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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНСТОСПРОМОЖНОСТІ  
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бабиніна С.М.
студентка
Національного авіаційного університету

Розглядається сутність конкурентоспроможності, конкурентні переваги готельного підпри-
ємства та запропоновані методи підвищення його конкурентоспроможності за рахунок роз-
робки та проведення рекламної компанії, збільшення номерного фонду, розширення додат-
кових послуг, дотримання технологічних стандартів, удосконалення управління персоналу 
готелю, підвищення культури обслуговування.
Ключові слова: аналіз, конкурентоспроможність, підприємство, конкуренція, методи кон-
курентоспроможності, готельне підприємство, послуга.

Постановка проблеми. Проблема підвищення 
конкурентоспроможності сьогодні займає централь-
не місце в економіці держави. Не зважаючи на велику 
кількість факторів, що впливають на дану проблему, 
головним фактором є конкурентоздатна продукція, 
яку виробляє підприємство, та просунення її на ри-
нок. У нашому випадку такою продукцією є надання 
послуг, оскільки ми говоримо про готельні підпри-
ємства. Для того, щоб забезпечувати ефективну ді-
яльність готельного підприємства на ринку послуг 
в сучасних умовах, необхідно вміти реально оціню-
вати фінансовий стан, як свого підприємства, так і 
існуючих потенційних конкурентів, брати до уваги 
підприємницькі та стратегічні рішення в області до-
сягнення конкурентних переваг. Конкурентна пере-
вага є найголовнішою стратегічною запорукою успі-
ху, яка визначається в процесі планування діяльності 
підприємства при аналізі його альтернатив.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми конкурентоспроможності підприємств 
досліджували такі зарубіжні вчені, як Д. Абель,  
А. Сміт, Д. Рікардо, Г.Гамель, Р. Ешенбах, Р. Коуз,  
П. Друкер, К. Ендрус, П. Зенге, М. Портер,  
Ф. Котлер, К. Крістенсон та ін. Значний внесок у 
дослідження конкурентоспроможності економічних 
суб’єктів здійснили такі вітчизняні економісти, як  
В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, З. Варналій, О. Вла-
сюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Долішній.

Мета дослідження. Ме та статті полягає в те-
оретичному дослідженні методів підвищення кон-
курентоспроможності готельних підприємств та 
пошуку й виведення на основі цього практичних 
рекомендацій.

Виклад основного матеріалу. В сучасному еко-
номічному просторі про конкурентоспроможність 
можна говорити тільки при наявності конкуренції 
між виробниками певної продукції (послуги). Тому 
конкуренція є основним чинником, який необхідно 
враховувати підприємствам для того, щоб досягти 
успіху на ринку. Саме конкуренція визначає, на-
скільки доречна вибрана стратегія компанії і такі її 

компоненти, як інновації, капітал, менеджмент, кор-
поративна культура та інші.

Здатність (спроможність) підприємства вести 
суперництво у базовій галузі, на міжгалузевому та 
світових ринках отримала втілення в категорії «кон-
курентоспроможність» («конкурентоздатність»).

Конкурентоспроможність – це здатність об’єкта, 
який характеризується ступенем реального або по-
тенційного задоволення ним конкретної потреби по-
рівняно з аналогічними об’єктами, які представлені 
на одному ринку. Конкурентоспроможність визначає 
здатність витримати конкуренцію, на відміну від 
аналогічних об’єктів на цьому ринку.

Підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства необхідно розглядати як довгостроковий по-
слідовний процес пошуку й реалізації управлінських 
рішень у всіх сферах його діяльності, здійснюваний 
планомірно, відповідно до обраної стратегії довго-
строкового розвитку, з урахуванням змін у зовніш-
ньому оточенні та стану засобів самого підприєм-
ства, і внесенням відповідних коректив.

Процес підвищення конкурентоспроможності по-
требує врахування специфіки взаємозв’язку як між 
елементами організації, так і з їх оточенням, і являє 
собою процес прийняття рішень (включаючи цілі, 
методи, плани) по досягненню цілей підвищення 
конкурентоспроможності. При цьому керівник під-
приємства повинен:

1) об’єктивно оцінювати існуюче положення ор-
ганізації;

2) визначати концепцію підвищення конкуренто-
спроможності;

3) доводити необхідність змін;
4) наочно представляти та пояснювати очікувані 

результати вдосконалення діяльності. 
Готельне підприємство (від латинського «hospi-

talis» – гостинний) – це підприємство будь-якої ор-
ганізаційно-правової форми та форми власності, що 
складається з номерів та надає людям, які знаходяться 
поза домівкою, комплекс послуг, найважливішими се-
ред яких є послуги розміщення і харчування.
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Конкурентоспроможність готельних підприємств –  
це синтетичний показник, що відображає ступінь 
ефективності зовнішніх і внутрішніх факторів, на 
перший план серед яких виходять: ціна, якість, но-
визна, наукоємність та інтелектомісткість послуги, 
та впливає на успішність функціонування будь-якого 
підприємства готельної індустрії.

Розвиток готельного господарства постійно по-
требує підвищення конкурентоспроможності го-
тельних підприємств як на внутрішньому так і на 
світовому туристичному ринку. Тому, основними 
завданнями готельного бізнесу є: створення конку-
рентних переваг і підвищення конкурентоспромож-
ності, пошук більш перспективних шляхів розвитку, 
оновлення власної політики з урахуванням вимог ди-
намічного ринку готельних послуг, що розвивається. 

Оскільки готельна послуга – це результат діяль-
ності будь-якого готельного підприємства, то вважа-
ється доцільним її розглядати як системоутворюю-
чий фактор, конкурентоспроможність якої можливо 
забезпечити за умови комплексного підходу до фор-
мування конкурентних переваг. 

Методи підвищення конкурентоспроможнос-
ті готельного підприємства потрібно розглядати на 
основі результатів надання послуг гостинності, які 
можуть бути позитивними або негативними для клі-
єнтів готелю в процесі його обслуговування. Таки-
ми показниками в основному виступають умови та 
якість обслуговування, форма поведінки персоналу, 
повнота набору послуг, технічна і естетична ком-
фортність навколишнього середовища, доступність 
одержання обслуговування, короткочасність очіку-
вання обслуговування. 

Як позитивні результати у випадку дотримання 
вище зазначених показників можуть виявлятися в 
збільшенні постійних клієнтів готелю, розширенні 
популярності його торгової марки, підвищенні при-
бутку, що й визначається як конкурентоспроможність 
та можуть бути забезпечені шляхом сукупної взаємо-
дії умов гостинності в єдиному технологічному про-
цесі, який скоординовано моделлю гостинності. 

Значний вплив на організацію комфортних умов і 
гостинності має дотримання технологічного стандар-
ту. Технологічні вимоги ґрунтуються на планувальній 
і функціональній організації технологічного процесу, 
дотриманні технологічних інструкцій та правил об-
слуговування. Підвищення якості матеріально-техніч-
ної бази готелю, використання сучасних технологій в 
діяльності та їх уніфікація, оптимізація організацій-
ної структури управління готелем буде сприяти підви-
щенню конкурентоспроможності готелю. 

Умови надання послуг та процес обслуговування 
клієнтів є визначальними параметрами гостинності, 
яка орієнтована на формування позитивного іміджу 
готелю у споживачів. Зусилля керівництва, спрямо-
вані на розширення асортименту послуг, їх відповід-
ності потребам і вподобанням споживачів, а також 
підвищення їх якості, дають можливість готельному 
підприємству бути конкурентоздатним на ринку го-
тельних послуг. Але з урахуванням того, що і спожи-
вач, і обслуговуючий персонал є частиною послуги 

внаслідок того, що процес її виробництва і спожи-
вання співпадають, особливого значення набувають 
особисті якості обслуговуючого персоналу та його 
участь в процесі обслуговування. 

Професійність персоналу та його здатність на-
давати послуги у визначеній якості та відповідно 
до вимог споживачів, може забезпечити конку-
рентну перевагу готельного підприємства. На мою 
думку, саме людський фактор є визначальним у 
цьому випадку.

Слід зазначити, що підприємство піклується не 
тільки про залучення уваги ринку до свого готелю, 
але й про форми фізичного представлення свого про-
дукту споживачам. У готельному бізнесі продукт не 
має речової форми, що обумовлює пошук різнома-
нітних шляхів забезпечення клієнтів інформацією 
про свій продукт, а також використовують з метою 
реклами деякі пов'язані з подорожжю відчутні речі, 
наприклад, брошури, квитки і ваучери, страхові по-
ліси, путівники та ін. 

Граючи головну роль у всій комунікаційній систе-
мі, реклама одночасно інформує про підприємство і 
її продукт, переконує потенційних покупців зупинити 
свій вибір на даному готелю і її послугах, підсилює 
впевненість в існуючих клієнтів у своєму виборі.

Науковці вважають, що основними методами під-
вищення конкурентоспроможності готельного під-
приємства є наступні. 

1. Збільшення номерного фонду готелю. При збе-
реженні рівня завантаження готелю захід по збіль-
шенню номерного фонду дозволить підвищити кон-
курентоспроможність готелю за рахунок зниження 
вартості номера. 

2. Проведення рекламної кампанії готелю. Цей 
захід матиме позитивний вплив на просування го-
тельних послуг на туристичних ринках, збереження 
свого сегменту ринку і завоювання нових клієнтів. 

3. Підвищення кваліфікації працівників. Даний 
захід дозволяє готелю також отримати додатковий 
прибуток. 

4. Розширення спектру додаткових послуг дозво-
лить готельному підприємству залучити нових клі-
єнтів і підвищити рівень конкурентоспроможності в 
порівнянні з активними конкурентами.

Також я вважаю, що для підвищення конкурен-
тоспроможності готельного підприємства потрібно 
проводити наступні заходи.

1. Постійно підвищувати якість послуг, які про-
понуються готелем, для того, щоб кожен клієнт був 
задоволений й хотів повертатися знов і знов.

2. Орієнтуватися на рівень обслуговування у готе-
лях вищих категорій.

3. Бути у «ногу з часом» стосовно технічного об-
ладнання готельного підприємства.

4. Проводити постійну маркетингову діяльність:
• реклама у ЗМІ;
• реклама у аеропортах, вокзалах;
• реклама на сайтах бронювання;
• реклама у туристичних фірмах;
• періодичний публічний розіграш сертифікатів 

та ваучерів, тощо.
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5. Постійно підвищувати якість ресторанних по-
слуг, робити ставку на унікальність кухні.

6. Ввести можливість розміщення гостя в його 
улюбленому номері (вид з вікна, поверх, тощо).

7. Розташування в номері гостя привітальних кві-
тів, фруктів, напоїв за рахунок готелю.

8. Пропозиція «золотої картки» для постійних 
клієнтів, яка дає право на цінові знижки або можли-
вість безкоштовно користуватись деякими послуга-
ми готелю. 

9. Більшу частину прибутку відкладати на «ви-
куп» будівлі, якщо він знаходиться в оренді. Після 
викупу будівлі наявні вільні кошти спрямовувати на 
розвиток, зокрема на вдосконалення й переоблад-
нання номерів, приміщень, тощо.

10. Створювати нові послуги.

Висновки. Отже, для підвищення конкуренто-
спроможності досліджуваного підприємства по-
трібно проводити заходи щодо підвищення якості 
послуг, покращення технічного оснащення, прове-
дення маркетингової діяльності, працювати тільки 
з висококваліфікованим персоналом, тощо для того, 
щоб кожен клієнт був задоволений й хотів поверта-
тися знов і знов.

Слід зазначити, що впровадження в життя запро-
понованих заходів та рекомендацій в готелях дозво-
лить покращити управління персоналом, підвищити 
рівень конкурентоспроможності послуг порівняно з 
конкурентами, що безпосередньо вплине на резуль-
тати діяльності готелю, допоможе підвищити якість 
надаваних послуг в готелі та залучити більшу кіль-
кість клієнтів. 
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Рассматривается сущность конкурентоспособности, конкурентные преимущества гостиничного 
предприятия и предложены пути повышения конкурентоспособности за счет разработки и проведе-
ния рекламной компании, увеличения номерного фонда, расширения дополнительных услуг, соблю-
дения технологических стандартов, совершенствования управления персонала отеля, повышения 
культуры обслуживания.
Ключевые слова: анализ, конкурентоспособность, предприятие, конкуренция, методы конкуренто-
способности, гостиничное предприятие, услуга.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
І ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Богачевська К.В.
аспірант
Криворізького економічного інституту
Криворізького національного університету

Визначено основні чинники, що визначають об’єктивність появи категорії адаптаційний по-
тенціал підприємства. Розроблено загальні основи дослідження і формування адаптаційно-
го потенціалу підприємства.
Ключові слова: адаптаційний потенціал підприємства, формування, об’єктивність, адапта-
ція, стратегічні системні засоби, тактичні комплексні засоби.

Постановка проблеми. Для ефективного впро-
вадження в господарській діяльності механізмів і 
методів стратегічного маркетингу підприємство по-
винно мати можливість адекватно сформувати свій 
адаптаційний потенціал. Одним з найважливіших 
чинників, що впливають на структуру і на процес 
формування адаптаційного потенціалу підприємства 
є специфіка і особливості зовнішнього середовища. 
Для побудови прогнозів, складання планів, ухвален-
ня ефективних рішень необхідно мати у своєму роз-
порядженні об'єктивну інформацію про можливості 
підприємства в досягненні певної мети в різних на-
прямах діяльності. Найважливішим є володіння су-
купною інтегральною оцінкою, яка б включала всі 
можливості і враховувала б усі обмеження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В да-
ний час українські вчені недостатньо уваги приділя-
ють дослідженню процесу формування потенціалу 
підприємства. Дослідженню теоретичних положень 
формування потенціалу присвячено праці вітчизня-
них науковців Должанського І.З., Краснокутської Н.С.,  
Отенко І.П. та ін. У зв’язку зі зміною суспільного 
ладу в країні, кризовим становищем деяких підпри-
ємств відбувається скорочення потенціалу. Саме 
тому вивчення процесу формування потенціалу яв-
ляється необхідним та актуальним на сьогодні, а 
особливо адаптаційного потенціалу підприємства.

Мета дослідження. Метою дослідження є ви-
значення основних чинників, що визначають 
об’єктивність появи категорії адаптаційний потен-
ціал підприємства та розробка загальних основ до-
слідження і формування адаптаційного потенціалу 
підприємства.

Основні результати дослідження. Формування 
конкурентоспроможності і репутації підприємства 
базується на можливостях підприємства проти-
стояти впливу чинників зовнішнього середовища. 
Зовнішнє середовище, в якому діє підприємство, 
формує сукупність чинників, під впливом яких змі-
нюються основні аспекти його діяльності.

Розглядаючи комплекс питань, що стосуються 
формування потенціалу підприємства, більшість ав-

торів сучасної економічної літератури [1, 2, 6, 8, 3] 
пов’язують формування потенціалу з формуванням 
лише внутрішніх можливостей підприємства.

Формування потенціалу підприємства полягає у 
створенні системи його базових елементів (ресурсів, 
здібностей і компетенцій), що буде підґрунтям до-
сягнення певних цілей діяльності. Формування по-
тенціалу підприємства – це процес ідентифікації та 
створення спектра підприємницьких можливостей, 
його структуризації та побудови певних організацій-
них форм для стабільного розвитку та ефективного 
відтворення [4].

Процес формування потенціалу підприємства є 
одним із напрямів його економічної стратегії і пе-
редбачає створення і організацію системи ресурсів і 
компетенцій таким чином, щоб результат їхньої вза-
ємодії був чинником успіху в досягненні стратегіч-
них, тактичних і операційних цілей діяльності під-
приємства [7].

Чинники, що впливають на формування та розви-
ток потенціалу підприємства діляться на внутрішні 
та зовнішні залежно від сфери їх впливу на складові 
потенціалу. Зовнішні чинники пов’язані з заходами 
державних органів, банківських установ, інвести-
ційних компаній тощо. До зовнішніх чинників від-
носять економічні, природні, політико-правові, со-
ціокультурні, кон’юнктурні, технологічні та інші. До 
внутрішніх чинників перш за все відноситься стра-
тегія підприємства. Тому процес формування по-
тенціалу є одним з напрямків економічної стратегії 
підприємства [5].

На нашу думку, система формування потенціа-
лу підприємства може бути представлена у вигляді 
певної кількості елементів, що взаємодіють у зо-
внішньому та внутрішньому середовищі діяльнос-
ті підприємства. Основні чинники, що визначають 
об’єктивність появи категорії адаптаційний потенці-
ал підприємства представлено на рис. 1.

Аналіз зовнішнього середовища є інструментом, 
за допомогою якого керівники відстежують зовнішні 
стосовно підприємства фактори з метою визначення 
потенційних небезпек і своєчасного використання но-
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вих можливостей. Вивчення зовнішнього середовища 
також дозволяє керівництву вчасно прогнозувати по-
яву ринкових загроз, що втілюються у певні проблеми 
або проблемні ситуації, підготувати ситуаційні плани 
на випадок виникнення непередбачених обставин, 
розробити стратегію, що дозволить досягти поставле-
ної мети та перетворити потенційні загрози у можливі 
вигоди. В залежності від конкретних параметрів цих 
факторів підприємство може мати або сприятливі, або 
несприятливі для створення і підтримки конкурентної 
переваги умови виробництва.
 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1. Основні чинники, що визначають 
об’єктивність появи категорії адаптаційний 
потенціал підприємства

Різноманітність і нестабільність умов зовнішньо-
го середовища підприємства обумовлює об’єктивну 
необхідність своєчасної, швидкої реакції системи 
управління на зміни з мінімальними витратами. Для 
цього керівництво повинно не стільки мати у своєму 
розпорядженні інформацію про фактори зовнішньо-
го середовища, скільки їх кількісну та якісну оцінку 
та вміти визначити їх спільний вплив на основні опе-
раційні процеси.

Для того щоб ефективно використовувати можли-
вості, які надає підприємству зовнішнє середовище, 
а також уникнути та попередити негативний вплив 
на нього зовнішніх загроз необхідно постійно вивча-
ти та аналізувати динамічне та непередбачуване зо-
внішнє оточення за допомогою адаптаційного потен-
ціалу, який характеризує, з одного боку, можливості 
змінювання внутрішнього середовища підприємства 
під поставлені стратегічні цілі його розвитку, а з ін-
шого боку, можливості змінювання підприємства 
в цілому, як відкритої системи, під зовнішні умови 
господарювання, які є мінливими за своєю ринковою 
сутністю, що в кінцевому підсумку, при реалізації 
цих можливостей, сприятиме ефективному і конку-
рентоспроможному розвитку підприємства в довго-
строковому періоді.

Формування адаптаційного потенціалу підприєм-
ства складний процес який можливий лише за вза-
ємодії з зовнішнім середовищем. Під час вивчення 
цього процесу необхідно розглянути чинники, які 
впливають на всі його складові та забезпечують 
ефективне їх використання.

Процес формування адаптаційного потенціалу 
підприємства має бути в основі стратегії і передбача-
ти створення і організацію системи ресурсів і мож-
ливостей таким чином, щоб результат їхньої взаємо-
дії забезпечив досягнення стратегічних, тактичних і 
операційних цілей діяльності підприємства 

Підприємство досліджує ті аспекти навколиш-
нього середовища, з якими йому доводиться мати 
справу, тобто воно само бере участь у формуванні 
власного зовнішнього середовища, може здійсню-
вати на елементи найближчого оточення визначені 
управлінські впливи. Таким чином, навколишнє се-
редовище є об’єктом фактичних, спробних і, можли-
во, навіть ненавмисних маніпуляцій з боку організа-
цій, які знаходяться в ній [9].

Моделі формування потенціалу не відображають 
повною мірою вплив чинників зовнішнього серед-
овища на формування потенціалу, стратегічної спря-
мованості процесу формування, зв’язок формування 
внутрішнього потенціалу підприємства з зовнішнім 
потенціалом, а адаптаційний потенціал забезпечує 
даний взаємозв’язок.

Об’єктивність адаптації як процесу, а значить і 
адаптаційного потенціалу підприємства, визначаєть-
ся об’єктивністю економічного розвитку підприєм-
ства під впливом зовнішнього і внутрішнього серед-
овища (рис. 2.).
 

