокласичною виробничою функцією, виводить-
ся модель у вигляді нелінійного диференціального 
рівняння першого порядку. Ця модель досить час-
то зустрічається як у вітчизняній, так і зарубіжній 
літературі, і досліджується, як правило, методами 
якісної теорії диференціальних рівнянь.

Запропонована В. Леонтьєвим динамічна між-
галузева модель [2, с. 145; 3, с. 280] являє собою 
класичний приклад використання систем диференці-
альних рівнянь у дослідженні проблем економічного 
зростання. Її місце у системі моделей народно-гос-
подарського рівня може трактуватися двояко: 1) як 
дезагрегування найпростішої моделі відтворення сус-
пільного продукту і національного доходу; 2) як роз-
виток статичної моделі міжгалузевого балансу. 

При дезагрегуванні найпростішої моделі відтво-
рення суспільного продукту в галузевому розрізі 
ендогенні й екзогенні змінні замінюються вектор-
стовпцями, а параметри – квадратними матрицями. 
В результаті отримується система лінійних диферен-
ціальних рівнянь першого порядку з постійними ко-
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ефіцієнтами, відома як динамічна модель В. Леон-
тьєва.

Фігурантами в цій моделі виступають: вектор-
стовпець обсягів виробництва; вектор-стовпець абсо-
лютних приростів виробництва; вектор-стовпець спо-
живання (включаючи невиробниче нагромадження); 
матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат 
(на відміну від коефіцієнтів статичного міжгалузе-
вого балансу, коефіцієнти в динамічній моделі вклю-
чають також витрати на відшкодування вибуття і 
капітальний ремонт основних виробничих фондів); 
матриця коефіцієнтів капіталоємності приростів ви-
робництва (витрати виробничого нагромадження на 
одиницю приросту відповідних видів продукції). 

Модель вивчається засобами аналітичної теорії 
диференціальних рівнянь і, в найпростішому випад-
ку (система складається з двох рівнянь), – засобами 
якісної теорії. 

До об’єктів економічної динаміки (як складних 
динамічних економічних систем), що описуються 
рівняннями економічної динаміки, слід віднести та-
кож динамічну модель міжгалузевого балансу, паву-
коподібну модель ринку, моделі динаміки техніко-
економічного прогресу тощо.

Істотними перевагами макроекономічних дина-
мічних моделей є їхня мала розмірність, доступність 
для глибокого математичного аналізу, можливість 
дослідження народного господарства при невеликій 
кількості вихідних даних, швидкість проведення 
різноманітних розрахунків. Незважаючи на удавану 
«полегшеність» вимог до макроекономічного моде-
лювання, воно являє собою дійсно невичерпну сферу 
економічного пізнання. 

До цього часу розроблено багато сотень модифі-
кацій макромоделей, що мають теоретичне або при-
кладне значення. Однак їх вибір, систематизація, 
узагальнення та поширення на окремо взяті об’єкти 
економічної діяльності стають усе складнішим на-
уковим завданням. Тому побудова та досліджен-
ня нових моделей, точніше враховуючих динаміку 
взаємозв’язків між макроекономічними показника-
ми й більш наближених до реалій соціально-еконо-
мічного життя, є актуальною проблемою наукової 
теорії макроекономічного моделювання.

Автором цієї статті в творчій співдружності з ма-
тематиком М.М. Іванюком розроблено модель ди-
наміки валового внутрішнього продукту (ВВП), на 
основі головної тотожності національних рахунків 
[4, с. 311].

За гіпотезами: а) споживання (сума особистих ви-
датків і урядових закупівель) в кожний момент часу 
прямо пропорційне швидкості зміни ВВП; б) інвести-
ції з розрахунку на рік прямо пропорційні швидкості 
зміни споживання. 

Динамічна модель формується у вигляді неодно-
рідного диференціального рівняння другого порядку. 
Називатимемо у подальшому цей спосіб побудови ма-
тематичної моделі методом економічних гіпотез.

Для підтвердження адекватності цієї моделі реа-
ліям макроекономічних процесів, а також для уточ-
нення економічного змісту коефіцієнтів пропорцій-
ності, що фігурують в ній, продемонструємо новий 
підхід в її побудові.

Як і раніше [5, с. 158], будемо виходити з осно-
вної тотожності національних рахунків у спрощено-
му вигляді
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 – валовий внутрішній продукт (ринкова 
вартість усіх кінцевих товарів і послуг, виробле-
них в країні протягом року), s – споживання (сума 

особистих споживчих видатків і видатків уряду, 
місцевих органів влади на кінцеві продукти та по-
слуги), i – інвестиційні видатки ділових фірм краї-
ни, xn – чистий експорт (сальдо експортно-імпорт-
них операцій).