Об’єктивність економічних законів

Об’єктивність адаптації як важливої складової 
економічного розвитку підприємства

Об’єктивність формування адаптаційного 
потенціалу підприємства

Об’єктивність економічного розвитку підприємства

 

Об’єктивність впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників на економічний розвиток підприємства

Рис. 2. Об’єктивність як ключова ознака 
економічних категорій «адаптація»  
і «адаптаційний потенціал підприємства»

Аналізуючи такі поняття як конкуренція, конку-
рентоспроможність, конкурентні переваги слід за-
значити, що рівень останніх визначається адаптацій-
ним потенціалом і без його належного рівня не може 
існувати. Не маючи певних конкурентних переваг, 
підприємство не може забезпечити собі певний рі-
вень конкурентоспроможності. Конкуренті переваги 
можуть проявлятися у виробництві, фінансово-гос-
подарській діяльності, інноваційній, інвестиційній, 
кадровій, маркетинговій сферах підприємства. І 
оскільки виникають вони в різних сферах діяльнос-
ті, а ці сфери мають вже попередньо створений по-
тенціал, то адаптаційний потенціал дає змогу визна-
чити рівень адаптованості підприємства до змін.

Дослідження і формування адаптаційного потен-
ціалу підприємства базується на єдності двух важ-
ливих аспектів: з одного боку досліджуються клю-
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чові чинники, які визначають рівень адаптаційного 
потенціалу підприємства, а з іншого боку ресурси та 
інвестиційні можливості щодо досягнення заплано-
ваного рівня (рис. 3). 

Формування включає аналіз ключових чинників 
за допомогою яких можна оцінити рівень адаптацій-
ного потенціалу підприємства на визначений момент 
часу та у єдності з можливостями ресурсів та інвес-
тицій. Однак ефективність використання адаптацій-
ного потенціалу можна визначити тільки в процесі 
зіставлення його величини з величиною очікуваних 
загроз з боку зовнішнього оточення. Визначається 
актуальність необхідності створення гнучких вироб-
ничо-організаційних систем, здатних швидко реагу-
вати на зміни зовнішнього середовища та адаптувати 
внутрішнє середовище до цих змін. 

Отже, дослідження і формування адаптаційно-
го потенціалу підприємства повинно забезпечу-
вати мінімізацію негативного впливу зовнішньо-
го середовища шляхом налагодження ефективної 
взаємодії з зовнішнім та внутрішнім середовищем, 
а саме ефективним використанням позитивних 
чинників та мінімізації в короткостроковий період 
негативних чинників. 

Стратегічний аналіз і стратегічні мар-
кетингові дослідження відносяться до до-
слідження адаптаційного потенціалу, а 
стратегічне планування, базуючись на цих 
двох елементах, є основою для формуван-
ня адаптаційного потенціалу підприємства. 
Стратегічний аналіз зазвичай вважається 
початковим процесом стратегічного плану-
вання, оскільки він забезпечує базу як для 
визначення місії цілей підприємства, так і 
для вироблення стратегії поведінки, що дає 
змогу підприємству здійснити свою місію 
й досягти своїх цілей. Саме стратегічний 
аналіз вважають засобом перетворення ре-
зультатів аналізу внутрішнього та зовніш-
нього середовища в стратегію розвитку. Для 
стратегічних маркетингових досліджень ви-
суваються такі вимоги: цілеспрямованість, 
об’єктивність, своєчасність та системність. 
Стратегічне планування є важливою скла-
довою стратегічного управління, процес 
розподілу ресурсів, адаптації організації до 
зовнішнього середовища, забезпечує пере-
думови ефективної діяльності підприємства, 
а також досягненню встановлених цілей.

Основою дослідження адаптаційного 
потенціалу підприємства серед тактичних 
засобів є фінансово-економічний аналіз 

підприємства, виявлення резервів, а формування адап-
таційного потенціалу підприємства забезпечується 
через реалізацію резервів та тактичне планування. Фі-
нансово-економічний аналіз підприємства забезпечує 
дослідження фінансових результатів діяльності під-
приємства та зорієнтований на їх оцінку. Виявлення і 
використання резервів має велике значення, адже мо-
білізація резервів виробництва найбільш економічне 
джерело зростання ефективності виробництва. Так-
тичне планування підприємства передбачає розробку 
поточних дій, що доводяться до кожного підрозділу 
підприємства і безпосередньо таке планування здій-
снюється для реалізації стратегічних планів. 

Мета розвитку підприємства виходить із інтере-
сів власників підприємства з врахуванням зовнішніх 
і внутрішніх чинників.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, визначені особливості форму-
вання адаптаційного потенціалу підприємства дозво-
ляють визначити взаємодію позитивних і негативних 
чинників впливу на подальше управління підприєм-
ством в довгостроковому періоді. Серед напрямків 
подальших досліджень слід виділити визначення ме-
тодів оцінки адаптаційного потенціалу підприємства. 
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МЕТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ 
АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 3. Загальні основи дослідження і формування 
адаптаційного потенціалу підприємства
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Постановка проблеми. Сьогодні існує велика 
кількість теоретичних надбань та практичних резуль-
татів логістичної діяльності. Вони стосуються питань 
планування, управління і контролю потоків ресурсів, 
котрі використовуються у виробничій діяльності під-
приємств, установ, організацій. Зокрема, проблема 

визначення ефективності управління потоковими 
процесами малодосліджена у науковій літературі, та-
кож неопрацьованою залишається проблема оцінки 
матеріальних потоків на промислових підприємствах.

Аналіз досліджень. Ця проблема розглядала-
ся в наукових публікаціях А.Г. Бутрина, М.Г. Гирі,  

УДК 330:519.6

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
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ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА

Вітвіцький О.О.
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У статті запропоновано економіко-математичну модель розрахунку максимального потоку 
матеріальних ресурсів між виділеними членами ринку на основі методу Форда-Фалкерсона. 
Простежено рух матеріальних потоків між учасниками ринку, визначено зв’язки між скла-
довими процесу обігу матеріальних потоків.
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, промислове підприємство, матері-
альний потік, максимальний потік.

Таблиця 1
Кількісний опис товару в 2013 р. у мережі розподілу на ВАТ «Факел», тис. грн.

Вершина Вхідний потік Вихідний потік
Номер Позначення Пропускна здатність Ребро Пропускна здатність Ребро

s a - -

6087046 (a,b)
1000208 (a,ТП1)
1200400 (a,ТП2)
120000 (a,ТП3)

1 b 6087046 (a,b)
804514 (b,ТП1)
1004706 (b,ТП2)
12000 (b,ТП3)

2 ТП1
1000208 (a,ТП1) 96725 (ТП1,c)

804514 (b,ТП1) 201173 (ТП1,d)
75118 (ТП1,e)

3 ТП2 1200400 (a,ТП2) 263004 (ТП2,g)
1004706 (b,ТП2) 132448 (ТП2,f)

4 ТП3 120000 (a,ТП3) 123850 (ТП3,k)120000 (b,ТП3)
5 c 96725 (ТП1,c) 107272 (c,h)
6 d 201173 (ТП1,d) 202500 (d,h)
7 e 75118 (ТП1,e) 76235 (e,h)
8 g 263004 (ТП2,g) 263004 (g,h)
9 f 132448 (ТП2,f) 140000 (f,h)
10 k 123850 (ТП3,k) 123850 (k,h)

T h

107272 (c,h)
202500 (d,h)
76235 (e,h)
263004 (g,h)
140000 (f,h)
123850 (k,h)
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«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

А.Н. Єрмоловича, Ю. Райнхарда, Г.А. Семенова, Син-
ка Д. Скотта, Л.В. Травкіна та інших [1, 2, 3, 5, 6].

Метою даної публікації є: створення моделі макси-
мального потоку матеріальних ресурсів, що здійснюють 
«рух» між підприємствами кластера та з’ясування фор-
мальних зв’язків між окремими складовими частинами 
процесу реалізації обігу матеріальних потоків. Зазначе-
на модель має призначення вдосконалення системи від-
носин між сукупностями виробниками та споживачами.

Виклад основного матеріалу. Попередньо сфор-
мульовану мету дослідження формалізуємо у вигляді 
задачі пошуку максимального потоку в   мережі. Нехай 
(s, t) – мережа, якою рухається матеріальний потік, за 
умови відомих даних про кількість виготовленої про-
дукції і кінцеве споживання. Опишемо процес побудо-
ви (s, t) – мережі за вихідними даними табл. 1. З кожною 
вершиною графа пов’яжемо учасника ринку: «а» –  
виробник; «b» – склад готової продукції; «ТП1, ТП2, 
ТП3» – транспортні вузли; «с, d, е, g, f, k» – споживачі.

Для зручності усім вузлам мережі надамо від-
повідний номер. Джерелом і виступає виробник; в 
якості вузла t виступає учасник; «h» – кінцеве спо-
живання. Кожна вершина графіку руху має вхідний і 
вихідний матеріальний потоки. Кожен з цих потоків 
має пропускну здатність, яка в залежності від виду 
ланки може бути виражена через відповідну величи-
ну: виробничої потужності; планової потреби (попи-
ту) споживачів; місткості ринку.

Вхідним і вихідним потокам у табл. 1 відповіда-
ють позначення, пов’язані з парами вершин, що ви-
значають початок і кінець відповідного потоку.

Так, наприклад, вхідний потік до складу готової 
продукції має позначення (а, b), оскільки початкову 
вершину цього потоку – ланку «виробництво» – по-
значено «а», а кінцеву вершину – ланку «склад гото-
вої продукції» – позначено «b».

Таке подання представлення інформації, що опи-
сує стан і потенціал мережі розподілу матеріального 
ресурсу, дозволяє фахівцям використовувати універ-
сальний інструмент формалізованого подання стану 
мережі, який сприяє плануванню не тільки обсягів 
постачання в мережу і нормативи наявності запасу в 
її ланках, а й відповідні перспективи стосовно мож-
ливостей розвитку та вдосконалення мережі розпо-
ділу матеріальних потоків.

Далі розглянемо мережу, що визначається гра-
фом G = (U,V), де U – множина вершин, у тому 
числі єдине джерело s, єдиний стік t, V – множи-
на ребер, що з’єднують вузли графа. На множині 

( ){ }UuuuuV jiji ∈= ,:,  визначена функція пропускної 
спроможності rij. Нехай інтенсивність джерела ds = d.  
За теоремою існування потоку на мережі інтенсив-
ність стоку має дорівнювати dt = –d. Допустимий по-
тік для мережі, що досліджується визначається на-
ступними співвідношеннями:
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Вирішення задачі про максимальний потік по-
лягає у знаходженні максимуму інтенсивності d, за 
якого в мережі, що досліджується існує потік. По-
тік }),(,{ Vjixx ij ∈= ∗∗  , який відповідає максимальному 
значенню d* інтенсивності, іменують максимальним 
потоком, а d* – величиною цього потоку.

У силу того, що мережі руху матеріального по-
току, який аналізується далі, містять невелику наяв-
ність вузлів, задачі про максимальний потік у мережі 
доцільно розв’язувати методом Форда-Фалкерсона 
[6]. Крім того, результати розрахунків максимальних 
потоків на мережах за допомогою зазначеного мето-
ду відображаються на мережі. А це є зручним інстру-
ментом для здійснення подальшого дослідження й 
відповідно узагальнення задач, котрі розглядаються.

Розрізом мережі, що відокремлює і від t, назива-
ється множина дуг },:),{()( CjCiVjiCV ∉∈∈=  , де С –  
певна множина вершин UC ⊂  мережі, така, що за-
довольняє умову CtCs ∉∈ , .

Пропускна спроможність розрізу визначається 
наступним чином:

.)(
)(),(

∑
∈

=
CVji
ijrCr                            (2)

Зрозуміло, що для кожної конкретної мережі ви-
бір множини С повністю визначає пропускну спро-
можність розрізу. Розріз, що має найменшу пропус-
кну спроможність, називається мінімальним (задача 
про мінімальний переріз).

Виявляється, що сформульовані задачі про мак-
симальний потік і мінімальний переріз в (s,t)-мережі 
є двоїстий, тобто їх розв’язки щільно пов’язані між 
собою. Це й і утверджує теорема Форда-Фалкерсо-
на. Величина максимального потоку із s в t дорівнює 
розрізу, що відокремлює, і пропускній спроможності 
мінімального за t.

Згідно з теоремою про максимальний потік та 
мінімальний розріз за відомим максимальним пото-
ком }),(,{ Ujixx ij ∈= ∗∗   досить просто сформувати міні-
мальний переріз )( ∗CU . Крім того, якщо потік не є 
максимальним, то можливе його збільшення шляхом 
зміни потоку вздовж певного ланцюга. Це є основою 
методу Форда-Фалкерсона, тобто певної рекурент-
ної процедури, на кожному кроці якої позначаються 
вершини або формується потік більшої величини.

Алгоритм Форда-Фалкерсона розпочинає роботу 
з будь-якого припустимого потоку x0 (зокрема ну-
льового), величини d0, при цьому для такого потоку 
визначається множина C0. Якщо 0Ct∉ , то потік x0 
є максимальним, в іншому випадку можна знайти 

0θ0 >
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kθ  

)(μ i

iθ  

],[ iNi

 та новий потік 
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 величини  
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. Для нового потоку зазначений цикл 
операцій повторюється.

Визначення Ck та 

0θ0 >
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 інтегруються до одного про-
цесу «позначення» вершин. Позначка 
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 довільної 
вершини і містить два числа Ni та 

0θ0 >
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 . Ці числа озна-
чають, що вздовж певного ланцюга, останнім ре-
бром якого є 

0θ0 >
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],[ iNi , можна додатково доставити 
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, 
одиниць потоку з вершини s до вершини і.

Ретельно розглядаючи цей алгоритм, вважа-
ючи, що відомим є допустимий потік х (зокрема 
нульовий).
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Крок 1 (процес «позначення»). На цьому кроці 
кожна з вершин належить до одного з трьох типів:

– непозначена;
– позначена і непроаналізована; 
– позначена і проаналізована.
Спочатку всі вершини є непозначеними.
Позначимо вершину s позначкою 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

, що означає: можна спрямувати 
потік з вершини і до цієї самої вершини необмеже-
ного обсягу.

Тепер вершина s позначена але непроаналізована.
Взагалі, нехай j – позначена і непроаналізова-

на вершина, 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

 або 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

 – її 
познач ка. Аналізуємо інші непозначені вершини 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

, і 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

. Кожній з таких вершин ста-
вимо у відповідність позначку 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

, де 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

. Аналізуємо також інші не-
позначені вершини 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

, і 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

. Кожна з 
таких вершин набуває позначку 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x=

, де 

)θ,()(μ ∞=+= sss

)θ,()(μ jij +=  

)θ,()(μ jij −=  

Ukjk ∈),(:

jkjk rx <

)θ,()(μ kjk +=  

},θmin{θ jkjkjk xr −=

Ukjk ∈),(:

0>kkx

)θ,()(μ kjk −=  

},θmin{θ kjjk x= .
Усі вершини k, які набули позначки, тепер є по-

значеними і непроаналізованими, а вершина і – по-
значена і проаналізована.

Продовжуємо приписувати позначки непозначе-
ним вершинам до того моменту, поки або ж вершина 
t виявиться позначеною, або не можна буде позна-
чити жодної вершини, і вершина t виявиться непо-
значеною.

У другому випадку існуючий потік х є макси-
мальним, а множина позначених вершин С* визначає 
мінімальний переріз мережі.

У першому випадку існуючий потік х на кроці 2 
цілком можливо збільшити.

Крок 2 (збільшення потоку). Нехай )θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ−

 
або 

)θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ−

 – позначка вершини t. Це означає, 
що існуючий потік з s в t можна збільшити на вели-
чину 

)θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ−

. Для цього в першому випадку замінюємо xkt   
на 

)θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ−

, у другому – xtk замінюємо на 

)θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ− .
Переходимо до вершини k і виконуємо аналогічні 

операції, змінюючи величину потоку на одну й ту ж 
саму величину 

)θ,()(μ tkt +=  

)θ,()(μ tkt −=  

tθ  

tktx θ+

ttkx θ−

. Продовжуємо зазначені дії, поки 
не досягнемо вершини s. Після цього ліквідовуємо 
позначки усіх вершин і переходимо до кроку 1.

У наслідок застосування зазначеного вище під-
ходу до вирішення задач щодо пошуку максималь-
ного матеріального потоку в (s,t)-мережах набуто 
розв’язок, який наведено на рис. 1. Пара чисел, за-
значених на ребрах графа, відображає максимальні 
пропускні спроможності ребер і (у дужках) обсяги 
постачання товару між окремими елементами рин-
кової структури.

Проаналізуємо економічний зміст отриманих ре-
зультатів.

На основі розрахунків виявлено, що в розгляну-
тих прикладах руху матеріальних ресурсів при при-
йнятті рішень про відвантаження, забезпечені не усі 
потреби ланок окремих ланцюгів постачань.

Ланцюги «виробник – склад готової продукції» 
та «виробник – транспортний вузол 2» фактично не 
використовуються (ребра (0,1) та (0,3)). А ланцюги 
від усіх транспортних вузлів до споживачів та лан-

цюг «склад – транспортний вузол 3» є насиченими 
(ребра (1,4), (2,5), (2,6), (2,7), (3,8), (3,9), (4,10)).

 

Рис. 1. Максимальний матеріальний потік  
на ВАТ «Факел» у 2013 р. (тис. грн.)

Насиченими також виявилися дуги (8,11), (10,11). 
Це свідчить про максимальне задоволення попиту спо-
живачів О та К за рахунок потужностей виробника А. 
Кінцевий попит решти споживачів, ймовірно, був за-
безпечений із залученням інших виробників. Вантаж 
до транспортного пункту 3 і до транспортного пункту 
2 надходить з транспортного вузла 1 через склад В. Цей 
факт надає можливість зробити висновок стосовно не-
доцільності використання складу В, як транзитного 
пункту між виробником і транспортними вузлами.

Максимальний потік ресурсів від виробника до 
усіх споживачів, що розглядаються, складає 892318 
тис. грн.

Таким чином, склад готової продукції може бути 
виключеним із мережі розподілу матеріального по-
току. А це дозволить зменшити логістичні витрати. 
Для того, щоб задовольнити усіх споживачів, необ-
хідно або збільшити пропускні спроможності ланок 
відповідних ланцюгів, або залучити додатково ще 
одну транспортну одиницю.

Наведений алгоритм дозволяє отримати інформа-
цію для планування руху запланованих товаропотоків.

Висновки. Визначення ефективності управління 
потоковими процесами має ґрунтуватися на встанов-
лення причинно-наслідкових зв’язків і закономір-
ностей, притаманних товарообмінним ознакам, з ме-
тою визначення і реалізації на практиці ефективних 
організаційних форм і методів управління матеріаль-
ними потоками.

Дослідження свідчать, що для уникнення недолі-
ків, притаманних традиційним методам управління 
матеріальними ресурсами доцільно застосовувати 
метод лінійного програмування. Застосування ме-
тоду Форда – Фалкерсона та модифікація економі-
ко-математичної моделі про максимальний потік 
надає можливість виділити фіктивні зв’язки між 
складовими процесу обігу матеріальних потоків, 
сформулювати зрозумілий для управлінця критерій 
оптимізації, що відрізняється від прийнятих у кла-
сичній теорії управління матеріальними ресурсами. 
Результати дослідження можуть бути використані 
для подальшого аналізу руху матеріальних потоків 
та виявлення закономірностей товарообігу між учас-
никами ринку.
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В статье предложена экономико-математическая модель расчета максимального потока материаль-
ных ресурсов между обозначенными членами рынка на основе метода Форда – Фалкерсона. Ис-
следовано движение материальных потоков между участниками рынка, определены связи между 
составляющими процесса обращения материальных потоков.
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This article is offered the economic and mathematical model of calculation of maximal material resources 
stream between the distinguished members of market on the basis of Ford-Falkerson method. The author 
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СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
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У статті розглянуто основні причини стримання розвитку галузі сільського господарства 
України. Здійснено оцінку основних ендогенних та екзогенних ризиків впливу на діяльність 
сільськогосподарських підприємств. Запропоновано державну програму розвитку галузі 
сільського господарства.
Ключові слова: галузь, сільське господарство, ендогенні та екзогенні ризики, сільськогос-
подарські підприємства, державна програма.

Постановка проблеми. Основний перелік дер-
жавних перетворень, який був направлений на по-
кращення економічного настрою України за допо-
могою реформувань галузі сільського господарства, 
не приніс бажаних результатів. Це, насамперед, 
зумовлено тим, що дані перетворення не були в по-
вній мірі продумані, а тому реалізувалися частково, 
завдавши при цьому негативного впливу на рівень 
розвитку економіки України в цілому. 

Виходячи із цього, існує потреба у стабілізації та 
підвищенні розвитку галузі сільського господарства 
за допомогою новорозроблених проектів держав-
них програм, що наразі являє собою неабияку ак-
туальність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За-
значимо, що негативні тенденції, які характеризують 
сільське господарство як слаборозвинену ланку еко-
номіки України не обійшли стороною значну кіль-
кість вітчизняних вчених та молодих дослідників, які 
намагаються коректним чином зосередити свої ідеї 
та погляди в наукових напрацюваннях, зокрема: Зас-
тавнюк Л.І., Зигрій О.В. [1, с. 35-38], Голомша Н.Є.  
[2, с. 67-71], Чорна Н.П. [3, с. 163-168], Коваль-
чук М.М. [4, с. 165-171], Левкович У.Р., Яремко Л.А. [5,  
с. 327-329], Марценюк Н.М. [6, с. 38-41], Білець-
ка Н.В. [7, с. 163-169] та ряд ін. Консенсусу позицій 
щодо покращення стану галузі в їх працях, на жаль, 
поки що не досягнуто.

Постановка завдання. До основного завдання 
праці можна віднести розробку державної програми 
розвитку сільського господарства України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо причини стримання розвитку галузі сіль-
ського господарства України (табл. 1).

Оперуючи інформацією, яка представлена перед 
нами у табл. 1, можна сказати, що галузь сільського 
господарства України потребує істотних перетворень, 
які мають бути здійсненими легітимним шляхом. 

Перед остаточним виділенням причин стриман-

ня та включенням їх до числа складових державної 
програми підтримки галузі, першочергово, потрібно 
виявити рівень вагомості покращень та погір-
шень (табл. 2).

Отже, ми виділили основні причини проблеми 
стримання розвитку галузі сільського господарства 
на макрорівні, проте сільськогосподарські підпри-
ємства стикаються із рядом негативних ендоген-
них та екзогенних ризиків впливу й на мікрорівні. 
Це також потрібно прискіпливим чином розглянути й 
врахувати при розробці державної програми розвитку.

Інформація, яка систематизована на рис. 1, дає 
можливість більш наближено підійти до розгляду 
стану галузі сільського господарства України – на 
мікрорівні, в розрізі суттєвих ризиків впливу на 
процес здійснення господарської діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств. Це, в свою чергу, 
дозволить найкоректнішим чином підійти до роз-
робки проекту державної програми розвитку галузі 
сільського господарства. 

На основі опрацьованої інформації перейдемо до 
вирішення завдання дослідження – розробки діючо-
го проекту державної програми розвитку галузі 
сільського господарства (табл. 3).

Таблиця 3 містить у собі перелік основних за-
ходів, які потрібно здійснити, щоб забезпечити під-
вищення розвитку галузі сільського господарства. 
Оскільки всі державні зміни проходять за допомо-
гою нормативно-правових перетворень, то ми гадає-
мо, що існує необхідність у включенні вище перера-
хованих заходів до проекту Закону України «Про 
державну програму розвитку галузі сільського 
господарства». Реалізація має розпочатися із 2015 
року та реалізовуватися в середньостроковій пер-
спективі від 2 до 5 років.

Висновки. У процесі дослідження було розгля-
нуто основні причини проблеми стримання роз-
витку галузі сільського господарства, ендогенні та 
екзогенні ризики впливу на діяльність сільськогос-
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Таблиця 1
Причини стримання розвитку галузі сільського господарства

Дослідники та 
науковці

Перелік причин, які є фактором стримання розвитку галузі сільського господарства України

Заставнюк Л.І.,
Зигрій О.В.
[1, с. 35-37]

– низька ефективність сільськогосподарського виробництва, яка не спроможна забезпечити 
розширене відтворення;
– відсутність належної трудової мотивації;
– безробіття, бідність і трудова міграція сільського населення;
– занепад соціальної інфраструктури, вимирання сіл;
– деіндустріалізація сільського господарства.

Голомша Н.Є.
[2, с. 68]

– кризовий стан ресурсного потенціалу сільського господарства та складне фінансове поло-
ження товаровиробників;
– слаборозвиненість ринкової та виробничої інфраструктури агропромислового комплексу 
країни;
– загострення соціальних проблем сільської місцевості;
– недостатній рівень державного регулювання та підтримки.

Чорна Н.П. 
[3, с. 166]

- нерозмежованість державної підтримки сільського господарства та сільської території при-
зводить до штучного завищення її розмірів;
- диспаритет цін на продукцію промисловості, що споживається в сільському господарстві;
- значна частина бюджетної підтримки селян йде на нецільове використання шляхом перека-
чування від виробника через систему цін та тарифів до суміжників (партнерів і посередників).

Ковальчук 
М.М. [4, с. 166]

– недостатня кількість фінансових ресурсів, які мають бути направленими на оновлення та 
вдосконалення матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.

Левкович У.Р.,
Яремко Л.А.
[5, с.328]

– низька конкурентоспроможність продукції та її невідповідність міжнародним стандартам 
якості й безпеки;
– низький рівень інвестицій;
– використання застарілих технологій;
– домінування у структурі експорту продукції з низьким рівнем перероблення;
– зниження родючості грунтів і зростання їх ерозії. 

Причини, які 
виділені  
автором

– високі затрати на виробництво сільськогосподарської продукції, внаслідок чого здійснюєть-
ся імпорт значно дешевшої продукції з-за кордону;
– членство України в СОТ, що веде за собою витіснення обсягів с/г продукції на світовому 
ринку, так як вона не відповідає міжнародним стандартам якості;
– низька продуктивність та практична нереалізованість програм державного значення щодо 
аграрного сектору;
– фінансові відхилення та негативні економічні шоки, які значно впливають на перерозподіл 
ресурсів в аграрному секторі України;
– відсутність стійких кластерів сільськогосподарських підприємств.

Таблиця 2
Покращення та погіршення стану галузі

Перелік напрямків змін Покращення в галузі Погіршення в галузі
Залучення сільської 
молоді до роботи на 
підприємствах

– збільшення обсягів виробництва;
– часткове зменшення собівартості про-
дукції;
– підвищення рівня кваліфікації праців-
ників.

– заниження реального розміру оплати 
праці або виплата «в конвертах», що буде 
проходити поза фіскальною системою;
– витіснення працівників менш конкурен-
тоспроможних за віком.

Підвищення розмірів 
державної фінансової 
підтримки

– збільшення обсягів виробництва;
– модернізація (реконструкція) застаріло-
го обладнання;
– реалізація продуктивних технологій 
виробництва.

– зменшення розмірів державної фінансо-
вої підтримки для інших галузей еконо-
міки України, які на пряму взаємодіють із 
галуззю сільського господарства. 

Підвищення якості про-
дукції

– виробництво конкуренто-спроможної 
продукції;
– розширення ринку збуту, пошук нових 
сегментів ринку;
– підвищення рентабельності підпри-
ємств.

– збільшення затрат на виробництво про-
дукції;
– зменшення обсягу випуску;
– перерозподіл ресурсів, орієнтація на 
міжнародних постачальників сировини. 

Підвищення рівня  
надходжень іноземних 
інвестицій

– збільшення обсягів виробництва;
– реалізація нових технологій;
– розширення ринку збуту.

– приватизація частини сільськогосподар-
ських підприємств іноземними інвесто-
рами.

Застосування прогре-
сивних технологій 

– виробництво якісної продукції з менши-
ми виробничими затратами. 

– звільнення числа працівників (скоро-
чення штатного переліку).
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подарських підприємств. На основі зібраної інфор-
мації було виявлено основні напрямки здійснення 
поліпшення галузі, які були систематизовані в ново-
розроблений проект Закону України «Про державну 
програму розвитку галузі сільського господарства». 

Варто акцентувати увагу на тому, що розробка но-
вих проектів реформ, які в подальшій перспективі здат-
ні практично реалізуватися, і при цьому позитивним 
чином відобразитися на пріоритетах та перспективах 
розвитку економіки України, завжди буде актуальним.

Рис. 1. Екзогенні та ендогенні ризики (розроблено авторами на основі 
[9, с. 87-91; 10, с. 118-129; 11, с. 18-22, 12, с. 38-41; 13, с. 327-329; 14, с. 35-38])
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Стадія виробництва 
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– значне підвищення (різке 
коливання) рівня інфляції, 
що веде за собою помітне 
подорожчання ресурсів;
– частковий брак 
спеціалізованих трудових 
ресурсів внаслідок того, що 
дані підприємства 
переважно діють на 
сільській місцевості 
(окраїнах міст);
– несприятливі кліматичні 
умови (стихійні лиха), 
сезонність здійснення 
господарської діяльності;
– негативні «економічні 
шоки» та «економічні 
бульбашки» в країні тощо.

– законодавчі перетворення 
відносно сільськогосподарських 
підприємств: редагування П(С)БО 
або частковий перехід на МСФЗ,
прийняття нових законопроектів 
тощо, які можуть дещо негативно 
вплинути на діяльність підприємств;
– «тиск» зі сторони конкурентів, 
який зумовлює прискорення 
операційної діяльності підприємства 
та процесу реалізації продукції;
– форс-мажорні обставини, які 
можуть призупинити діяльність 
підприємства: структурна 
реорганізація підприємства, 
природній негативний вплив тощо.

Стадія реалізації 
продукції

– перегляд норм 
оподаткування в 
Податковому кодексі 
України в сторону 
підвищення податкових 
платежів до бюджету;
– повна (часткова) 
відмова основних 
покупців підприємства у 
здійсненні купівлі 
продукції;
– низький попит на 
вітчизняну продукцію, 
внаслідок імпорту з-за 
кордону;
– різкі кон’юктурні 
коливання на ринку с/г 
продукції тощо.

– відсутність 
укомплектованого переліку 
штатних працівників, 
внаслідок звільнення за 
власним бажанням, 
примусове звільнення, 
перехід на іншу посаду;
– основні засоби 
(нематеріальні активи) 
фізично зношені (морально 
застарілі), а виділення 
коштів на їх модернізацію 
неможливе;
– виробничі запаси, які 
зберігалися на складі 
підприємства, зіпсувалися 
або мав місце факт їх 
розкрадання та ін.  

– технологія виробництва (зібрання 
врожаю), яка була розроблена 
керівництвом, проявила себе 
незадовільно або працівники зайняті 
безпосередньо виробництвом 
(зібранням врожаю), недостатньо 
виконали свої обов’язки, що 
призвело до значного розміру браку 
(невиконання плану);
– виявлені поломки в об’єктах 
основних засобів, які потребують 
значного проміжку часу для 
здійснення ремонту; 
– незадовільний метод контролю за 
виробництвом;
– недостатня кількість сировини, 
трудових ресурсів для виробництва 
продукції та ін.

– вироблена продукція 
має нижчий рівень якості 
та високу виробничу 
вартість в порівнянні із 
продукцією конкурентів;
– недостатнє заохочення 
творчої ініціативи 
працівників маркетингу 
(вибір малоефективних 
методів реклами, 
доставки і продажу 
продукції);
– внутрішні форс-
мажорні чинники, які є 
вагомими факторами 
стримання реалізації 
продукції та ін. 

Ендогенні ризики
Екзогенніризики
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Таблиця 3
Проект державної програми розвитку галузі

Напрям покращення 
стану галузі

Заходи, які будуть впроваджуватися

Залучення сільської 
молоді до роботи на 
підприємствах

– створення додаткових робочих місць та забезпечення нормальних умов праці;
- виділення коштів підприємствами для навчання працівників за необхідною кваліфіка-
цією;
- повна приватизація сільськогосподарських підприємств як внутрішніми, так і зовнішні-
ми суб’єктами.

Підвищення розмі-
рів державної фінан-
сової підтримки

- створення лінії кредитування сільськогосподарських підприємств за обліковуючою 
ставкою НБУ (станом на 18.04.2014 – ставка НБУ 9,5 % [8]);
- розробка діючих заходів антикризового управління підприємств галузі сільського гос-
подарства за допомогою цільових фінансових державних надходжень.

Підвищення рівня 
надходжень інозем-
них інвестицій

– перехід сільськогосподарських підприємств (середній та великий бізнес) до складання 
фінансової звітності за допомогою Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- пристосування основних законів, які характеризують порядок надходження іноземних 
інвестицій до основних потреб інвесторів, з одночасною розробкою заходів від надмір-
ного впливу на стан економіки країни за допомогою розміру прямих інвестицій.

Застосування про-
гресивних техно-
логій 

- створення регіональних об’єднань при вищих навчальних закладах із провідних ві-
тчизняних науковців, які займатимуться проектуванням новітніх технологій для потреб 
сільського виробництва за державним замовленням;
- створення інноваційних фондів і забезпечення льготами сільськогосподарських підпри-
ємств, які впроваджуватимуть інноваційні технології.

Протидія виник-
ненню ризиків на 
мікрорівні

- залучення виробників програмного забезпечення до розробки комп’ютерних програм 
прогнозування, які матимуть вектор направлення на оцінку внутрішньогалузевих ризи-
ків впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств;
- створення діючих галузевих кластерів щодо збуту виробленої сільськогосподарської 
продукції на ринок;
- обов’язкове застосування управлінського обліку в частині планування розміру врожаю 
та фінансових результатів від його реалізації за допомогою методів економіко-матема-
тичного моделювання;
- розробка спеціальної програми страхування, яка буде пристосованою до галузі сіль-
ського господарства та враховувати можливість виникнення природних та техногенних 
ситуацій;
- впровадження заходів у вигляді санації для сільськогосподарських підприємств, які на 
грані банкрутства, для їх «оздоровлення» та  виводу із кризового стану.
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У статті обґрунтовано необхідність визначення рівня фінансової безпеки підприємства. На-
ведені, існуючі на сьогодні, методи оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Зазначе-
на детальна інструкція до застосування кожного з них. Проаналізовані та виявлені переваги 
і недоліки кожного з цих методів.
Ключові слова: фінансова безпека, індикаторний метод, ресурсно-функціональний метод, 
ймовірність настання банкрутства, агрегатний метод.

Постановка проблеми. У сучасних мінливих 
умовах господарювання ризики стають невід’ємною 
частиною економічних відносин господарського ме-
ханізму, тобто вони є характерною рисою усіх аспек-
тів діяльності підприємства, у тому числі і фінансової 
діяльності. Ризики спричиняють невизначеність та 
нестабільність економічного середовища та вимага-
ють від підприємства швидкої адаптації, знання зако-
нів розвитку та виживання у ринкових умовах, з ура-
хуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Все це по-новому ставить питання про управління 
підприємством як суб’єктом ринкових відносин, про 
його спроможність пристосовуватися до динамічних 
умов ринку. Тому такою важливою стає потреба у 
розробці наукових проблем управління фінансовою 
безпекою підприємства. Особливого значення набу-
ває проблема визначення рівня фінансової безпеки 
суб’єктів господарювання, що дозволить своєчасно 
виявити пробіли у фінансовому стані та виправити 
їх без загрози втрати фінансової стійкості та плато-
спроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми визначення рівня фінансової безпеки 
підприємства знайшли своє відображення у працях 
таких науковців як Р. С. Папехін, К. С. Горячева,  
І. Б. Олексів, А. О. Єпіфанов, О. В. Ареф’єва,  
М. М. Єрмошенко, О. О. Терещенко. Проте, питання 
оцінки фінансової безпеки підприємства розглянуто 
фрагментарно та потребує подальших досліджень.

Мета дослідження. Визначення наукових підхо-
дів щодо оцінки рівня фінансової безпеки підприєм-
ства, їх аналіз та порівняння.

Виклад основного матеріалу. Сучасні вітчизня-
ні та зарубіжні науковці виділяють різні підходи до 
оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, які 
можна класифікувати наступним чином: 

– індикаторний;
– ресурсно-функціональний; 
– агрегатний, заснований на достатності обігових 

коштів (власних і позикових); 
– підхід на основі критерію «мінімум сукупного 

збитку, який завдається безпеці»;

– підхід на основі визначення ймовірності бан-
крутства; 

Отже розглянемо конкретніше, кожний з наявних 
методів. 

Суть індикаторного методу полягає у порівнянні 
фактичних значень показників фінансової безпеки з 
пороговими значеннями індикаторів її рівня. Порого-
вими значеннями фінансових показників називають 
їх гранично допустимі величини, перевищення яких 
призводить до формування негативних тенденцій 
у фінансовій системі підприємства, що призводить 
до виникнення та розвитку загроз його фінансовій 
безпеці та спричиняє диспропорції в господарчій ді-
яльності підприємства, і тим самим, призводить до 
порушення його розвитку в цілому [1, с. 18].

За такого підходу найвищій рівень фінансової 
безпеки підприємства досягається при умові, що уся 
сукупність індикаторів знаходиться в межах порого-
вих значень, а в свою чергу, порогове значення кож-
ного з індикаторів досягається не за рахунок інших 
[2, с. 289]. У той же час використання цього підхо-
ду залежить в основному від визначення порогових 
значень, які є плинними в залежності від стану зо-
внішнього середовища, на яке підприємство майже 
не може впливати, а тільки пристосовуватися.

Серед науковців не існує єдиної думки віднос-
но сукупності показників, що характеризують ді-
яльність підприємства і відповідають певному рів-
ню його фінансової безпеки. Правда, практично всі 
вказують на те, що існує зв'язок фінансової безпеки 
підприємства з фінансовою забезпеченістю його ді-
яльності, тобто з його забезпеченістю фінансовими 
ресурсами. 

К. Горячева до системи фінансових показників 
відносить обсяг власного та оборотного капіталу 
підприємства; обсяг кредитів та позик, інвестицій та 
прямого фінансування з бюджету [3, с. 66]. 

С. Покропивний вважає за необхідне оцінювати 
фінансовий стан підприємства за показниками його 
прибутковості, оборотності капіталу, фінансової 
стійкості й здатності розраховуватися з борговими 
зобов’язаннями [4, с. 343].
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Враховуючи зв’язок фінансової безпеки з фі-
нансовою стійкістю підприємства, І. Олексів та Н. 
Подольчак пропонують оцінювати фінансовий стан 
підприємства на основі показників фінансового ри-
зику, а саме: коефіцієнтів поточної ліквідності, аб-
солютної ліквідності, маневреності власних коштів, 
співвідношення залучених і власних коштів [5, с. 98].

Проаналізувавши підходи до формування сис-
теми індикаторів фінансової безпеки підприємства, 
бачимо, що найбільш повною і такою, що враховує 
найбільш поширені погляди інших дослідників, по-
будованою на базі показників фінансової стійкості, 
рентабельності та інших, є система фінансових по-
казників та їх граничних значень, яку запропонував 
Єпіфанов О. А.. На його думку [6, с. 91], оцінку рівня 
фінансової безпеки підприємства треба проводити за 
такою формулою:

�

I = ∑ MAXi × Pi n
i=1

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 1 при 𝑘𝑘𝑖𝑖 ≥ 𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 0,5 при 𝑘𝑘𝑖𝑖 ∈ 𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 0 при 𝑘𝑘𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖

 (1)                      (1)

де І – інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки;
МАХi – максимальна кількість балів за і-м коефі-

цієнтом;
Pi – поправочний коефіцієнт;
ki – фактичне значення і-го коефіцієнта.
Для визначення рівня фінансової безпеки засто-

совують сім коефіцієнтів (індикаторів), розподіл 
внеску кожного у загальний результат залежить від 
його значущості (табл. 1).

Наступним кроком є застосування поправочного 
коефіцієнту. Поправочний коефіцієнт ділиться на 
три діапазони (0; 0,5; 1) і залежить від того, в яко-
му інтервалі знаходиться значення окремого коефі-
цієнта (індикатора) (див. табл. 2). Цей поправочний 
коефіцієнт ґрунтується на реальних даних економіки 
України, при цьому логічно пов’язаний з економіч-
ним змістом кожного з наведених показників.

Таблиця 1
Максимальні бальні оцінки  
в розрізі окремих коефіцієнтів (індикаторів)

Назва кое-
фіцієнта

Формула розрахунку Макси-
мальна 

кількість 
балів

Чисельник Знаменник

Коефіці-
єнт зносу 
основних 

засобів

Сума зносу 
основних 

засобів

Балансова вар-
тість основних 

засобів
10

Фондо-
віддача 

основних 
засобів

Чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції

Середньорічна 
вартість осно-
вних засобів

10

Рента-
бельність 
активів

Чистий 
прибуток

Середня вар-
тість активів 10

Коефіцієнт 
оборотності 

активів
Чистий 
дохід

Середня вар-
тість активів 10

Коефіцієнт 
загальної 

ліквідності
Поточні 
активи

Короткостроко-
ві зобов’язання 20

Коефіцієнт 
фінансуван-

ня

Середня 
вартість 

заборгова-
ності

Середня вар-
тість власного 

капіталу 
20

Коефіці-
єнт втрати 
платоспро-
можності

Виторг від 
реалізації Витрати 20

 Усього 
балів   100

Джерело: [6, c. 92]

Таблиця 2
Визначення поправочного коефіцієнт за ключо-
вими індикаторами

Назва коефіцієнта Поправочний коефіцієнт
0 0,5 1

Коефіцієнт зносу 
основних засобів >0,60 0,40-0,60 <0,40

Фондовіддача осно-
вних засобів <1,00 1,00-2,00 >2,00

Рентабельність ак-
тивів <0,00 0,00-0,05 >0,05

Коефіцієнт оборот-
ності активів <0,50 0,50-0,90 >0,90

Коефіцієнт загальної 
ліквідності <0,80 0,80-1,00; 

>1,50 1,00-1,50

Коефіцієнт фінансу-
вання >1,10 0,90-1,10 <0,90

Коефіцієнт втрати 
платоспроможності <0,85 0,85-1,00 >1,00

Джерело: [6, c. 92]

Після визначення показника та застосування по-
правочного коефіцієнту експерт визначає загальний 
рівень фінансової безпеки за формулою (1.1).