Вважаючи змінні величини цієї тотожності функці-
ями часу, перепишемо її у вигляді тотожності прирос-
тів функцій за надто малий проміжок часу t∆ , а саме:

nxisy ++=  

nxisy ∆+∆+∆=∆  

tyy ∆⋅=∆ ,  txx nn ∆⋅=∆  

txisty n ∆⋅+∆+∆=∆⋅  

.nx
t
i

t
sy +

∆
∆

+
∆
∆

=  

., 21 s
i

s
ik

y
s

y
sk

∆
∆

==
∆
∆

==  

,21 nx
t
sk

t
yky +

∆
∆
⋅+

∆
∆
⋅=  

.21 nx
dt
dsk

dt
dyky +⋅+⋅=  

.121 





 ⋅⋅+⋅+=

dt
dyk

dt
dk

dt
dykxy n  

2

2

211 dt
ydkk

dt
dykxy n ⋅⋅+⋅+=  

( ) 2

2

2112
'

1 dt
ydkk

dt
dykkkxy n ⋅⋅+⋅+⋅+=  

 

.                    (2)

З математичної точки зору змінні величини то-
тожності (1) слід розглядати як їх річні прирости. 
Тому, спираючись на прості геометричні міркування, 
можна виписати такі рівності:
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і переписати (2) у вигляді
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або у вигляді
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Нехай k
1
 позначає частку від ділення спожи-

вання на ВВП, а k
2
 – частку від ділення інвести-

цій на споживання, іншими словами, приймемо 
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. Введені величини можуть бути 

як сталими, так і змінними за часом.
Ці нововведені величини дозволяють переписати 

модель (5) у вигляді
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який у граничному співвідношенні при 0→∆t  
набуває виду 
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Спираючись на нововведені величини, перепише-
мо диференціальне рівняння (7) таким чином:
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Диференціальне рівняння другого порядку (8), 
що є моделлю відтворення валового внутрішнього 
продукту держави, записується у вигляді
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у випадку сталості екзогенних величин 21,kk  і у 
вигляді
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у випадку їх змінності за часом.
Спосіб побудови математичної моделі, ґрунтовно 

описаний вище, будемо називати в подальшому ме-
тодом математичних приростів.

Висновки. У статті проведено чітке обґрунтуван-
ня понять моделі й математичного моделювання для 
різних життєвих ситуацій, науковий аналіз найпо-
ширеніших у вітчизняній літературі математичних 
моделей макроекономіки та опис їх значимості в на-
укових дослідженнях, детальне описання нового спо-
собу конструювання моделі динаміки макроекономі-
ки – методу математичних приростів.
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Статья посвящена комплексному исследованию одного из важнейших показателей качества современного информацион-

ного обеспечения высшего учебного заведения – показателя скорости доступа к сети Интернет. Исследование проведено с 
применением методологии статистического управления процессами. Для мониторинга и контроля показателя использованы 
различные типы контрольных карт.
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Roskladka A.A., Bozhko V.I. METHODS OF DIAGNOSTICS AND CONTROL OF ACCESS SPEED TO THE INTERNET
The article is devoted to the complex research of one of the most important indicators of the quality of modern process of the 

information support of higher educational establishment – the index speed Internet access. The study was conducted using the 
methodology of statistical process control. Monitoring and control of this indicator used by different types of control charts.
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Постановка проблеми. Показник швидкості до-
ступу до ресурсів глобальної мережі Інтернет є одним 
із найважливіших показників інформаційного забез-
печення. Швидкість доступу до Інтернету впливає не 
лише на комфортні умови роботи у глобальній мережі, 
але й визначає можливість функціонування дистан-
ційної освіти, проведення відеоконференцій та інших 
заходів, які базуються на потужному використанні 
інтернет-ресурсів. Основна проблема, яка зумовлює не-
обхідність у постійному моніторингу цього показника, 
полягає у відмінності значень швидкості доступу, за-
явленої інтернет-провайдером, та реальної швидкості, 
яка доступна користувачам інтернет-сервісів.

Спонтанне та ситуаційне керування процесом ін-
формаційного забезпечення лише на основі інтуїції і 
набутого досвіду рано чи пізно обертається провалом. 
Тільки зважений науковий підхід, постійний моні-
торинг та контроль процесу інформаційного забезпе-
чення здатні забезпечити вирішення складних орга-
нізаційних та технічних проблем.