За результатами аналізу рівень фінансової безпе-
ка підприємства може бути: критичний (< 60 балів), 
недостатній (60-80 балів), достатній (80-100 балів).

Інший метод оцінки рівня фінансової безпеки 
розглядається в межах ресурсно-функціонального 
підходу, за яким оцінку пропонується здійснювати за 
кожною функціональною складовою фінансової без-
пеки, а потім визначити інтегральний показник екс-
пертним шляхом. При цьому функціональну струк-
туру фінансової безпеки підприємства визначають 
такі складові:

– бюджетна – взаємовідносини з бюджетом (по-
датки і збори); 

– грошово-кредитна – кредити під операційну ді-
яльність, виплата зарплати працівникам, розрахунки 
з постачальниками, отримання грошових коштів від 
покупців продукції чи послуг; 

– валютна – при здійсненні експортно-імпортних 
операцій (купівля валюти, кредити в іноземних ва-
лютах, розрахунки з іноземними постачальниками і 
споживачами); 
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– банківська – взаємовідносини з банком по кре-
дитах і депозитах; 

– інвестиційна – капітальні вкладення у розви-
ток підприємства (з урахуванням довгострокових 
кредитів); 

– фондова – випуск власних акцій і купівля акцій 
інших підприємств; 

– страхова – страхування майна підприємства або 
результатів його діяльності, безпечної праці і збере-
ження здоров’я працівників [7, с. 100].

Отже, Рівень безпеки по бюджетній складовій 
(Ібж) оцінюються такими показниками:

1) Частка податків і зборів, які сплачуються з при-
бутку підприємства, у сумі прибутку (Кп.з).

                            (2)
де Пр – прибуток підприємства,
Пз – сума сплачених з прибутку податків і зборів. 
Тоді (Пр – Пз) – це чистий прибуток підприєм-

ства. Кп.з при зменшенні Пз прямує до 1.
2) Частка бюджетного кредиту (фінансування) у 

сумі оборотних коштів (Кб.к).
                            (3)

де ОК – сума оборотних коштів (власних і пози-
кових);

БК – величина бюджетного кредиту (фінансування).
Коефіцієнт Кб.к за умови зменшення величини 

бюджетних кредитів (бюджетного фінансування) 
прямує до 1.

3) Відношення кредиторської заборгованості бю-
джету по податках і зборах (Кз.б).

                            (4)
де ЗБ – величина кредиторської заборгованості з 

бюджетом;
ОК – сума оборотних коштів (власних і позико-

вих).
Математичне виведення загального індикатора 

Ібж через часткові коефіцієнти передбачає врахуван-
ня їхніх вагових часток (а) за формулою:

    (5)
Вагові частки визначаються експертним шляхом 

з врахуванням їхньої пріоритетності.
Рівень безпеки по грошово-кредитній складовій 

(Ігк) оцінюється такими показниками:
4) Короткострокових кредитів у покритті нестачі 

власних оборотних коштів (Ккр).
                     (6)

де ОКп – потреба підприємства в оборотних ко-
штах для здійснення операційної діяльності;

ОКкр – сума короткострокових кредитів для попо-
внення оборотних коштів для здійснення операцій-
ної діяльності;

ОКв – наявність власних оборотних коштів.
5) Частка заборгованості із заробітної плати пра-

цівникам (Кз.п).
                            (7)

де Фо.п – фонд оплати праці;
Зз.п – заборгованість по заробітній платі.
6) Співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості (Кс.к-д).
                       (8)

де КЗ – обсяг кредитної заборгованості;
ДЗ – обсяг дебіторської заборгованості. 
Формула має економічний сенс лише за умови, 

що КЗ > або = ДЗ. При КЗ < ДЗ коефіцієнт Кс.к-д вва-
жається рівним 1.

Загальний індикатор Ігк визначається через част-
кові коефіцієнти і передбачає врахування їхніх ваго-
вих часток (а) за формулою:

    (9)
Вагові частки визначаються експертним шляхом 

з врахуванням їхньої пріоритетності.
Рівень безпеки по банківській складовій (Ібн) ви-

значається співвідношенням обсягів кредитів та де-
позитів по даному підприємству:

                                (10)
де Дп – обсяг внесених підприємством у банк де-

позитів;
Кр – загальний обсяг узятих у банку кредитів (ко-

ротко- і довгострокових).
Якщо Дп > Кр, то значення показника Ібн вважаєть-

ся рівним 1.
Рівень безпеки по валютній складовій (Ів) можна 

визначити за такими показниками:
7) Частка обсягу продажів за рахунок експортно-

імпортних операцій у загальному обсязі продажів 
(Ке-і).

                             (11)
де ОПе-і – обсяг продажів по експортно-імпорт-

них операціях;
ОП – загальний обсяг продажів.
8) Співвідношення дебіторської та кредиторської 

заборгованості по експортно- імпортних операціях 
(Кк.д.е-і).

              (12)
де КЗе-і – обсяг кредиторської заборгованості по 

експортно-імпортних операціях;
ДЗе-і – обсяг дебіторської заборгованості по екс-

портно-імпортних операціях.
Формула має економічний сенс лише за умови, 

що КЗе-і > або = ДЗе-і. При КЗе-і < ДЗе-і коефіцієнт 
Кк.д.е-і вважається рівним 1.

Загальний індикатор Ів визначається через частко-
ві коефіцієнти і передбачає врахування їхніх вагових 
часток (а) за формулою:

         (13)
Вагові частки визначаються експертним шляхом 

з врахуванням їхньої пріоритетності.
Рівень безпеки по інвестиційній складовій (Іі) 

можна визначити відношенням капітальних вкла-
день (інвестицій) до обсягу основного капіталу під-
приємства:
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                               (14)
де КВ – капітальні вкладення у розвиток підпри-

ємства;
Ко – основний капітал.
Рівень безпеки по фондовій підсистемі (Іф) до-

цільно розраховувати за формулою:
                             (15)

де Ва – обсяг випущених акцій з метою збільшен-
ня основного капіталу;

Ка – обсяг куплених акцій для збільшення осно-
вного капіталу.

Рівень безпеки по страховій складовій (Іс) доціль-
но визначати за такими показниками:

9) Частка застрахованого майна в основному ка-
піталі (Кс.м).

                               (16)
де Мс – обсяг застрахованого майна;
Ко – основний капітал.
10) Частка застрахованого прибутку в загальному 

прибутку (Кс.п).
                               (17)

де Пс – обсяг застрахованого прибутку;
Пз – загальний обсяг прибутку.
11) співвідношення страхових платежів по стра-

хуванню від нещасних випадків і захворювань до 
фонду оплати праці (Кс.н).

                             (18)
де Бс – обсяг страхових платежів по нещасних ви-

падках і захворюваннях;
ФОП – фонд оплати праці підприємства.
Загальний індикатор Іс визначається через частко-

ві коефіцієнти і передбачає врахування їхніх вагових 
часток (а) за формулою:

   (19)
Вагові частки визначаються експертним шляхом 

з врахуванням їхньої пріоритетності.
Інтегральний показник фінансової безпеки під-

приємства можна розрахувати за такою формулою:
Іфбп = Ібж × bбж + Ігк × bгк + Ів × bв + Ібп × bбп + Іі × bі +  
                             + Іф × bф + Іс × bс                           (20)

де bбж, bгк, bв, bбп, bі, bф, bс – вагові коефіцієнти від-
повідно бюджетної, грошово-кредитної, валютної, 
банківської, інвестиційної, фондової і страхової без-
пеки підприємства. Їхня сума повинна дорівнювати 1.

На конкретних підприємствах можуть бути заді-
яні не всі вищенаведені функціональні підсистеми 
або її частці буде дорівнювати 0.

Такий підхід дуже широкий, оскільки, процес 
забезпечення фінансової безпеки ототожнюється 
фактично з усією діяльністю підприємства, а також 
зводиться до оцінки використання ресурсів на під-
приємстві.

Також існує агрегатний підхід, заснований на до-
статності обігових коштів (власних і позикових) для 
здійснення виробничо-збутової діяльності.

Відповідно до цього методу, оцінювання рівня 
фінансової складової економічної безпеки підприєм-
ства виконується на основі аналізу його фінансової 
стабільності, ступінь якої визначається з урахуван-
ням достатності

оборотних коштів (власних або запозичених) для 
здійснення виробничо-збутової діяльності [34, с. 16]. 
Це вузький підхід до оцінювання рівня фінансової 
безпеки підприємства. Крім оборотних коштів, у фі-
нансовій діяльності підприємства задіяні власний 
капітал, прибуток, інвестиції, цінні папери тощо.

С. Ілляшенко, у розрізі методу достатності обо-
ротних коштів, виділяє 5 рівнів фінансової безпеки 
підприємства: 

1) Абсолютний (для функціонування підприєм-
ству достатньо власних оборотних коштів).

2) Нормальний (підприємство обходиться власни-
ми джерелами формування запасів і покриття затрат).

3) Хиткий (підприємству недостатньо власних 
оборотних коштів і воно залучає середні й довго-
строкові позики і кредити).

4) Критичний (крім власних оборотних коштів, 
середньо- й довгострокових позик і кредитів, залу-
чаються ще й короткострокові).

5) Кризовий (підприємство знаходиться на межі 
банкрутства).

Аналізуючи наведені критерії і факти, можна зро-
бити висновок про те, що абсолютний і нормальний 
рівні фінансової безпеки у цьому випадку – це одне 
й теж і їх недоцільно відокремлювати один від одно-
го, оскільки вони нічим між собою не відрізняються.

Зрозуміло, що чим вищий рівень забезпеченості 
комерційної діяльності фінансовими ресурсами, тим 
вищим є і рівень фінансової безпеки підприємства. 
Але слід зробити певне застереження: рівень безпе-
ки має бути оптимальною величиною, інакше спо-
стерігається неефективне використання фінансових 
коштів за дуже високого рівня фінансової безпеки.

Наступний метод – на основі використання кри-
терію «мінімум сукупного збитку, який завдається 
безпеці». Конкретизацією такого підходу виступає 
прийняття у вигляді критерію особливої граничної 
риси як ознаки критичного стану соціально-еконо-
мічної системи, за межами якої виникає загроза або 
навіть фактично здійснюється деградація і руйну-
вання цієї системи.

Для визначення таких порогових значень пропо-
нується [8, c. 157]:

1) розглянути основні умови функціонування 
системи;

2) виділити найважливіші показники, які характе-
ризують ці умови;

3) визначити чинники дестабілізації системи;
4) оцінити можливості заміщення різних за ха-

рактером і наслідками критичний ситуацій (загрози, 
ризики);

5) виявити шляхи запобігання загрози безпеці і 
підтримання стабільності.

Е. Олейникова [9, с. 213] пропонує розраховувати 
частковий функціональний критерій фінансової скла-
дової економічної безпеки підприємства таким чином:
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                     (21)
де ЧФК – частковий функціональний критерій 

забезпечення фінансової складової економічної без-
пеки підприємства; 

Ув – сукупний відвернений збиток за фінансовою 
складовою економічної безпеки підприємства; 

З – загальні понесені підприємством затрати на 
реалізацію заходів із забезпечення фінансової скла-
дової економічної безпеки підприємства; 

У0 – загальний понесений підприємством збиток 
за фінансовою складовою економічної безпеки під-
приємства.

При цьому стверджується, що розраховане та-
ким способом значення часткового функціонального 
критерію фінансової складової економічної безпеки 

підприємства відображає загальну ефективність за-
ходів із забезпечення фінансової складової, які вжи-
ваються з метою відвернення можливих збитків від 
негативних впливів.

Наведені при цьому підході критерії дуже склад-
но розраховувати через відсутність необхідних для 
цього бухгалтерських і статистичних даних. Для 
використання даного підходу необхідно вести до-
датковий облік, без якого такий показник можна роз-
раховувати лише експертним шляхом, що має свої 
невисокі межі точності і суб'єктивний характер.

Також існує підхід на основі визначення ймовір-
ності банкрутства. Для різних країн розроблено велику 
кількість дискримінантних багатофакторних моделей:

– модель Альтмана для США;
– Тоффлера і Тішоу для Великобританії;

Таблиця 4
Дискримінантні моделі діагностики банкрутства

Групи видів економічної 
діяльності Дискримінантна модель Похибка, 

%
Сільське господарство Z = 0,105∙X1+1,567∙X2+0,301∙X3+ 1,375∙X4+ 1,689∙X8 +0,168∙X9 – 0,260 7,8
Харчова промисловість Z = 0,261∙X1+1,272∙X2+0,13∙X3+ ,486∙X4+ 0,639∙X9 +0,221∙X10 – 1,433 7,9

Інші галузі обробної про-
мисловості Z = 0,139∙X1+1,535∙X2+0,486∙X3+ 1,459∙X4+ 0,265∙X9 +0,159∙X10 – 1,757 11,4

Добувна промисловість, 
металургія.

Z = 0,213∙X1+2,208∙X2+0,67∙X3+1,13∙X4+ 1,48∙X5 + 0,515∙X8 +0,467∙X10 – 
2,599 7,9

Будівництво Z = 0,333∙X1+1,458∙X2+0,395∙X4+ 1,407∙X5+ 0,040∙X6 +0,41∙X10 – 2,325 11,5
Оптова та роздрібна тор-
гівля, готелі та ресторани

Z = 0,268∙X1+1,773∙X2+1,478∙X4+ 0,775∙X5+ 0,028∙X6 + 0,097∙X9 +  
+ 0,177∙X10 – 2,026 9,6

Транспорт Z = 0,145∙X1+1,481∙X2+1,007∙X4+ 0,048∙X6+ 0,146∙X10 – 1,779 6,0
Інші види діяльності Z = 0,306∙X1+0,331∙X2+1,309∙X4+ 0,050∙X6+ 0,363∙X9 +0,258∙X

10
 – 1,387 14,9

Джерело: [10, c. 18]

Таблиця 3
Набір фінансових показників (незалежних змінних) для дискримінантної моделі

№ Алгоритм розрахунку Характеристика

X1 Поточні активи
Поточні зобов’язання Коефіцієнт покриття

X2 Власний капітал
Валюта балансу Коефіцієнт фінансової незалежності

X3 Чиста виручка від реалізації
Валюта балансу Коефіцієнт оборотності капіталу

X4 Cash-flow 1
Чиста виручка від реалізації+інші операційні доходи

Коефіцієнт рентабельності операційних про-
даж по Cash-flow 1

X5 Cash-flow 2
Валюта балансу 

Коефіцієнт рентабельності активів  
по Cash-flow 2

X6 Чиста виручка від реалізації
Позичковий капітал Коефіцієнт оборотності позичкового капіталу

X7 Cash-flow1
Позичковий капітал 

Відношення Cash-flow 1 до позичкового 
капіталу

X8 Прибуток/Збиток (перед оподаткуванням)
Чиста виручка від реалізації Рентабельність продажів

X9 Прибуток/Збиток (після оподаткування)
Власний капітал Рентабельність власного капіталу

X10 Чиста виручка від реалізації
Середні залишки обігових коштів Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Джерело: [10, c. 16-17] 
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– Беєрмана для Німеччини;
– Давидової та Бєлікова для Росії;
– Терещенка для України.
Оскільки ми розглядаємо фінансову безпеку у 

розрізі українських підприємств, то є доречним, зо-
середити увагу на моделі Терещенка.

О. Терещенко розробив метод діагностики бан-
крутства вітчизняних підприємств, в основу котрого 
покладено мультиваріантний дискримінантний ана-
ліз. Суттєвою перевагою зазначеного методу є враху-
вання галузевих особливостей об’єктів дослідження 
при побудові дискримінантних моделей діагностики 
банкрутства.

У таблиці 3 зазначені фінансові показники для 
діагностики банкрутства підприємства.

У таблиці 4 наведено результати дискримі-
нантного аналізу в розрізі окремих груп вибірко-
вих сукупностей підприємств. Слід зауважити, 
що чим універсальнішою є модель прогнозу-
вання банкрутства, тим нижчою є її якість. Це 
підтверджує правильність обраного Терещенком 
підходу щодо формування аналітичних підгруп 
підприємств.

Коли Z > 2 – банкрутство не загрожує, 1 < Z < 2 –  
фінансова стійкість порушена, 0 < Z < 1 – існує за-
гроза банкрутства, якщо не проводити санаційних 
заходів, Z < 0 – підприємство напівбанкрут.

Таким чином, за допомогою моделі Терещенка мож-
на розрахувати ймовірність банкрутства вітчизняних 
підприємств з урахуванням галузевих особливостей.

Отже, для з’ясування переваг та недоліків кожно-
го підходу оцінки фінансової безпеки підприємства, 
сформуємо порівняльну табличку вищезазначених 
методів (див. табл. 5).

Висновки. Таким чином, кожний з підходів має 
певні переваги та недоліки. Для отримання повної 
інформації про рівень фінансової безпеки підпри-
ємства необхідне застосування декількох методів, 
оскільки відокремлено жоден з них не надає повну 
інформацію для прийняття управлінських рішень 
і планування заходів, спрямованих на поліпшення 
фінансової безпеки підприємства.

Предметом подальшого дослідження є розробка 
методу оцінки фінансової безпеки підприємства, який 
поєднує переваги наведених підходів та дає повну, все-
осяжну оцінку рівня фінансової безпеки підприємства.

Таблиця 5
Концептуальні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства

Підхід Переваги Недоліки

Індикаторний
Можливість використання великої 
кількості показників та більшості сфер 
діяльності підприємства

Відсутність методичної бази визначення 
величини індикаторів; відсутність ви-
сновку про інтегральний стан безпеки

Ресурсно-функціональний
Комплексне врахування більшості ха-
рактеристик фінансової безпеки підпри-
ємства, простота інтерпретації результа-
тів оцінки

Суб’єктивність експертної думки 
при визначенні вагових коефіцієнтів; 
інтеграція різнохарактерних показни-
ків може призвести до недостовірності 
оцінки; використання лінійної моделі 
дещо неадекватно описує стан безпеки

Агрегатний (достатності 
обігових коштів)

Дозволяє зробити висновок щодо до-
статності оборотних коштів для здій-
снення виробничо-збутової діяльності

Вузький підхід до оцінювання рівня 
фінансової безпеки підприємства

«Мінімум сукупного 
збитку, який завдається 
безпеці»

Забезпечує постійний моніторинг стану 
безпеки

Дуже складно розраховувати через від-
сутність необхідних для цього бухгал-
терських і статистичних даних

Ймовірності банкрутства 
підприємства

Дозволяє оцінити ймовірність банкрут-
ства як основного індикатора безпеки

Не враховує окремі складові фінансової 
безпеки, а також тривалість перебування 
підприємства у передбанкрутному стані

Джерело: складено автором
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В статье обоснована необходимость определения уровня финансовой безопасности предприятия. 
Приведены, существующие на сегодня, методы оценки уровня финансовой безопасности предпри-
ятия. Указана подробная инструкция к применению каждого из них. Проанализированы и выявлены 
преимущества и недостатки каждого из этих методов.
Ключевые слова: финансовая безопасность, индикаторный метод, ресурсно-функциональный ме-
тод, вероятность банкротства, агрегатный метод.
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In this paper the necessity of determining the level of financial safety. Listed existing today, the methods of 
assessing the level of financial security. The specified detailed instructions for use of each. Analyzed and 
identified the advantages and disadvantages of each of these methods.
Keywords: financial safety, the indicator method, resource-functional method, the probability of bankruptcy, 
the aggregate method.
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КРИТЕРІЇ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
НА СВІТОВІ ФОНДОВІ БІРЖІ

Гутафель В.В.
асистент кафедри економіки підприємства
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

У даній статті розглянуті основні причини виходу вітчизняних підприємств на світові фон-
дові біржі. Досліджено основні світові фондові біржі, на яких вітчизняні компанії проводи-
ли первинне розміщення акцій. Обґрунтовано критерії виходу вітчизняних підприємств на 
світові фондові біржі.
Ключові слова: фондова біржа, первинне розміщення акцій, капіталізація, лістинг.

Постановка проблеми. Фінансове забезпечення 
сталого економічного розвитку сучасних вітчизня-
них підприємств потребує додаткового залучення 
дешевих фінансових ресурсів у великих обсягах. 
Банківський сектор не зажди може задовольнити по-
треби великих компаній у дешевих фінансових ре-
сурсах на довгостроковий період. Натомість, відчи-
нянні підприємства постійно шукають довгострокові 
та ефективні джерела фінансування свого розвитку. 
Одним з ефективних напрямів залучення додаткових 
фінансових ресурсів є проведення первинного та 
вторинного розміщення акцій на світових фондових 
біржах. Фондовий ринок України на сучасному ета-
пі свого розвитку за рахунок низької капіталізації та 
ліквідності не надає всіх необхідних передумов для 
залучення додаткових фінансових ресурсів через 
інструменти фондових бірж. Відповідно, виникає 
гостра необхідність для вітчизняних підприємств у 
обґрунтуванні основних критеріїв виходу на світові 
бондові біржі задля залучення фінансових ресурсів 
шляхом проведення первинного розміщення акцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі загальнотеоретичні положення та методоло-
гічні засади виходу підприємств на фондові ринки 
викладені у працях відомих дослідників, таких як 
В.Базилевича, Н.Берзона, Е.Жукова, В. Галанова, 
Ю. Кравченка, Я.Міркіна, О. Мозгового, Б.Рубцова, 
Р.Тьюлза, У.Шарпа, І.Школьник та інших. Аналіз 
опублікованих праць і практика функціонування 
фондового ринку України засвідчують недостатню 
розробленість принципово важливих питань, що 
стосується визначення основних критеріїв виходу 
вітчизняних підприємств на світові фондові ринки.

Мета дослідження. Метою проведення даного 
дослідження є обґрунтування основних критеріїв 
виходу вітчизняних підприємств на світові фондові 
ринки задля залучення додаткових фінансових ре-
сурсів через інструменти фондових бірж, шляхом 
проведення первинного розміщення акцій.

Виклад основного матеріалу. Як зазначалося, на 
сучасному етапі економічних перетворень в Україні, 
велика кількість вітчизняних підприємств з метою 
залучення додаткових фінансових ресурсів, у тому 

числі іноземного капіталу через інструменти фон-
дового ринку проводять первинне розміщення акцій 
(англ., – Initial Public Offering, IPO) на розвинутих, 
ліквідних та конкурентоспроможних фондових бір-
жах країн світу, оминаючи тим самим фондовий ри-
нок України. 

Важливим є обґрунтування основних причин, 
які впливають на вихід вітчизняних підприємств на 
фондові біржі країн світу. До основних причин вихо-
ду вітчизняних підприємств на міжнародні фондові 
необхідно віднести такі: недостатність довгостроко-
вих фінансових ресурсів у національних інституцій-
них інвесторів; низька активність на фондовому рин-
ку України; звичність для інвесторів саме іноземної 
юрисдикції як більш зрозумілої у правовому аспекті 
та інформаційної насиченої; інтеграційні процеси на 
фондових ринках світу, що концентрують попит та 
пропозицію фінансових ресурсів на більш ліквідних, 
ємних ринках, максимально інтегрованих до світо-
вого фондового ринку та його інфраструктури; наяв-
ність на провідних фондових ринках світу альтерна-
тивних сегментів, де висуваються значно лояльніші 
лістингові вимоги, що дозволяє емітентам залучати 
капітал у ході IPO та SPO, підвищувати репутацію; 
складнощі об’єктивного ціноутворення на фондо-
ві інструменти на українському фондовому ринку 
у зв’язку із недостатньою ліквідністю, надмірними 
диспропорціями між показниками фінансового роз-
витку емітентів та динамікою ринкової ціни. 

Інтеграційна спрямованість, географічна близь-
кість до фондових ринків Європи, зрозумілість пра-
вил ведення операцій з цінними паперами на цих 
ринках стимулювали вихід вітчизняних підприємств 
на провідні європейські фондові майданчики, як на 
базові, так і на альтернативні. 

Необхідно зазначити, що на фондовому ринку 
Польщі (англ. – Warsaw Stock Exchange, WSE) впро-
вадили національний індекс цін на акції іноземних 
емітентів WIG-Ukraine, до бази розрахунку якого 
входять виключно акції емітентів, чий бізнес або 
головний офіс знаходиться в Україні. Це сталося 
завдяки широкій представленості на WSE акцій ві-
тчизняних підприємств та достатній їх ліквідності, 
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аби розрахунок такого індексу був достатньо реле-
вантний та репрезентативний. Наразі до кошику роз-
рахунку WIG-Ukraine входять 11 найбільш ліквідних 
акцій іноземних емітентів – власників українських 
активів, які мають лістинг на WSE, насамперед 
аграрних (Кернел холдинг, Астарта холдинг, Інду-
стріальна Молочна Компанія, ГК «Ovostar Union», 
Милкиленд, Компанія Coal Energy S.A., Агротон, 
KSG Agro, Компанія KDM Shipping, Sadovaya Group, 
Корпорація «ВЕСТА»). Вже сама наявність такого 
індексу свідчить про достатньо широке розповсю-
дження цінних паперів вітчизняних підприємств на 
світових фондових біржах. Крім того, існують й інші 
міжнародні фондові індекси, до бази розрахунку 
яких включені акції суто українських емітентів.

Доцільним є детальний розгляд основних фондо-
вих бірж країн світу на яких вже обертаються акції 
вітчизняних підприємств, з метою подальшого об-
ґрунтування основних їх основних критеріїв виходу 
(таблиця 1).

Необхідно зазначити, що вітчизняні підприємства 
з метою залучення додаткових фінансових ресур-
сів внаслідок проведення IPO виходять на фондові 
ринки Великобританії, Польщі та Німеччини. Осно-

вні галузі даних національних компаній це сільське 
господарство, харчова промисловість, металургія та 
гірничодобувна промисловість транспорт і логістика 
та медіа. 

Світові фондові біржі у свою чергу намагають-
ся максимально ефективно використовувати інте-
граційні можливості, що виникають у нових еко-
номічних умовах. У сучасних умовах при виборі 
фондового ринку та організатора торгів для про-
ведення первинного публічного розміщення акцій 
(IPO) керівники вітчизняних підприємств повинні 
проаналізувати цілий ряд факторів. Такі фактори, як 
вимоги до лістингу, розмір платежів та особливості 
регулювання відіграють вирішальну роль при виборі 
фондової біржі. Але, також важливими факторами є 
результати оцінки, якість інституційних інвесторів і 
ступінь розуміння ними специфіки бізнесу, можли-
вість потрапляння у фондові індекси, рівень обізна-
ності клієнтів і постачальників, а також наявність 
аналогічних компаній, акції яких обертаються на 
фондовій біржі. Якщо підприємство вибирає фондо-
вий ринок або організатора торгів, що спеціалізуєть-
ся на галузях, відмінних від її основної діяльності, 
то логічно очікувати більш низької оцінки її акцій. 

Таблиця 1
Фондові біржі країн світу на яких проводили IPO вітчизняні підприємства

№ Країна / організатор 
торгів Назва компанії Рік Галузь

Кількість залуче-
них в наслідок IPO 
коштів (млн. дол.)

1.
Великобританія / 

London Stock Exchange 
(LSE)

Укрпродукт Групп 2005 Харчова промисловість 11,0
ХХІ століття 2005 Нерухомість 120,0

Ferrexpo 2007 Металургія та гірничо-
добувна промисловість 202,0

Миронівський хлібопро-
дукт 2008 Сільське господарство 368,0

Cadogan Petroleum 2008 Нафтогазова галузь 300,0
Холдинг Авангард 2010 Сільське господарство 229,0
Continental Farmers 

Group 2011 Сільське господарство 24,0

2. Польща / Warsaw Stock 
Exchange (WSE)

Астарта холдинг 2006 Сільське господарство 32,0
Кернел холдинг 2007 Сільське господарство 220,0
Агроліга груп 2010 Сільське господарство 1,4

Агротон 2010 Сільське господарство 53,0
Милкиленд 2010 Харчова промисловість 78,0

Sadovaya Group 2010 Металургія та гірничо-
добувна промисловість 31,0

KSG Agro 2011 Сільське господарство 39,0
Індустріальна Молочна 

Компанія 2011 Сільське господарство 30,0

Корпорація “ВЕСТА” 2011 Промислове виробни-
цтво 48,0

ГК «Ovostar Union» 2011 Сільське господарство 33,0
Компанія Coal Energy 

S.A. 2011 Металургія та гірничо-
добувна промисловість 79,0

Компанія KDM Shipping 2012 Транспорт і логістика 8,0

3. Німеччина / Deutsche 
Börse Group

Мрія Агрохолдинг 2008 Сільське господарство 90,0
United media holding 2008 Медіа 45,0

*Побудовано автором на основі джерел: [3, 4, 5]
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Вибір фондової біржі – це довгострокове стратегічне 
рішення, яке треба приймати з урахуванням ключо-
вих чинників зростання вітчизняних підприємств.

Отже, необхідно розробити основні критерії, що 
вплинуть на вибір напрямів виходу вітчизняних під-
приємств на фондові біржі країн світу. Дані критерії 
поширюються на підприємства, що вперше розмі-
щують свої звичайні акції, за винятком закритих ке-
руючих інвестиційних компаній (закритих фондів). 
Необхідно зазначити, що данні критерії побудовані 
на параметрах, щодо лістингу відповідних фондо-

вих ринків і носять певною мірою рекомендаційний 
характер. Сам допуск на фондовий ринок може бути 
наданий тільки організатором фондової торгівлі. У 
свою чергу, керівники вітчизняних підприємств, які 
розглядатимуть можливість проходження лістингу, 
повинні розглянути деталі безпосередньо з фахівцями 
даного організатора фондової торгівлі та з власними 
консультантами, щоб встановити порядок застосуван-
ня вимог до лістингу для свого конкретного випадку. 

З метою диференціації напрямів виходу, на нашу 
думку поряд з фондовими ринками Великобританії, 

Таблиця 2
Основні критерії виходу вітчизняних підприємств на світові фондові біржі*

Країна Організатор торгів 
(біржа)

Критерії
Тривалість 

присутності на 
ринку

Дохід, виручка і при-
буток

Ринкова капіта-
лізація

Кількість ак-
цій в обігу

Дубай NASDAQ Dubaі 3 роки Немає даних 50 млн. дол. 25%

Китай Shanghai Stock 
Exchange 3 роки

Прибуток за останні 3 
роки повинен перевищу-

вати 5млн. дол. 
7,5 млн. дол. 25%

Франція

NYSE Euronext 
Paris 3 роки Немає даних Рекомендовано 

260 млн. дол. 25%

NYSE Alternext 
Paris

3 роки / 2 року в 
сегменті приват-
них розміщень

Компанія повинна бути 
рентабельною Немає даних На 3 млн. дол. 

Німеччина Deutsche Börse 
Group 3 роки Немає даних 1,6 млн. дол. 25%

Індія Bombay Stock 
Exchange (BSE) 3 роки Дохід/виручка 6 млн. 

дол. 5 млн. дол. 25%

Нідерлан-
ди

NYSE Euronext 
Amsterdam 3 роки Немає даних Немає даних 25%

NYSE Alternext 
Amsterdam

3 роки / 2 року в 
сегменті приват-
них розміщень

Немає даних Немає даних На 6 млн. дол.

Польща Warsaw Stock 
Exchange (WSE) 3 роки Немає даних 10 млн. дол. 10%

Росія MICEX 3 роки Компанія повинна бути 
рентабельною 3 млн. дол. Немає даних

Сінгапур Singapore Exchange 
(SGX) 3 роки Прибуток 0,8 млн. дол. Рекомендовано 

120 млн. дол. 25%

Швейцарія SIX Swiss Exchange 
(SWX) 3 роки Немає даних 27 млн. дол. 25%

Велика 
Британія

London Stock 
Exchange (Main 

Market)
3 роки Немає даних 1,2 млн. дол. 25%

Alternative 
investment market 3 роки Немає даних Немає даних Немає даних

США

NYSE Euronext 
(US) 3 роки Виручка за рік 75 млн. 

дол. 75 млн. дол. 5000 акціоне-
рів

NYSE Arca 3 роки Виручка за рік 50 млн. 
дол. 50 млн. дол. 1,1 млн. акцій

NYSE Amex 2 роки Дохід за рік 750 тис. дол. 750 тис. дол. 1 млн. акцій
NASDAQ Global 

Select Market 2 роки Виручка за рік 110 млн. 
дол. 110 млн. дол. 1,25млн. акцій

NASDAQ Global 
Market 2 роки Виручка за рік 75 млн. 

дол. 75 млн. дол. 1,1 млн. акцій

NASDAQ Capital 
Market 2 роки Дохід за рік 750 тис. дол. 750 тис. дол. 1 млн. акцій

*Побудовано автором на основі джерел: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
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Німеччини та Польщі, необхідно розглянути основні 
критерії виходу і на фондові ринки Дубаю, Китаю, 
Франції, Індії, Нідерландів, Росії, Сінгапуру, Швей-
царії та США., сформувавши при цьому таблицю 2.

Відповідно з метою залучення додаткових фінан-
сових ресурсів на світових фондових біржах шляхом 
проведення первинного та вторинного розміщення 
своїх акцій, вітчизняні підприємства повинні вра-
ховувати наступні важливі критерії: тривалість при-
сутності на ринку підприємства, основні фінансові 
результати діяльності підприємства (дохід, виручка 
та прибуток), ринкова капіталізація підприємств та 
відповідно кількість акцій в обігу. 

Ще одним важливими критерієм, що визначає 
напрям виходу вітчизняних підприємств на світові 
фондові біржі є обсяг платежів за лістинг. Організа-
тори торгів на фондових біржах встановлюють пла-

тіж за лістинг на основі таких параметрів, як обсяг 
і вартість пропозиції, ринкова капіталізація та інші 
аспекти. Деякі стягують фіксовану плату. Структу-
ра щорічних платежів переважно відображає рівень 
цін і схем, використаних для первинного лістингу 
(таблиця 3).

Висновки. Після розглянутих напрямів виходу ві-
тчизняних підприємств на світові фондові ринки об-
ґрунтували основні критерії, серед яких: тривалість 
присутності на ринку, дохід, виручка і прибуток, 
ринкова капіталізація, кількість акцій в обігу. Слід 
також зазначити, що крім традиційних (фондові рин-
ки Великобританії, Польщі та Німеччини) з метою 
диференціації напрямів та вибору найбільш ефек-
тивних, вітчизняні підприємства можуть проводити 
первинне розміщення акцій на інших європейських, 
азіатських та американських фондових біржах. 

Таблиця 3
Вартість лістингу як важливий критерій виходу вітчизняних підприємств  
на фондові біржі країн світу

Країна Організатор торгів (біржа) Початковий платіж за лістинг Щорічні платежі
Дубай NASDAQ Dubaі 70-250000 дол. 20000-50000 дол.

Китай Shanghai Stock Exchange
акції класу А: 0,03% від номінальної 
вартості цінних паперів; акції класу 

В: 0,1% від загальної вартості 

акції класу А:0,0012 від 
номінальної вартості 
цінних паперів; акції 

класу В: 600 дол. 

Франція
NYSE Euronext Paris від 0,1% до 0,6% від ринкової капі-

талізації 2800-23000 дол.

NYSE Alternext Paris від 0,1% до 0,6% від ринкової капі-
талізації 2800-23000 дол.

Німеччина Deutsche Börse Group 3000 євро – допуск до торгів; 2500 
євро – отримання лістингу 10000 дол.

Індія Bombay Stock Exchange (BSE) 425 дол. 210-640 дол.

Нідерланди
NYSE Euronext Amsterdam від 0,1% до 0,6% від ринкової капі-

талізації 3640-30000 дол.

NYSE Alternext Amsterdam від 0,1% до 0,6% від ринкової капі-
талізації 3000-20000 дол.

Польща Warsaw Stock Exchange (WSE) 0,03% від вартості випуску 0,02% від ринкової 
вартості

Росія MICEX 31000-80000 дол. 500 дол.
Сінгапур Singapore Exchange (SGX) 40000-160000 дол. 20000-80000 дол.

Швейцарія SIX Swiss Exchange (SWX) 14000 – 75000 дол. 6340 дол.

Велика 
Британія

London Stock Exchange (Main 
Market) 4216-240000 дол. 6400-63000 дол.

Alternative investment market 4200- 48000 дол. 7700 дол.

США

NYSE Euronext (US)
Доларів за акцію: менше 75 млн. 

– 0,0048 долара від 75 до 300 млн. 
– 0,00375 долара більше 300 млн. – 

0,0019 долара 

Мінімум 38000 дол. 
(0,00093 дол. за акцію)

NYSE Arca 100000-150000 дол. 30000-85000 дол.
NYSE Amex 40000-65000 дол. 27500-34000 дол.

NASDAQ Global Select Market 125000-225000 дол. 35000-99500 дол.
NASDAQ Global Market 125000-225000 дол. 35000-99500 дол.
NASDAQ Capital Market 50000-75000 дол. 27500 дол. 

*Побудовано автором на основі джерел:[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
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В данной статье рассмотрены основные причины выхода отечественных предприятий на мировые 
фондовые биржи. Исследованы основные мировые фондовые биржи, на которых отечественные 
компании проводили первичное размещение акций. Обоснованы критерии выхода отечественных 
предприятий на мировые фондовые биржи.
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СУТНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Дем’яненко Т.І.
кандидат економічних наук, старший викладач
Української інженерно-педагогічної академії

У статті досліджено поняття інвестиційної діяльності, визначенні сутності за основними фак-
торами, а також розкриті показники які визначають ефективність промислових підприємств.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, ефективність, сутність, промислове підприємство.

Постанова проблеми. Інвестиційна діяльність 
носить універсальний, всесвітній характер. Нині 
вона зачіпає майже всі країни світу, всіх товарови-
робників. Теоретичною й методологічною основою 
роботи послужили теоретичні становища робіт ві-
тчизняних і зарубіжних провідних вчених у сфері 
товарного звернення, конкуренції, економіки під-
приємства міста і торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомим вне-
ском в теорію досліджуваних проблем внесли  
Г.А. Азоев, А.І. Акімова, Л.А. Брагін, Р. Блекуелл,  
Дж. Грейсон, В.Я. Горфинкель, Т.П. Данько, Р. Каплан, 
Т. Конно, Ф. Котлер, І.М. Лифиц, Т.И. Миколаєва,  
У. Паретто, М. Портер, К.А. Раицкий, О.Н. Романова,  
А. Дж. Стикленд, Д. Стоун, Р.А. Фатхутдинов.

Отже під «інвестиційною діяльністю» розумі-
ється довгострокове вкладення коштів у промисло-
вість, сільське господарство та інші галузі економіки 
усередині країни і за кордоном з метою отримання 
прибутку. Прямі інвестиції представляють собою 
безпосереднє вкладення, коштів у виробництво, 
придбання реальних активів. Портфельні інвести-
ції здійснюються у формі покупки цінних паперів 
(портфель цінних паперів) або надання грошових 
коштів в довгострокову позику (портфель позик) в 
національній або іноземній валюті (валютний порт-
фель). Специфіка здійснення приватних, державних, 
а також іноземних інвестицій регулюється в інвес-
тиційному законодавстві, що визначає основні види 
інвестиційної діяльності окремих господарських 
утворень і захищає права інвесторів. 

Виклад основного матеріалу. В процесі здій-
снення інноваційної діяльності кожне окреме під-
приємство отримує власні специфічні ефекти такої 
діяльності. Спочатку варто розглянути сутність по-
няття ефект для того, щоб сформувати більш ціліс-
не уявлення про спектр різноманітних типів ефектів 
інноваційної діяльності промислових підприємств. 
Відмітимо, що українсько-російський тлумачний 
словник [4] інтерпретує поняття ефект наступним 
чином: ефект (від лат. effectus) − результат, що дося-
гається, у його матеріальному, грошовому, соціаль-
ному вираженні. Проте у контексті визначення да-
ного поняття сформованому вище можна озвучити й 
власне бачення інноваційного ефекту, а саме: іннова-

ційний ефект − це перспективна перевага, яка здат-
на забезпечити оптимізацію розвитку й діяльності 
підприємства й поява якої, пов’язана з послідовним 
процесом розробки, створення та реалізації певного 
виду інноваційного продукту, що залежно від цього 
сприятиме визначенню певних особливостей кон-
кретно типу переваг, що отримуються на мікро- та 
макрорівні економічного середовища [2].