Найбільш ефективними методами дослідження 
стабільності, керованості та оптимізації процесу ін-
формаційного забезпечення є методи статистичного 
управління процесами (Statistical Process Control – 
SPC), рекомендації до застосування яких містяться 
у Міжнародному стандарті ISO 9001 [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
ди статистичного управління процесами знайшли 
своє відображення у роботах Ю. Адлера [2], Х. Куме 
[3], В. Лапідуса [4], Х. Рамперсада [5], Д. Уїлера, 
Д. Чамберса [6].

Проте абсолютна більшість досліджень процесів 
із застосуванням методології статистичного управ-
ління стосуються виробничих процесів. На відміну 
від виробничих підприємств, дослідження процесів 
діяльності вищого навчального закладу методами 
SPC і, зокрема, процесу інформаційного забезпечен-
ня є новим перспективним напрямом наукових до-
сліджень [7].

Мета статті. Основне завдання даної статті поля-
гає у комплексному дослідженні одного із найважли-
віших показників якості сучасного інформаційного 
забезпечення ВНЗ – показника швидкості доступу до 
мережі Інтернет – із застосуванням методології SPC.

Виклад основного матеріалу. Протягом грудня 
2014 року авторами було проведено щоденні вимі-
рювання швидкості доступу до Інтернету на п’яти 
серверах ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі» шляхом завантаження тес-
тового файлу з інтернет-ресурсу http://rent3.tuthost.
com/100mb.bin обсягом 100 Мбайт. Результати вимі-
рювань представлено у таблиці 1.

3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : [навч. посібник] / 
В.В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.

4. Панчишин С. Аналітична економія: макроекономіка і мі-
кроекономіка : [навч. посібник] : У 2 кн. Кн.1 : Вступ до ана-
літичної економії. Макроекономіка / С. Панчишин, П. Ост-

роверх. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 723 с.
5. Підгородецька В.М. Модель динаміки внутрішнього валового 

продукту зі сталими екзогенними величинами / М.М. Іванюк, 
В.М. Підгородецька // Вісник Хмельницького національного уні-
верситету. – 2006. – № 1. Т. 1. – С. 158-163.
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У таблиці 1 також розраховано середні значення 
за підгрупами:
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= ∑                            (1)

та стандартні відхилення за підгрупами:
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Згідно з методичним підходом до вибору типу 
діаграми поведінки процесу [7, с. 215], враховуючи 
велику точність обчислень та значну динамічність 
показника, оберемо xS-діаграму для проведення діа-
гностики процесу інформаційного забезпечення ВНЗ 
за показником швидкості доступу до Інтернету.

Значення центральної лінії для S-карти обчислю-
ємо за формулою:

SCL s= .                           (3)

Значення верхньої та нижньої контрольних меж 
для S-карти обчислюємо, відповідно, за формулами:

4SUCL B s= ⋅ ;                       (4)

3SLCL B s= ⋅ .                        (5)
У формулах (4), (5) значення констант можна ви-

значити за таблицею [8, с. 6]. Маємо:

ix
x

n
= ∑

( )2

1
ix x

s
n
−

=
−

∑

SCL s=

4SUCL B s= ⋅

3SLCL B s= ⋅

1.4382SCL = ; 3.0043SUCL = ; 0SLCL =

xCL x=

3xUCL x A s= + ⋅

3xLCL x A s= − ⋅

8.9156xCL = ; 16.106xUCL = ; 1.7248xLCL =


0 3UCL x A s= + ⋅
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0 27.593 22.537 5.056xx CL− = − =  

S-карта діаграми представлена на рисунку 1.
Згідно з критеріями, представленими у [8, с. 10], 

S-карта не демонструє ознак порушення стабільності, 
що свідчить про ефективне групування даних у вибірці.

Побудуємо x-карту діаграми. Значення централь-
ної лінії для x-карти обчислюємо за формулою:
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Значення верхньої та нижньої контрольних меж 
для x-карти обчислюємо, відповідно, за формулами:
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Рис. 1. S-карта діаграми поведінки процесу 
інформаційного забезпечення за показником 

швидкості доступу до мережі Інтернет

У формулах (7), (8) значення констант також 
можна визначити за таблицею [8, с. 6]. Маємо:
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0 3LCL x A s= − ⋅

0 27.593 22.537 5.056xx CL− = − =  

x-карта діаграми представлена на рисунку 2.