Зазначимо, що наявна різноманітність точок зору 
різних авторів щодо видів ефектів інновацій свідчить 
про складність цього аспекту та відсутність певного 
системного підходу для розробки єдиної системної 
класифікації видів інноваційних ефектів.

Варто звернути увагу на той факт, що результати 
інноваційної діяльності підприємств можуть носити 
як кількісний, так і якісний характер свого виміру. 
Наприклад, П. Волков та М. Денисенко у своїй ро-
боті вказують на те, що будь-який результат іннова-
цій у вартісному виразі узагальнюється економічним 
ефектом, а інші результати, які не можна оцінити у 
вартісному виразі не можуть поглинаються еконо-
мічним ефектом і існують самостійно. Тобто, вихо-
дить, що усі кількісно виражені результати є скла-
довими економічного ефекту, як єдиного цілого, а 
ті різновиди отриманих результатів, які є якісними 
створюють можливість свого окремого існування, 
оскільки їх не включають до загального економічно-
го ефекту як системної категорії [1].

Дозволимо собі вкрай не погодитися з таким одно-
бічним підходом і висловити свої міркування з при-
воду дослідження даної проблеми. Ми вважаємо, що 
незалежно від виду оцінки кожен із типів інновацій-
них ефектів має право на самостійне існування і не 
може розглядатися в якості певного елементу одного 
із домінуючих видів ефектів (наприклад, економіч-
ного). Результати інноваційної діяльності не варто 
розглядати в якості елементів, складових економіч-
ного ефекту інновацій, а слід враховувати їх безпосе-
редній вплив на динаміку зміни економічного ефек-
ту в цілому під впливом появи та наслідків існування 
саме даних результатів. Кожен із результатів іннова-
ційної діяльності потребує свого аналізу й оцінки, 
як окрема своєрідна категорія, з тією метою щоб до-
стовірно визначити та оцінити рівень та масштаби 
загального інноваційного ефекту, превалюючу роль 
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в існуванні якого все ж таки належатиме рівню еко-
номічних результатів (економічного ефекту). Проте 
висловлюючи надалі хід власної думки зазначимо, 
що усі види інноваційних ефектів пов’язані між со-
бою тісним взаємозв’язком та взаємодією. Між ними 
за наявності певних умов може виникнути так звана 
«ланцюжкова реакція», тобто розвиток і розширення 
одного із видів ефектів спричиняють появу все но-
вих і нових результатів інноваційної діяльності, які, 
у свою чергу, здійснюють безпосередній вплив на 
розвиток, динаміку та масштаби змін базового виду 
ефекту. Як правило, на нашу думку одним із таких 
ефектів переважно виявляється економічний іннова-
ційний ефект, а відтак, робимо відповідні висновки, 
виходячи із наших міркувань:

– кожен із типів інноваційний ефектів (кількісний 
та якісний) може самостійно існувати та проявля-
тися незалежно від причин їх виникнення безпосе-
редній вплив різних видів інноваційних результатів, 
як окремих чинників справляє відповідний рівень 
впливу (позитивний чи негативний) на загальний ін-
новаційний економічний результат (відповідно, по-
силює чи послаблює його);

– тобто рівень та масштаби сукупного економіч-
ного ефекту інноваційної діяльності підприємства 
перебувають під безпосереднім впливом інших 
ефектів такої діяльності незалежно від характерис-
тики їх видів.

Для того, щоб охарактеризувати сутність пред-
ставленої класифікації, розглянемо більш детально 
особливості кожного конкретного із видів іннова-
ційних ефектів діяльності підприємства. При цьому 
зазначимо, що нумерація інноваційних результатів, 
запропонованих у схемі здійсненна у відповідності 
пріоритетності впливу певного ефекту на сукупний 
інноваційний ефект діяльності.

Економічний ефект виступає в якості результа-
тивного кількісного показника, який повинен врахо-
вувати у вартісному вигляді весь розмір результатів 
та витрат і рівень впливу якісних видів інноваційних 
ефектів, одержаних від здійснення інноваційної ді-
яльності на підприємстві. Тобто в узагальненому ви-
гляді економічний ефект можна представити в якос-
ті суми отримуваного промисловим підприємством 
прибутку від наступних напрямів інноваційної ді-
яльності: процесу реалізації інноваційної продукції; 
впровадження якісно нового технологічного проце-
су в дію; підвищення ефективності використання ви-
робничих потужностей; впровадження у господар-
ську діяльність підприємства винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків, раціоналізаторських 
пропозицій тощо [4].

Відмітимо, що В процесі здійснення інновацій-
ної діяльності появу економічного ефекту від такої 
діяльності можна спостерігати не лише у дослідни-
ків та виробників, а й їхніх споживачів. Насампе-
ред, даний момент найкраще реалізується на при-
кладі продуктових інновацій, сутність яких полягає 
у створенні якісно нового виду продукції чи послуг 
з метою задоволення відповідного виду попиту спо-
живачів на ринку. Тобто при цьому процесі форму-

ється так званий мультиплікативний інноваційний 
ефект (ефект примноження), значення якого полягає 
в тому, що відбувається процес накопичення у формі 
додаткового прибутку, який отримується від вико-
ристання інновацій у виробничому процесі.

Ефективний розвиток економіки країни визна-
чається рівнем інвестиційних можливостей та ін-
вестиційною привабливістю, які залежать від ефек-
тивності інвестиційних процесів загалом. Питання 
фінансування інвестицій та їх раціонального вико-
ристання є особливо актуальним в умовах сучаснос-
ті. Значення формування інвестиційних ресурсів у 
промисловості України багатократно посилюється 
в умовах тривалої інвестиційної кризи у народному 
господарстві України, яка виступає складовою за-
гальноекономічної кризи.

Інвестиційна криза в економіці країни загострила 
концептуальні і методологічні проблеми організації 
інвестиційного процесу і формування інвестиційних 
ресурсів як на макроекономічному, так і на мікроеко-
номічному рівнях. Вирішення проблем на галузево-
му рівні набуває пріоритетного значення, оскільки 
на цьому рівні створюється можливість розв’язання 
завдань на всіх рівнях галузі народного господар-
ства.

Інвестиції зайняли важливе місце у вітчизняній 
економіці. Інвестиційна активність розглядається як 
основний фактор економічного зростання, залежний 
від економічної динаміки, співвідношення попиту і 
пропозиції, від рівня монополізації провідних галу-
зей матеріального виробництва, наявності ефектив-
них власників і стратегічних інвесторів [2].

Промислові підприємства у сучасних умовах по-
требують значних інвестиційних ресурсів. Нині за-
лучення інвестицій – це зазвичай не питання розви-
тку, а питання виживання. Важливість правильної 
інвестиційної політики важко переоцінити. Жодна 
економіка світу не досягла значних результатів без 
залучення коштів вітчизняних та іноземних приват-
них інвесторів. Інвестиції для підприємств означа-
ють модернізацію і технічне переоснащення, впро-
вадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 
а, отже, зменшення частки матеріальних витрат у 
структурі собівартості та збільшення оплати праці, 
виробництво конкурентоспроможної продукції.

У комплексі заходів щодо виходу української еко-
номіки з тяжкої структурної кризи визначальне зна-
чення має відновлення основного капіталу на осно-
ві новітніх досягнень науки і техніки. У цих умовах 
різко зростають роль і значення інвестицій, які є фі-
нансовим джерелом капітального будівництва.

Таким чином, в сучасних умовах кризи підкрес-
люється необхідність посилення впливу держави 
на створення сприятливого інвестиційного клімату, 
який би активізував надходження інвестицій в осно-
вні фонди промислових підприємств [3].

Є доцільність використання досвіду таких країн, 
як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Япо-
нія, Іспанія, які широко використовують податкові 
канікули, податкові інвестиційні відрахування і по-
даткові інвестиційні кредити.
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Держава повинна створити інвестиційний клімат 
шляхом законодавчо-нормативного регулювання, за-
безпечення заходів гарантування і страхування ін-
вестиційних ризиків, прямого державного фінансу-
вання інвестиційних програм.

Сутність інвестиційної діяльності промислових 
підприємств полягає в організації фінансово-грошових 
потоків і управління ними з метою ефективного вико-
ристання грошових засобів. Поняття сутності інвести-
ційної діяльності можна звести до категорії самофінан-
сування, що базується на повній окупності витрат для 
виробництва продукції і розширення виробничо-тех-
нічної бази підприємства, та означає, що кожне підпри-
ємство покриває свої поточні та капітальні витрати за 
рахунок власних джерел інвестування.

Інвестиційна активність виражається у дієвій, 
цілеспрямованій і результативній діяльності щодо 
залучення інвестицій з усіх внутрішніх і зовніш-
ніх джерел, а також ефективного використання за-
лучених інвестиційних ресурсів. Для підприємств 
актуальною є проблема вибору та пошуку джерел 
інвестицій. Стимулювання інвестиційної діяльності, 
вироблення чіткої стратегії інвестування, визначен-
ня її пріоритетних напрямків, мобілізація всіх дже-
рел інвестицій є найважливішою умовою стійкого та 
якісного розвитку промислових підприємств.

На всіх рівнях управління інвестиційною діяль-
ністю в промисловості (загальнодержавному, облас-
ному, районному рівнях і рівні підприємств) необхід-
но розробити концепції, затвердити плани розвитку 
інвестиційної діяльності, здійснювати аудит їх вико-
нання та коригувати, відповідно до поточної ситуації 
розвитку промисловості й економіки в цілому.

Світовий досвіт показує, що сучасний інвести-
ційний комплекс повинен являти собою багатогалу-
зеву, високотехнологічну й конкурентоспроможну 
систему, яка забезпечує зміцнення економічної не-
залежності та національної безпеки країни, гідний 
рівень життя народу й інтеграцію економіки у світо-
вий ринок на рівноправних умовах.

Отже, невід’ємною складовою інвестиційного 
розширення є постійне залучення нових ефективних 
факторів виробництва. При цьому конкурентоспро-
можність капіталу у багатьох аспектах ґрунтується 
на готовності та спроможності країни до впрова-
дження інновацій. В умовах, коли вартість матеріаль-
но технічних і енергетичних ресурсів значно зросла 
порівняно з вартістю продукції, проблема енерго- та 
ресурсозбереження стала пріоритетною у виробни-
цтві й поставила перед науковцями завдання пошуку 
шляхів зниження витрат матеріально-технічних та 
енергетичних ресурсів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЇ У ВИРОБНИЦТВО
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У статті розглянуто питання формування умов для інноваційного розвитку економіки шля-
хом оновлення потенціалу промислових підприємств та створення нових високотехнологіч-
них виробництв. Проаналізовано структуру капітальних інвестицій, результати інноваційної 
діяльності промислових підприємств. Запропоновано підходи до активізації інноваційної 
діяльності підприємств за рахунок трансферу технологій і підвищення рівня їх інвестицій-
ної привабливості.
Ключові слова: інноваційний розвиток, капітальні інвестиції, інноваційні структури, транс-
фер технологій, високотехнологічні виробництва, оновлення потенціалу.

Постановка проблеми. Розвинені країни світу 
перейшли до переважно інноваційного шляху роз-
витку економіки. У той же час економіка України 
зазнає втрат в результаті застосування технологій 
«вчорашнього дня» та розвитку галузей низьких тех-
нологічних укладів. Як наслідок, інвестиційний клі-
мат не покращуються, а самі порівняно невеликі об-
сяги інвестицій не доходять до високотехнологічних 
галузей. Тому так і не вдається вирішити завдання 
переходу на інноваційно-інвестиційну модель розви-
тку, задекларовану в Україні ще на початку нового 
тисячоліття. Однак альтернативи даному шляху не-
має, так як усі успішні світові економіки підвищу-
вали свою конкурентоспроможність, наполегливо 
застосовуючи нові підходи до розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми інноваційного розвитку та його ін-
вестиційного забезпечення досліджували такі 
відомі зарубіжні вчені як П.Друкер, Г. Іцкович, 
М.Портер, К.Прахалад, Б.Санто, Б.Твісс, К.Фрімен, 
Ф.Хайєк, Й.Шумпетер, Г.Чесбро. Питання інно-
ваційного розвитку й інвестицій в економіку роз-
глянуто і у працях таких вітчизняних вчених як 
В.Геєц, Ю.Кіндзерський, Й.Петрович, В.Соловйов, 
А.Сухоруков, Л.Федулова, Н.Чухрай та ін. При цьо-
му потребують уточнення підходи до формування 
сприятливого інвестиційного клімату для НДДКР 
та комерціалізації інновацій за умов, що склались у 
вітчизняній економіці. У публікаціях на дану тему 
немає єдності стосовно шляхів та можливостей 
переходу на інноваційну модель розвитку із враху-
ванням ролі держави, бізнесу й науки як основних 
учасників інноваційного процесу.

Мета дослідження. Цілі статті полягають у до-
слідженні впливу інвестицій у нові технології й ви-
сокотехнологічне виробництво на характер іннова-
ційного розвитку економіки з урахуванням завдань 
окремих галузей і суб’єктів господарювання. Дані 
завдання розглядаються із врахуванням особливос-
тей стану вітчизняної економіки та необхідності ви-
рішення проблем забезпечення переходу на іннова-
ційну модель розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-
новаційний розвиток економіки може відбуватися 
тільки за умов належних обсягів інвестицій у ви-
робничу сферу та забезпечення їх високої віддачі. 
Проте виробнича сфера є неоднорідною (різні га-
лузі і сфери діяльності мають свої особливості) і 
постійно змінюється (зміни структури, пропорцій, 
динаміки розвитку).

Увійти в число передових в економічному відно-
шенні країн з допомогою традиційних підходів не-
можливо. В умовах, коли найважливішим фактором 
економічного зростання є швидкість економічних 
процесів, відкриті ліберальні економічні системи 
завжди будуть давати кращий результат, ніж систе-
ми, обтяжені павутиною регламентуючих процедур. 
Стратегічним завданням України має стати забезпе-
чення протягом 10-15 років радикальної перебудови 
економіки на високотехнологічну, високорентабель-
ну, експортоорієнтовану [1, с. 29]. Головним інвес-
тором в нові високотехнологічні високорентабельні 
підприємства повинна стати держава та створити з 
допомогою податкової і регуляторної політик умови 
для інтенсивного розвитку інвестиційно-інновацій-
них процесів у сфері виробничого експортоорієнто-
ваного бізнесу і закумулювати та скерувати кошти у 
нові великі високотехнологічні підприємства, здатні 
забезпечувати високу рентабельність [1, с. 144].

Інвестиції відіграють вирішальну роль у розвитку 
економіки. Зростання інвестицій – це умова збіль-
шення національного доходу за рахунок нарощення 
засобів виробництва, змін їх структури, залучення 
кваліфікованих працівників. Структура капітальних 
інвестицій в економіку України наведена в табл. 1.

З табл. 1 видно, що найбільшу питому вагу ста-
новлять інвестиції в матеріальні активи, в т. ч. в осно-
вний капітал. Значною є частка інвестицій у капіталь-
ний ремонт, що пов’язано із великим ступенем зносу 
основних засобів, який перевищує ¾ їх вартості.

Проаналізувавши розподіл капітальних інвести-
цій у матеріальні активи за видами основних засобів, 
варто відзначити, що на їх активну частину (маши-
ни, обладнання, транспортні засоби) припадає лише 
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38,9%, у той час як на будівлі та споруди – 41,4% 
інвестицій (щоправда тенденції змін все ж позитив-
ні). Отже розподіл капітальних інвестицій є недо-
статньо ефективний. Існуючий парк машин й облад-
нання практично повністю зношений, що вимагає як 
збільшення абсолютних обсягів інвестування, так і 
значного покращення структури інвестицій, насам-
перед за рахунок збільшення частки вкладень у нові 
машини, обладнання і технології.

Таблиця 1
Структура капітальних інвестицій, % 
[на основі 1, с. 149; 2, с. 193-200]

Показники Роки
20021 2011 2012

За видами активів
Інвестиції у матеріальні активи 90,9 96,4 97,1
- у т. ч. інвестиції в основний 
капітал 79,8 81,1 80,3

з них: капітальне будівництво 44,7 45,6 41,4
машини, обладнання та тран-
спортні засоби 35,1 35,5 38,9

- інвестиції у капітальний 
ремонт 8,7 9,0

Інвестиції у нематеріальні 
активи 9,1 3,6 2,9

Разом 100,0 100,0 100,0
За джерелами фінансування

Бюджетне фінансування 8,7 10,5 8,9
Власні кошти підприємств та 
організацій 65,8 58,6 59,7

Кредити банків та позики 5,3 16,3 17,1
Інші джерела 20,2 14,6 14,3
Разом 100,0 100,0 100,0

За видами економічної діяльності
Промисловість 40,6 34,3 35,1
- в т.ч. переробна промисло-
вість … … 14,8

Будівництво 4,9 11,2 12,7
Транспорт і зв’язок 18,8 12,5 13,5
Операції з нерухомістю, орен-
да, інжиніринг 14,9 14,4 12,3

Торгівля, ремонт автотранспор-
ту, побутових виробів 5,4 9,4 8,5

Сільське та лісове господар-
ство, мисливство 5,2 6,5 6,6

Інші види діяльності 10,2 11,7 11,3
Разом 100,0 100,0 100,0

1 – додатково з використанням даних www.ukrstat.gov.ua 

Для створення реальних передумов для покра-
щення ситуації потрібні якісні зміни і чітке бачення 
шляхів здійснення цілеспрямованих змін в економіці 
з урахуванням світових тенденцій. Джерелом потуж-
ного зростання ВВП розвинених країн є надприбуток, 
отримуваний завдяки виробництву і експорту високо-
технологічних товарів і послуг. За даними Світового 
банку 84,4% експорту високих технологій припадає 

на країни з високим рівнем доходу, у той же час частка 
України тут менша за 0,01% [3, с. 58-59.]

Вітчизняна статистика підтверджує низьку при-
бутковість галузей, які визначають науково-техніч-
ний прогрес. Так найвищий рівень операційної рен-
табельності у 2012 р. був у сільському господарстві; 
оптовій і роздрібній торгівлі та ремонті автотран-
спортних засобів; а також сфері інформації та телеко-
мунікацій 21,4; 12,3 та 10,1% відповідно. Натомість 
у промисловості рівень операційної рентабельності 
становив усього 3,3%, а у будівництві – 0,7% (збит-
ки) [2, с. 66]. Це у великій мірі пов’язано з низьким 
технологічним рівнем вітчизняної промисловості й 
несприятливими умовами її функціонування. Зрозу-
міло, що за даних умов тяжко розраховувати на при-
плив інвестицій у галузі, які визначають можливості 
інноваційного розвитку економіки.

За даними Державної служби статистики кіль-
кість інноваційно активних підприємств і обсяг ре-
алізованої інноваційної продукції у 2013 р. зменши-
лися порівняно з 2012 р., відповідно з 1758 до 1715 
та з 36,2 до 35,9 млн. грн. (табл. 2). 

На технологічні інновації підприємства витра-
тили 9,6 млрд.грн. (на 19,8% менше ніж у 2012 р.). 
Частка коштів на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення скоротилася до 58%., од-
нак на НДДКР зросла до 17,1%. Частка коштів на 
придбання інших зовнішніх знань (придбання нових 
технологій) є невиправдано малою (0,9%) [4]. 

Основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності є власні кошти підприємств – 72,9% за-
гального обсягу витрат (63,9% у 2012р.), фінансова 
підтримка держави – 1,9% (було 2,2%), кошти ві-
тчизняних та іноземних інвесторів – 1,3% і 13,1% 
(було 1,3% і 8,7%); частка кредитів значно скороти-
лася і склала 6,6% (було 21,0%) [4]. 

Впровадженням інновацій у 2013 р. займались 
77% загальної кількості інноваційно активних під-
приємств. Дані про впровадження інновацій на про-
мислових підприємствах наведено у табл. 3.

Інноваційні види продукції та нові технологічні 
процеси у звітному періоді запровадили 557 та 683 
підприємств відповідно. Реалізацію продукції за межі 
України здійснювали 344 підприємства, обсяг якої 
склав 44,7% від загального обсягу реалізованої іннова-
ційної продукції, у тому числі в країни СНД – 25,3%. 
Майже кожне четверте підприємство реалізовувало 
продукцію, що була новою для ринку. Обсяг такої про-
дукції склав 12,4 млрд. грн., більш ніж половину якої 
(53,0%) 102 підприємства поставили на експорт. Однак 
більшість підприємств (86,0%) у звітному періоді реа-
лізовували продукцію, яка була новою виключно для 
підприємства. Її обсяг склав 23,5 млрд. грн., 40,4% якої 
271 підприємство реалізувало за межі України [4].

Наведені дані свідчать про невідповідність іс-
нуючого рівня виробництва вимогам інноваційного 
суспільства, збереження застарілої структури за-
йнятості, що відображає неефективність заходів із 
структурної перебудови економіки, повільні темпи 
впровадження технологічних нововведень та зни-
ження інноваційної активності підприємств.
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Таблиця 3
Впровадження інновацій на промислових  
підприємствах [4]

2012 2013
Впроваджено інноваційних видів 
продукції, найменувань 3403 3138

з них машин, устаткування, прила-
дів, апаратів тощо 942 809

нових технологічних процесів 2188 1576
з них маловідходних, ресурсозбері-
гаючих 554 502

Придбано нових технологій 739 651

Для успішної реалізації інноваційної моделі про-
мислової політики держава має взяти на себе значні 
витрати на створення інноваційної та інформаційної 
інфраструктури, підготовку наукових кадрів, органі-
зацію системи ефективного захисту інтелектуальної 
власності й трансферу технологій, страхування ри-
зиків інноваційної діяльності. Вона повинна сфор-
мувати відповідні мотивації для бізнесу, для того, 
щоб у виборі сфер інвестиційних вкладень пріори-
тет віддавався саме вкладенням у виробництво но-
вих інноваційних продуктів. Іншими словами, дер-
жава має створити умови, за яких виникне попит на 
власні нововведення [3, с. 93]. Українська промисло-
вість набуде якісних рис у разі, коли більш ніж 65,0% 
зростання ВВП буде забезпечене виробництвом ви-
сокотехнологічної продукції, а темпи зростання фун-
даментальних досліджень перевищуватимуть темпи 
зростання обсягів закупівлі іноземних технологій 
для її базових галузей [3, c. 863].

Для переходу на інноваційну модель розвитку 
необхідно відмовитися від попередніх підходів до 
управління економікою. Досі до основних джерел 
зростання у промисловості відносили резерви ви-
робничих потужностей, не задіяні протягом кри-
зового періоду, і сприятливу зовнішньоекономічну 
кон’юнктуру. Збереження існуючої моделі розви-
тку промислового сектору України з орієнтацією на 
низькотехнологічні виробництва і експорт призведе 

до зниження конкурентних позицій національної 
економіки й подальшого нарощування технологіч-
ного відставання від розвинених країн [5, с.3].

Спеціальне податкове стимулювання інноваційної 
діяльності аналогічно світовому досвіду в Україні не 
застосовується. У результаті понад 83% інвестицій 
отримують підприємства третього технологічного 
укладу, 10% – четвертого й лише 7,0% – п’ятого. Ак-
тивізація інноваційних процесів можлива за умови за-
безпечення платоспроможного попиту на результати 
R&D з боку реального сектору економіки [6, с. 118]. 

Для переходу на інноваційний розвиток важли-
во сконцентрувати увагу на інтенсивних чинниках. 
Інтенсивному типу економічного зростання прита-
манний особливий характер, при якому розширене 
відтворення здійснюється на основі радикального 
оновлення основного капіталу. Все це збільшує по-
треби у фінансових ресурсах і ризики, пов’язані з 
невизначеністю інноваційного процесу та майбутніх 
результатів. Тому масштаби оновлення реального сек-
тора економіки залежать від рівня управління і роз-
порядження інвестиційними ресурсами [7, с. 40-41].

Слід стимулювати приплив інвестицій саме у 
високотехнологічний сектор за рахунок пожвавлен-
ня процесів трансферу технологій і комерціалізації 
результатів НДДКР. Для цього важливо сформувати 
сучасну інноваційну інфраструктуру та суттєво під-
няти престижність праці науковців і дослідників. 
Для вирішення проблем швидкої та успішної комер-
ціалізації необхідно навчитися максимально повно 
використовувати потенціал наукових знань і нових 
технологій. Більш швидке просування наукових 
досягнень у сферу матеріального виробництва та 
комерціалізацію результатів наукових розробок за-
безпечують науково-технологічні парки, інноваційні 
кластери, технополіси та інші види сучасних органі-
заційних структур за участю університетів. 

Діяльність українських технопарків пов’язана з 
рядом проблем, зокрема, недосконалістю правової 
бази. Законодавство та прийняття постійних змін до 
нього не сприяє бюджетній підтримці інноваційної 
діяльності. Проте можна простежити певну коре-

Таблиця 2
Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 р. [4]1

Кількість інновацій-
но активних підпри-

ємств, одиниць

Частка інноваційно 
активних підпри-

ємств,%

Обсяг реалізованої 
інноваційної продук-

ції, млн.грн.

Частка реалізованої 
інноваційної продук-

ції,%
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Україна 1758 1715 17,4 16,8 36157,7 35891,6 3,3 3,3
Регіони – лідери інноваційного розвитку в промисловості

Закарпатська 18 15 8,5 6,9 1052,5 1363,9 13,4 15,5
Сумська 41 32 18,6 14,0 2211,1 2328,8 10,6 10,4
Полтавська 29 33 8,3 8,1 8227,8 3999,6 14,4 6,5

Відстаючі в інноваційному розвитку промисловості регіони (адміністративні одиниці)
м. Севастополь 13 11 16,9 11,3 24,5 7,1 0,6 0,2
Рівненська 36 39 14,6 14,9 83,9 111,9 0,6 0,8
Дніпропетровська 78 84 10,7 11,9 1692,4 3813,0 0,8 1,9

1 – таблиця складена за даними експрес-випуску Держстату (дані сайту www.ukrstat.gov.ua) 
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ляційну залежність між формуванням інноваційних 
структур й інноваційною активністю в регіонально-
му розрізі (табл. 2). Так, на Закарпатті питанням фор-
мування інноваційної інфраструктури приділяють 
особливу увагу, зокрема, створено індустріальний 
парк «Соломоново», що забезпечує приток інвести-
цій та збільшення частки інноваційної продукції.

Висновки. У статті на основі аналізу стану інно-
ваційного розвитку економіки, структури капіталь-
них інвестицій та показників інноваційної діяльнос-
ті промислових підприємств виявлено чинники, які 

гальмують процес переходу на інноваційну модель 
розвитку. Встановлено невідповідність існуючого 
рівня виробництва вимогам інноваційного суспіль-
ства та охарактеризовано умови щодо забезпечення 
платоспроможного попиту на результати НДДКР з 
боку реального сектора економіки, включно із ство-
ренням сучасної інноваційної інфраструктури і по-
кращенням інвестиційного клімату. Подальші до-
слідження мають виявити нові можливості сприяння 
процесам інноваційного оновлення потенціалу роз-
витку вітчизняних підприємств.
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В статье рассмотрены вопросы формирования условий для инновационного развития экономики пу-
тем обновления потенциала промышленных предприятий и создания новых высокотехнологичных 
производств. Проанализирована структура капитальных инвестиций, результаты инновационной 
деятельности промышленных предприятий. Предложены подходы к активизации инновационной 
деятельности предприятий за счет трансферта технологий и повышения уровня их инвестиционной 
привлекательности.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Захарова О.В. 
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У статті обґрунтовується необхідність контролю якості транспортного процесу на підпри-
ємствах та запропонована класифікація методів управління якістю транспортних послуг. 
Ключові слова: методи управління, інноваційні методи, транспортний процес, управління 
якістю, конкурентоспроможність транспортної послуги.

Постановка проблеми. Розвиток економічного 
простору і науково-технічний прогрес визначили 
необхідність вивчення категорії «якість транспорт-
них послуг» з економічній й інших точок зору. Отже, 
на сучасному етапі розвитку суспільства потрібно 
розглядати якість як економічну категорію. Процес 
управління якістю транспортних послуг при його 
простоті, на перший погляд, досить непростий за по-
глибленим аналізом. 

Якість продукції на транспорті визначається якіс-
тю роботи всіх його підрозділів, які забезпечують 
реалізацію єдиного технологічного процесу переве-
зень, а також залежить від якості системи поставок 
транспорту необхідної техніки, матеріалів, палива, 
які виробляють різноманітні підприємства господар-
ського комплексу держави. Наявні фінансові труд-
нощі у функціонуванні транспортного комплексу 
ускладнюють завдання поліпшення якості переве-
зень, вирішення якого можна забезпечити лише на 
основі системного підходу при обґрунтуванні раці-
ональних методів підвищення якості транспортного 
процесу на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідженням якості процесів управління на транспорті 
займалися такі вчені як В. Вінокуров, О. Криворучко, 
Д. Маслов, Б. Райзберг, Л. Шокіна та ін. Але комплек-
сні дослідження щодо економічних методів управлін-
ня якістю послуг на транспорті не проводились.

Мета дослідження. Метою статті є теоретич-
не обґрунтування методів управління якістю тран-
спортного процесу на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Якість є потужним 
засобом експансії у світовий економічний простір 
і важливим фактором підвищення конкурентоздат-
ності продукції. Проблеми управління якістю тран-
спортного процесу на підприємствах є ключовими з 
огляду на необхідність забезпечення їх конкуренто-
спроможності. Поняття «конкурентоспроможність 
транспортної послуги» передбачає:

– відповідність техніко-технологічного рівня 
транспортної послуги досягненням науково-техніч-
ного прогресу у галузі транспорту;

– відповідність якості транспортної послуги якос-
ті послуг, що надають перевізники-конкуренти;

– її здатність задовольнити потреби окремих ка-
тегорій споживачів;

– рівень витрат споживачів на придбання тран-
спортної послуги (ціна споживання);

– рівень транспортно-логістичного сервісу, у т. ч. 
забезпечення якості доставки, страхування вантажу 
(пасажирів) тощо.

Якість транспортних послуг – це міра їх відпо-
відальності вимогам та очікуванням споживачів сто-
совно своєчасності доставки вантажів (пасажирів), 
їх кількості, відсутності втрат, пошкодження тощо. 
Важливими цілями транспортного забезпечення є 
зменшення витрат та підвищення якості транспорт-
ного процесу. Обидві зазначені цілі взаємопов’язані. 
Удосконалення контролю якості сприяє одночасно-
му зменшенню витрат на транспортування вантажів 
і збільшення прибутковості підприємства [3, с. 74].

Підвищення якості перевезень забезпечує змен-
шення витрат наступними способами:

– зростає продуктивність транспортних засобів, 
оскільки не витрачається час на холості переїзди, не 
погіршується якість вантажу під час його перебуван-
ня у дорозі, він не губиться в дорозі. Така економія 
призводить до прямого скорочення транспортних 
витрат на одиницю продукції;

– підвищення якості транспортування означає 
зменшення обсягів повторного виконання тран-
спортної роботи, яка виникає при необхідності здій-
снення додаткових рейсів транспортних засобів для 
перевезення вантажу замість втраченого чи зіпсова-
ного під час минулих поїздок.

Рівень транспортного забезпечення значною мі-
рою визначає ефективність торгівлі, що знаходить 
вияв у ціні товару, як транспортній складовій. Адже 
якість продукції транспорту (транспортної послу-
ги), що характеризується швидкістю і регулярністю 
доставки, збереженням вантажу, надійністю тран-
спортного забезпечення, впливає на формування 
ціни товару, що переміщається. Ця ціна може збіль-
шуватися при високому рівні транспортного забезпе-
чення чи навпаки – зменшуватися при низькій його 
якості [3, с. 86].

Важливо, щоб на підприємствах були розроблені 
програми забезпечення якості транспортного проце-
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су. В основу таких програм можуть бути 
покладені наступні напрями забезпечення 
якості транспортного забезпечення (рис. 1).

Якість продукції на транспорті визна-
чається якістю роботи всіх його підрозді-
лів, які забезпечують реалізацію єдиного 
технологічного процесу перевезень, а та-
кож залежить від якості системи поставок 
транспорту необхідної техніки, матеріа-
лів, палива, які виробляють різноманітні 
підприємства господарського комплексу 
держави. Наявні фінансові труднощі у 
функціонуванні транспортного комплексу 
ускладнюють завдання поліпшення якості 
перевезень, вирішення якого можна забез-
печити лише на основі системного підхо-
ду при обґрунтуванні раціональних шля-
хів розвитку видів транспорту складом, технікою і 
пристроями та кваліфікованим науковим і виробни-
чим потенціалом. Освоєння зростаючих обсягів пе-
ревезень може здійснюватися за рахунок посилення 
потужності, модернізації та реконструкції технічних 
засобів, удосконалення технології різних транспорт-
них підрозділів. З метою підвищення якості експлу-
атаційної роботи необхідне технічне переоснащення 
підприємств, оновлення та модернізація обладнання, 
що важливо провести з використанням сучасних до-
сягнень науково-технічного прогресу на транспорті 
[1, с. 353].

З розвитком теорії управління на підприємстві, 
появою комплексних підходів та системи менедж-
менту якості (СМЯ), виникла потреба в обґрунту-
ванні застосування тих чи інших економічних ме-
тодів впливу на рівень якості продукції (послуг). 
Тому можна запропонувати таку класифікацію 
економічних методів управління якістю (рис. 2). 
Економічні методи управління якістю доцільно 
поділити на класичні та сучасні інноваційні ме-
тоди. Крім того, у кожної групі методів потрібно 
виокремити методи аналізу та оцінки якості та ме-
тоди впливу на якість. Запропонована системати-
зація економічних методів управління дозволить 
приймати ефективні управлінські рішення на різ-
них етапах управління якістю.

Описані класичні методи управління якістю 
сформувались в період технократичної парадигми 
управління і основані переважно на управлінні ви-
робничими процесами. В класичних методах осно-
вна увага приділяється технологічним процесам 
створення та реалізації продукції (послуги), при 
цьому на перший план виходить технічні характе-
ристики та витрати. На сьогоднішній день на осно-
ві загальноприйнятих методів управління якістю 
сформовано основи стандартизації та сертифікації, 
розроблено СМЯ, що охоплює і поєднує загальний 
менеджмент на підприємстві з управлінням якістю. 
Хоча класичні методи управління якістю формують 
потужну базу оцінки та аналізу рівня якості, вони не 
дають можливості нарощувати та розвивати рівень 
якості. Також класичні методи не враховують вза-
ємовпливи між постачальниками та виробниками, 

зростання запитів та потреб споживачів, не дають 
можливості врахувати загальноекономічний розви-
ток середовища підприємства [1, с. 352].

 

 

Рис. 2. Класифікація економічних методів 
управління якістю продукції (послуги)

Існуючі інноваційні методи спрямовуються на 
управління специфічними сферами забезпечення 
якості. Використання інноваційних економічних ме-
тодів на українських транспортних підприємствах 
пов’язано ще з обмеженістю доступу до інформа-
ції (більшість методів формалізовано у математич-
но-кібернетичних моделях, що подаються у вигляді 
комп’ютерного забезпечення або програм), потребу-
ють великих масивів інформації, наявності новітньо-
го комп’ютерного та технічного забезпечення, висо-
кого рівня освіти та кваліфікації персоналу. Описані 
проблеми вирішуються шляхом послідовного страте-
гічного обґрунтування розвитку підприємства, спря-
мованого на постійний моніторинг і впровадження 
методів нарощування якості, забезпечення та мінімі-
зацію вартості управління якістю, отримання довго-
тривалих конкурентних переваг. Інноваційні методи 
управління якістю продукції (послуг) враховують 
динамічність та непередбачуваність розвитку серед-
овища функціонування підприємства, можуть про-
гнозувати напрями зростання запитів споживачів, 
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Рис. 1. Технологічна схема перевезення вантажу 
транспортним засобом (з контролем якості транспортного 
процесу)
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визначають характер взаємовпливу всіх елементів 
організаційної структури та інфраструктури підпри-
ємства, місце і роль всіх видів ресурсів в управлінні 
якістю. Також інноваційні методи поєднують в собі 
маркетингові, технічні, експертні, статистичні та ін. 
інструменти управління, що дозволяє вирішувати 
комплексно поставлені завдання.

Висновки. Управління якістю транспортного про-
цесу на підприємствах є потужним засобом експансії 
у світовий економічний простір і важливим фактором 
підвищення конкурентоздатності продукції.

Інноваційні методи управління якістю продукції 
(послуг) враховують динамічність та непередбачу-
ваність розвитку середовища функціонування під-
приємства, можуть прогнозувати напрями зростання 
запитів споживачів, визначають характер взаємовп-

ливу всіх елементів організаційної структури та інф-
раструктури підприємства, місце і роль всіх видів ре-
сурсів в управлінні якістю. Також інноваційні методи 
поєднують в собі маркетингові, технічні, експертні, 
статистичні та ін. інструменти управління, що дозво-
ляє вирішувати комплексно питання управління якіс-
тю транспортного процесу на підприємствах.

Подальший розвиток інноваційних методів еко-
номічного управління якістю повинен враховувати 
роль інформатизації та доступності інформації, си-
нергічність та органічність розвитку економічних 
систем, зростання їх інтеграції, взаємодії та вза-
ємовпливу. На думку автора, саме тому перспектив-
ним є застосування сучасних економічних інстру-
ментів для обґрунтування та розвитку методології 
управління якістю.
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У статті проаналізовані фактичні витрати роботодавців на утримання робочої сили як чин-
ник мотивації праці найманих працівників. Обґрунтована необхідність формування само-
стійної групи витрат на робочу силу.
Ключові слова: вартість робочої сили, витрати, мотивація праці, заробітна плата, чинники 
виробництва, роботодавець, продуктивність праці. 

Постановка проблеми. Винятково важливою не 
тільки для аналізу певних проблем в виробництві, але 
і для вирішення питань міжнародного економічного 
співробітництва і торгівлі в цілому є інформація про 
вартість праці. Швидке нарощування можливостей 
для розробки показника вартості робочої сили як на 
національному рівні, так і на рівні окремих видів еко-
номічної діяльності, підприємств (фірм) стало ще од-
ним важливим елементом програм статистики праці 
країн перехідного періоду. Тому дванадцять країн ще 
у 1990-і роки XX століття почали проведення регуляр-
них вибіркових обстежень витрат на робочу силу [1, с. 
69, 70]. Цей показник служить основою під час пере-
говорів між соціальними партнерами для укладання 
договору найму, а також забезпечення порівняльного 
аналізу вартості фактичних витрат на робочу силу 
на кожному підприємстві з середньою величиною 
цього показника у відповідній галузі національного 
господарства або в інших галузях економіки та видах 
економічної діяльності. Крім того, цей показник вико-
ристовується для забезпечення порівняльного аналізу 
вартості робочої сили на міжнародному рівні.

Інформація також використовується для цілей со-
ціального захисту працівників, зокрема профспілка-
ми під час укладання колективних угод висуваються 
вимоги перед роботодавцями щодо збільшення ви-
трат на робочу силу шляхом підвищення заробітної 
плати, яка служить провідним чинником мотивації 
трудової діяльності найманих працівників. 

Останніми роками інформація про витрати на ро-
бочу силу використовується також в цілях забезпе-
чення аналізу витрат роботодавців і доходів найманих 
працівників для оцінки ефективності підприємництва 
і виявлення особливостей політики підприємств і ор-
ганізацій в стимулюванні найманих працівників, кон-
курентоспроможності і інвестиційній привабливості 
окремих регіонів і видів економічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
танням визначення і обліку витрат роботодавців на 
утримання робочої сили присвячені роботи деяких 

українських авторів [2, с. 14-19]; [3, с. 58-87]; [4,  
с. 50-56]; [5, с. 13-15]. Проте в економічній літературі 
не розкриті належним чином суть витрат і їх значу-
щість як чинника відтворення робочої сили, витра-
ти на утримання робочої сили не виділені в окрему 
групу витрат. Невирішеною залишається проблема 
усунення критичної диспропорції між вартістю пра-
ці (витрат роботодавця на утримання робочої сили) і 
вартістю відтворення працівника і членів його сім’ї. 

В економічних словниках і енциклопедіях приве-
дені формулювання різного роду витрат. Але навіть 
відсутні згадки про витрати на утримання робочої 
сили (див., наприклад, найповніше сучасне видання 
великої економічної енциклопедії, що містить більше 
7000 економічних термінів і понять [6, с. 239-241]).

Постановка завдання. Метою дослідження є ви-
світлення питань вартості робочої сили як чинника 
мотивації труда найманих працівників; уточнення 
поняття вартості робочої сили, виявлення сучасних 
тенденцій витрат на утримання робочої сили; об-
ґрунтування доцільності формування самостійної 
групи витрат на робочу силу.