Таблиця 1
Результати вимірювання швидкості доступу до Інтернет, Мбіт/с (грудень 2014 року)

Число 
місяця Порядковий номер сервера 

1 11.9537 11.5285 14.6435 14.3318 10.9256 12.6766 1.69671

2 15.8183 15.9092 13.9525 15.1805 15.6423 15.3006 0.80422

3 4.76619 4.43963 4.99071 5.67475 5.97466 5.16919 0.63853

4 4.0298 4.97624 2.14346 2.40682 2.72304 3.25587 1.20425

5 5.2138 2.29939 3.93773 4.03667 2.97645 3.69281 1.11203

6 16.5894 17.5951 17.4072 18.5164 18.73 17.7676 0.87105

7 10.9858 9.08141 11.7219 7.32497 11.2335 10.0695 1.83258

8 5.33923 5.28864 2.90045 4.0922 6.14022 4.75215 1.26723

9 8.9508 9.34029 8.8304 7.29831 7.93584 8.47113 0.83317

10 7.38533 5.99119 7.19064 6.21192 4.2567 6.20716 1.24562

11 2.2997 4.60257 6.14276 5.72661 4.73562 4.70145 1.49229

12 8.74815 7.32654 9.41777 11.8147 9.89596 9.44062 1.64262

13 5.81048 6.77493 3.61103 4.77547 7.97626 5.78963 1.6976

14 3.20203 3.49182 3.08926 2.3859 6.13164 3.66013 1.44015

15 2.93985 3.88069 6.33276 2.67659 2.95002 3.75598 1.51129

16 8.97537 9.0116 12.8408 8.90749 11.8764 10.3223 1.89024

17 11.6389 11.6366 9.92659 9.58534 12.3949 11.0365 1.21513

18 12.2854 16.579 15.3108 15.4155 13.4657 14.6113 1.71247

19 13.8495 15.626 15.3278 12.8617 16.6154 14.8561 1.49175

20 14.8366 15.0283 14.1978 16.9117 15.0231 15.1995 1.01576

21 19.4219 21.0198 21.0373 21.5103 22.6118 21.1202 1.14874

22 6.75596 5.91993 4.34993 3.21822 2.63124 4.57506 1.74894

23 8.41488 7.88472 10.7671 8.93546 10.7275 9.34594 1.33221

24 6.9121 6.82711 6.93439 9.67835 6.99782 7.46996 1.23604

25 9.54301 10.7315 10.6039 12.7655 11.4665 11.0221 1.19205

26 4.19381 8.44862 5.6787 5.90873 7.75772 6.39751 1.708

27 17.7471 13.2445 17.4071 16.2581 17.1497 16.3613 1.82761

28 2.01361 6.31282 0.74205 0.55644 6.14183 3.15335 2.86228

29 9.51768 5.9997 5.74026 5.81268 6.44954 6.70397 1.59694

30 5.05839 6.71894 5.42118 4.50383 3.02312 4.94509 1.34859

31 3.5377 3.89787 3.01048 4.35495 7.95813 4.55183 1.96682
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Рис. 2. x-карта діаграми поведінки процесу 
інформаційного забезпечення за показником 

швидкості доступу до мережі Інтернет

Згідно з критеріями, представленими у 
[8, с. 10], x-карта демонструє порушення стабіль-
ності за двома ознаками: вихід за контрольні межі 
трьох значень показника (квадратні маркери точок 
на рисунку 2) та зростаючу послідовність значень у 
період з 16 по 21 грудня (трикутні маркери точок 
на рисунку 2).

Виявлені у ході проведення діагностики пору-
шення стабільності процесу негативно впливали на 
стабільність інтернет-зв’язку під час проведення 
відеоконференцій, а також дистанційних лекцій в 
Інституті заочно-дистанційного навчання ВНЗ Уко-
опспілки «Полтавський університет економіки і тор-
гівлі». Зазначені проблеми спонукали до негайного 
пошуку особливих причин варіабельності значень 
показника швидкості доступу до Інтернету. Дослі-
дження було вирішено розпочати зі значення, що 

має найбільше стандартне від-
хилення показника швидкості 
доступу до мережі Інтернет на 
п’яти серверах протягом од-
ного дня. Таке значення спо-
стерігалося 28 грудня. Деталь-
ний аналіз значень показника 
протягом дня 28.12.2014 з ви-
користанням звітів програми 
JPerf продемонстрував сут-
тєві порушення стабільності 
швидкості доступу до Інтер-
нет. На рисунку 3 представле-
но звітні дані програми JPerf, 
отримані 28.12.2014 о 10:37 
на регіональному сервері про-
вайдера URAN (IP-адреса: 
212.111.206.133).

На рисунку 4 представле-
но звітні дані тієї ж програми, 
отримані через 7 хвилин з цьо-
го ж серверу.

Подальший аналіз апарат-
ного доступу із використан-
ням трасування маршруту до 
сервера 212.111.206.133 до-
зволив виявити суттєві часові 
затримки на окремих ділян-
ках маршруту (рис. 5).

Фахівцями навчально-на-
укового інформаційного центру 
була встановлена причина осо-
бливої варіабельності швидкості 
доступу до Інтернету, яка вия-
вилася в неадекватній поведінці 
буфера мережевого інтерфейсу 
одного із маршрутизаторів, на 
якому спонтанно відбувалася зу-
пинка передачі на мережевому 
інтерфейсі. Проблемний марш-
рутизатор був виведений з екс-
плуатації для з’ясування та ви-
рішення проблеми виробником 
устаткування.

Наступний аналіз про-
тягом перших 10 днів січня 
2015 року не виявив суттєвих 
порушень стабільності показ-
ника доступу до Інтернету на 
жодному з досліджуваних сер-
верів (рис. 6, 7).

Проведемо контролювання 
мети процесу інформаційного 

 

 

Рис. 3. Звітні дані показника швидкості доступу до Інтернет  
(Сервер 212.111.206.133, 28.12.2014, 10:37)

Рис. 4. Звітні дані показника швидкості доступу до Інтернету  
(Сервер 212.111.206.133, 28.12.2014, 10:37)
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забезпечення ВНЗ за показником швидкості доступу 
до Інтернету. З цією метою нанесемо на x-карту діа-
грами поведінки процесу ще одну центральну лінію, 
що відповідає номінальному значенню показника 
процесу 0 27.593x = , яке обчислено емпіричним шля-
хом у ході дослідження технічних вимог до якості 
функціонування програмного забезпечення. На ри-
сунку 7 номінальне значення х

0
 позначене штрих-

пунктирною лінією.
Центральна лінія діаграми має значення 

22.537xCL =  
і зображена на рисунку 7 суціль-

ною лінією. Природні межі 
процесу, зображені на ри-
сунку 7 звичайними пунк-
тирними лініями, мають 
значення 29.470xUNCL = ; 

15.604xLNCL = .
Допустимі відхилення від 

лінії номінального значен-
ня (верхня та нижня цільові 
межі) побудуємо за величиною 
природних меж процесу за 
формулами:
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8.9156xCL = ; 16.106xUCL = ; 1.7248xLCL =


0 3UCL x A s= + ⋅


0 3LCL x A s= − ⋅

0 27.593 22.537 5.056xx CL− = − =  

,       (9)
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.      (10)

На рисунку 7 цільові межі 
процесу зображені щільними 
пунктирними лініями.

Застосовуючи методич-
ний підхід до контролювання мети процесу з ви-
користанням комбінації природних і цільових 
меж процесу [7, с. 234-237], встановлено, що роз-
ташування значень показника швидкості доступу 
до Інтернету відповідає другому випадку перебігу 
процесу [7, с. 235]. Він вимагає втручання у про-
цес з метою корегування мети. У даному випадку 
цільове значення повинно бути зміщене в більший 
бік на величину
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1
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s
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∑

SCL s=

4SUCL B s= ⋅

3SLCL B s= ⋅
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xCL x=
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0 27.593 22.537 5.056xx CL− = − =  .

Оскільки провайдер інтернет-послуг забезпечує 
вхідну швидкість Інтернет, не меншу за розраховане 
номінальне значення, то збільшення швидкості до-
ступу для кінцевих споживачів можливе лише шля-
хом мінімізації втрат у локальній мережі.

Висновки з проведеного дослідження. Методо-
логія статистичного управління процесами є по-
тужним інструментом виявлення порушень ста-
більності показника швидкості доступу до мережі 
Інтернет, дослідження причин відхилень значень 
показника та пошуку засобів їх усунення. Систем-
не застосування контрольних карт Шухарта дає 
можливість не лише проводити моніторинг ста-
більності показників, але й ефективно управляти 
процесом інформаційного забезпечення вищого на-
вчального закладу.
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Рис. 5. Трасування маршруту до серверу 212.111.206.133

 

Рис. 6. S-карта діаграми поведінки процесу 
інформаційного забезпечення за показником 

швидкості доступу до мережі Інтернету 
(січень 2015 року)
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Рис. 7. x-карта діаграми поведінки процесу 
інформаційного забезпечення за показником 

швидкості доступу до мережі Інтернет 
(січень 2015 року)
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