Виклад основного матеріалу. У ринковій еконо-
міці застосовується показник витрат роботодавців на 
робочу силу. Для нашої економіки це не лише від-
носно новий показник, але і відносно нове поняття, 
що вимагає теоретичного осмислення.

Витрати на робочу силу є витрати упродовж 
усього життєвого циклу людини, що забезпечують 
нормальну життєдіяльність працівників і членів їх 
сімей. Вони включають витрати на харчування, одяг, 
предмети домашнього вжитку і житло, культурно-по-
бутове і медичне обслуговування, освіту і професій-
ну підготовку, працевлаштування і міграцію робочої 
сили, задоволення соціальних потреб працівників 
в період трудової діяльності і після її закінчення, у 
тому числі витрати на утримування дітей, пенсіоне-
рів, непрацездатних, безробітних громадян.

Як відомо, основним джерелом відшкодування 
сукупних витрат на відтворення робочої сили є ви-
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трати роботодавців. Крім того, на ці цілі витрача-
ються засоби з бюджетів різних рівнів (державних, 
місцевих), призначені на соціальні програми, будів-
ництво житла, освіту, охорону здоров’я і т. п., а та-
кож засоби громадян на формування і розвиток зді-
бностей до праці.

Слід розрізняти поняття «вартість робочої сили» 
і «вартість витрат роботодавця на утримання робочої 
сили». По Карлу Марксу вартість робочої сили є вар-
тість життєвих засобів, необхідних для підтримки 
життя найманого працівника. Іншими словами, вар-
тість робочої сили зводиться до вартості певної суми 
життєвих коштів [7, с. 181, 183]. 

За міжнародними нормами й стандартами вар-
тість робочої сили складається з усіх витрат, які несе 
роботодавець при використанні праці найманого 
працівника. Ці витрати можна розділити на дві вели-
кі групи: прямі витрати на робочу силу (пряма вар-
тість праці) й непрямі (побічні) витрати на робочу 
силу (непряма вартість праці). Наявність інформації 
про «непряму вартість праці» дає змогу відстежува-
ти динаміку й структурні зміни витрат наймача у со-
ціальній сфері. До першої групи належать заробітна 
плата за відпрацьований і невідпрацьований робо-
чий час, премії й нерегулярні виплати, виплати у на-
туральній формі; до другої – виплати на утримання 
житла, професійне навчання, соціальне забезпечен-
ня працівників.

Витрати роботодавця на утримання робочої сили 
характеризують не вартість робочої сили, а суму ко-
штів, яка показує, у ві що обходиться підприємству 
конкретний працівник. Такий персоніфікований об-
лік відбиває витрати на «Придбання працівника», 
оформлення його на роботу, підготовку до участі 
у виробничому процесі, поточні витрати на утри-
мання і т. д. Тобто до витрат на робочу силу мають 
відноситися лише витрати, що мають безпосереднє 
відношення до людини, спрямовані на збільшення її 
здатності до праці, на підвищення продуктивності за 
рахунок професійної кваліфікації, на розвиток здат-
ності, мотивації трудової діяльності тощо.

Слід погодитися з тим, що в основу класифікації 
статей витрат на робочу силу замість натурально-
речових ознак необхідно покласти види особистих 
потреб, норми чинного оподаткування і стандарти 
обліку витрат, що сприятиме цілеспрямованому бю-
джетуванню соціальних послуг найманим праців-
никам [8, с. 3]. При такому підході вартість робочої 
сили виступає чинником мотивації праці найманого 
персоналу.

З урахуванням специфіки роботи підприємства, 
економічну категорію вартості робочої сили найре-
альніше відбивають: складність виконуваних робіт 
(Х1); інтенсивність праці (Х2); умови праці на робо-
чому місці (Х3); рівень відповідальності (Х4); пре-
стижність професії (Х5); роль цієї професії у вироб-
ництві (Х6), тобто До = f (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). В 
результаті багатофакторного і ковариаціонного ана-
лізів і обробки даних на ЕОМ розрахункова функція 
набуває наступного вигляду:

До = 4Х1 + 1,4Х2 + 1,7Х3 + 1,5Х4 + 0,4Х5 + Х6

Значення змінних Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 визна-
чається на основі даних, отриманих в результаті екс-
пертного опитування, яке проводиться серед провід-
них фахівців підприємства, а також хронометражних 
спостережень і фотографії робочого місця [9].

Одна з основних причин, що стримують робото-
давців від оновлення техніки – дешевизна робочої 
сили на ринку праці. Через високу вартість нової 
техніки стає вигіднішим збільшення обсягів вироб-
ництва шляхом додаткового наймання працівників. 
Низька заробітна платня «заморожує» продуктив-
ність праці на досягнутому рівні, не мотивуючи ви-
сокоефективну трудову діяльність. Таким чином, 
утворюється замкнене коло: дешева робоча сила, 
перешкоджаючи оновленню технологічного устат-
кування, стримує зростання продуктивності праці, 
а низька продуктивність праці не створює економіч-
них передумов для підвищення рівня оплати праці.

Необхідно враховувати, що перехід від моделі з 
дешевою робочою силою до моделі з високим рів-
нем оплати праці може призвести до зниження за-
йнятості, в першу чергу низькокваліфікованої. 

Відповідно до рекомендацій МОП питання ви-
трат на робочу силу доцільно вивчати на основі спе-
ціальних вибіркових обстежень з часовим інтерва-
лом, що не перевищує п’яти років. 

Істотним недоліком існуючої в Україні системи 
обліку витрат на утримання робочої сили є те, що їх 
обстеження проводиться один раз в чотири роки. На 
наш погляд, доцільно практикувати проведення що-
річного статистичного обліку витрат на утримання 
робочої сили (у період між повними обстеженнями 
витрат – по двох основних елементах витрат: витра-
ти на оплату праці і витрати на соціальне забезпе-
чення працівників). Такий підхід дозволить щорічно 
проводити порівняльний аналіз витрат на робочу 
силу по найбільш суттєвих елементах витрат.

У теорії і на практиці розглядаються витрати на 
утримання і експлуатацію устаткування, але ніяк 
не на утримання робочої сили. Наприклад, деталь-
но освітлюється номенклатура статей витрат на 
утримання і експлуатацію устаткування, таких як: 
витрати на утримання і експлуатацію виробничого 
та підйомно-транспортного устаткування, цехово-
го транспорту та інструментів і приладів із складу 
основних виробничих засобів; витрати на утримання 
цехових транспортних засобів; витрати на ремонти 
основних виробничих фондів; інші витрати [10, с. 
47-49].

Передбачена і номенклатура статей загально-
виробничих витрат, а саме: витрати на управлін-
ня виробництвом; на обслуговування виробничого 
процесу; на охорону праці тощо. При цьому ця но-
менклатура включає і статті витрат, пов’язаних з 
професійною підготовкою або перепідготовкою за 
профілем виробництва працівників, які приймають 
участь в виробничій діяльності та витрат на переве-
зення працівників до місця роботи і назад (у напрям-
ках, що не обслуговуються пасажирським транспор-
том загального користування та інші).

Таким чином, детально розписані статті витрат 
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на утримання та експлуатацію основних засобів ви-
робництва (чинник капіталу), а чітка номенклатура 
статей на утримання робочої сили (чинник праці) 
відсутня. Окремо враховуються витрати на оплату 
праці, але це тільки частина витрат на утримання 
робочої сили.

Важливими показниками економічної ефектив-
ності служать як результати, так і витрати на здій-
снення виробничо-господарської діяльності. Спів-
відношення результатів і витрат показує рівень 
ефективності будь-якої системи. Основна проблема 
сучасної системи обліку витрат на утримання робо-
чої сили полягає в тому, що вкладення засобів в роз-
виток людини, підготовку і підвищення кваліфікації 
розглядаються як витрати, а не як інвестиції в люд-
ський капітал, які з часом амортизуються і потребу-
ють оновлення. 

Ознакою соціально відповідальної поведінки ро-
ботодавця у формуванні витрат на утримання робо-
чої сили має бути наближеність цих витрат до вне-
ску працівника в створення доходів підприємства 
(фірми) [11, с. 40]. 

Динаміка структурних елементів витрат на робо-
чу силу в Україні показана в табл. 1.

У табл. 1 відстежується тенденція стрімкого зрос-
тання середньомісячних витрат на одного штатного 
працівника у першому десятиріччі двадцятого сто-
ліття. У цілому по економіці України це зростання 
склало 8,6 рази, в переробній промисловості – в 9,5 
рази, а в добувній – в 11,6 рази. При цьому спосте-
рігається тенденція зниження питомої ваги прямої 
оплати праці в середньомісячних витратах на одного 
штатного працівника. 

Підвищення вартості робочої сили до рівня її ре-
альної вартості гальмує низька рентабельність ба-
гатьох промислових підприємств. Досить сказати, 
що в 2012 р. близько 40% промислових підприємств 
були збитковими, а ще третина – низькорентабельни-
ми. Тому пошук реальних джерел і засобів для під-
вищення вартості робочої сили є можливим лише в 
контексті одночасного реформування всіх складових 
фінансово-господарського механізму: фінансової, 
бюджетної, грошово-кредитної, цінової, податкової 
систем, а також систем оплати праці і продуктивної 
зайнятості. 

Підвищення витрат на одиницю робочої сили і, 
відповідно, реальної заробітної плати й відрахувань 
у фонди соціального призначення можливо забезпе-

Таблиця 1 
Структурні елементи витрат підприємств України на робочу силу за видами промислової діяльності 
в 2001, 2006, 2010 і 20131 роках

Рік

Середньо-
місячні 
витрати 

на одного 
штатного 
працівни-
ка, усього 

грн.

у тому числі,%

заробітна 
плата

оплата 
житла 

працівни-
ків

соціальне 
забез-

печення 
праціви-

ків

витрати 
на про-
фесійне 

навчання

витрати 
на куль-

турно-по-
бутове 

обслуго-
вування

інші 
витрати

податки, 
що від-

носяться 
до витрат 
на робочу 

силу

Всього

2001 553,7 69,3 0,8 25,5 0,3 1,9 2,2 –
2006 1692,0 68,7 0,2 27,4 0,2 1,0 2,6 –
2010 3754,0 68,6 0,1 27,1 0,2 1,3 2,2 0,5
2013 4745,6 68,5 0,1 27,5 0,2 1,1 2,0 0,6

Добувна про-
мисловість

2001 735,1 64,7 1,1 28,2 0,3 3,2 2,5 –
2006 2390,2 63,9 0,1 28,2 0,3 3,2 2,5 –
2010 5732,0 61,8 0,2 32,1 0,2 2,5 2,2 1,0
2013 8534,8 61,7 0,2 32,0 0,2 2,6 2,2 1,1

Переробна 
промисло-
вість

2001 528,0 67,7 1,2 25,5 0,3 3,0 2,3 –
2006 1610,2 68,0 0,3 27,6 0,3 1,5 2,4 –
2010 3539,0 66,4 0,2 27,8 0,2 2,0 2,7 0,7
2013 4992,4 66,2 0,3 27,7 0,3 1,9 2,9 0,7

Будівництво

2001 509,6 70,3 0,6 25,9 0,1 0,2 2,9 –
2006 1618,2 67,9 0,1 27,6 0,1 0,3 4,0 –
2010 2832,0 68,0 0,1 27,0 0,1 0,4 4,0 0,4
2013 3042,6 68,1 0,1 27,01 0,1 0,5 3,8 0,4

Транспорт, 
складське 
господарство, 
поштова та 
кур’єрська 
діяльність

2001 592,4 70,3 0,4 25,9 0,4 1,0 2,0 –
2006 1976,1 69,2 0,2 26,7 0,3 0,6 3,1 –
2010 4039,0 69,3 0,1 26,9 0,2 1,0 2,2 0,3

2013 5175,5 69,4 0,1 27,0 0,2 1,1 1,9 0,3
1 Прогнозні показники за 2013 рік розраховані автором на основі даних Держстату України.
Джерела: [12, с. 69, 70]; [13, с. 33, 35, 36, 40, 41]; [14].
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чити шляхом вдосконалення механізмів державного 
і договірного регулювання мотивації праці.

Порівняння даних вибіркового обстеження вар-
тості робочої сили по Україні з інформацією ана-
логічного дослідження по країнах ЄС свідчить про 
подібність структурних елементів витрат та водно-
час значно нижчу їх вартість. Наприклад, середньо-
місячні витрати з розрахунку на одного працівника у 
2011 році склало у Румунії 898 доларів США, Латвії –  
1160, Литві – 1201, Польщі – 1563, Чеській Республіці 
– 2034, у Великобританії – 3955, Іспанії – 4233, Німеч-
чині – 5731, Франції – 6105, Данії – 7023 доларів США. 
Показник витрат на одного працівника по Україні (356 
євро за середньорічним курсом Нацбанку у 2010 р.) був 
у 5 разів менше ніж по Словенії (1918 євро у 2009 р.). 

Причинами такого відставання України є енерго-
витратна структура національної економіки, недо-
статня частка наукоємних виробництв, низька про-
дуктивність праці, високий рівень тінізації доходів, 
неефективність державної політики в частині стиму-
лювання зростання заробітних плат. 

Головною причиною низьких заробітних плат є 
низька продуктивність української економіки, яка є 
неконкурентоспроможною і виробляє мало продук-
ції. За нашими розрахунками на основі даних Держ-
стату України, у 2012 році ВВП на душу населення 
(за методом паритету купівельної спроможності) в 
Україні менше, ніж у Польщі і Естонії – у 2,8 рази, 
Словаччині – в 3,3 Чехії – в 3,7, Франції – в 4,7, Ні-
меччині – в 5,4, США – в 7,0 рази. 

За показником продуктивності праці Україна 
значно відстає також від всіх країн Митного союзу 
(табл. 2). З таблиці видно, що продуктивність праці в 
Україні складає менше половини від продуктивнос-
ті праці в Російській Федерації і ненабагато більше 
половини від продуктивності праці в Білорусі і Ка-
захстані, менше половини від продуктивності праці 
нових країн Європейського Союзу і приблизно одну 
п’яту від ПП старих країн ЄС.

Слід враховувати, що витрати на утримання 
робочої сили – це тільки відносно незначна час-
тина того, якою має бути повна вартість робочої 
сили. Навіть так звані високооплачувані робітни-
ки отримують лише 20 – 30 відсотків розширено-
го відтворення робочої сили. Це служить одній з 
причин того, що смертність в Україні перевищує 
народжуваність, внаслідок чого населення Украї-
ни скорочується.

Тенденція зростання витрат на утримання робо-
чої сили спостерігається в усіх країнах Європейсько-
го союзу. Зокрема, за даними Евростату зростання 
вартості робочої сили у 2002 – 2011рр. склало: у Ні-
меччині – в 1,6 рази, Франції – в 2,4 рази, у Нідер-
ландах – в 3,1 рази, у Польщі – в 5,8 рази, Словацькій 
республіці – в 7,5 рази. 

Реально підвищити заробітну плату та подолати 
дешевизну робочої сили можливо за умов еконо-
мічного підйому, насамперед, за рахунок зростання 
конкурентоспроможності на основі запровадження 
інноваційної моделі розвитку держави. 

Висновки. Дослідження проблем вартості робо-
чої сили та її підвищення дозволили прийти до таких 
основних висновків:

1. Вартість чинника «праця» слід чітко відокре-
мити від вартості чинника «капітал». Тому доцільно 
сформувати в звітах підприємств (фірм) самостійну 
групу витрат на утримання робочої сили.

2. В основу класифікації статей витрат на ро-
бочу силу замість натурально-речових ознак необ-
хідно покласти види особистих потреб найманого 
персоналу.

3. Доцільно впровадити в практику щорічнє об-
стеження витрат роботодавців на утримання робочої 
сили по укрупнених напрямах витрат або тільки від-
повідно до динаміки рівня заробітної плати. 

4. Питання витрат на утримання робочої сили слід 
відображати в Генеральних, галузевих, регіональних 
угодах і колективних договорах на підприємствах. 

Таблиця 2
Продуктивність праці в Україні у відсотках від продуктивності праці в країнах МС  
і країнах ЄС у 2004 – 2011 рр. 

ПП в Україні у відсотках від ПП: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
країн Митного Союзу

Російської Федерації 48,8 47,3 47,0 46,9 45,8 42,5 42,7 …
Республіки Білорусь 69,7 65,6 64,2 64,0 59,6 50,7 49,1 …
 Республіки Казахстану 67,7 64,4 63,6 64,1 64,6 55,3 54,5 …

нових країн Європейського Союзу
Польщі 40,7 40,6 41,3 42,0 41,1 34,7 34,9 35,2
Латвії 46,3 43,3 41,8 41,2 43,6 45,2 44,1 43,1
Литви 41,2 39,3 39,2 38,5 38,3 38,3 38,8 37,8
Естонії 35,8 33,9 33,2 33,5 35,7 35,7 36,4 35,6

старих країн Європейського Союзу
Великої Британії 16,8 17,1 18,1 19,2 20,1 18,1 18,6 19,6
Німеччини 17,5 18,0 18,8 19,7 20,0 18,0 18,1 18,5
Франції 18,5 19,0 20,1 21,5 22,3 19,8 20,4 21,3

Джерело:Розраховано за [15, с. 543, 544 ]. 
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В статье проанализированы фактические затраты работодателей на содержание рабочей силы как 
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THE SMART SPECIALIZATION:  
FROM CONCEPT TO POLICY FRAMEWORK

Lymar V.V.
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The article is devoted to the problem of innovation strategies of the regions, particularly to the 
problem of smart specialization strategy. Smart specialization has emerged as relevant concept and 
policy agenda for science, technology and innovation against the background of important changes 
in the structure of OECD economies. The importance of regions in the knowledge economy and 
their comparative advantages, potential and ambitions for excellence in specific sectors or market 
niches are given. The scheme of region switching to the strategy of smart specialization is proposed. 
And the switching steps of region to the practical realization of this strategy are given.
Keywords: knowledge economy, knowledge- based assets, smart growth, innovation union, 
innovation strategy, entrepreneurial discovery process, “key” of smart specialization, smart 
specialization strategy (RIS3).

Introduction. Europe is facing major economic 
challenges that require an ambitious economic policy for 
the 21st century. The EU has set out its vision for Europe's 
social market economy in the Europe 2020 strategy [1], 
which aims at confronting our structural weaknesses 
through progress in three mutually reinforcing priorities:

– smart growth, based on knowledge and innovation;
– sustainable growth, promoting a more resource 

efficient, greener and competitive economy;
– inclusive growth, fostering a high employment 

economy delivering economic, social and territorial 
cohesion.

That is why as part of the Europe 2020 strategy, the 
Commission adopted the «Innovation Union flagship 
initiative» [2]. It sets out a comprehensive innovation 
strategy to enhance Europe’s capacity to deliver smart, 
sustainable and inclusive growth and highlights the concept 
of smart specialization as a way to achieve these goals.

The concept of smart specialization has also been 
promoted by the Communication «Regional Policy 
contributing to smart growth in Europe 2020» [3]. 

Smart specialization has also been strongly 
advocated by the Synergies Expert Group established 
by the Commission's Directorate-General for Research 
and Innovation. It argues that the concept is an important 
instrument for ensuring synergies between Horizon 2020 
[4] and the Structural Funds in the interest of capacity 
building and providing a stairway to excellence.

National/regional research and innovation strategies 
for smart specialization (RIS3) are integrated, place-
based economic transformation agendas that do five 
important things:

– they focus policy support and investments on key 
national/regional priorities, challenges and needs for 
knowledge-based development, including ICT-related 
measures;

– they build on each country's/region’s strengths, 
competitive advantages and potential for excellence;

– they support technological as well as practice-
based innovation and aim to stimulate private sector 
investment;

– they get stakeholders fully involved and encourage 
innovation and experimentation;

– they are evidence-based and include sound 
monitoring and evaluation systems [1].

The aim of the investigation. The RIS3 approach 
is also consistent with the aims and tools of the EU 
cohesion policy, promoting growth and jobs across EU 
countries and regions. It suggests a strategy and a global 
role for every national and regional economy, including 
both leader and less advanced territories.

It embraces a broader concept of innovation, not 
only investment in research or the manufacturing sector, 
but also building competitiveness through design and 
creative industries, social and service innovation, new 
business models and practice-based innovation.

The main aim of this article is to show that all regions 
have a role to play in the knowledge economy, provided 
that they can identify comparative advantages and 
potential and ambition for excellence in specific sectors 
or market niches.

Investigation procedure. Smart specialization thus 
is very much an economic framework focused on regions 
that aims to illustrate – for the purpose of policy making –  
how public policies, framework conditions, but 
especially R&D and innovation investment policies –  
can influence economic, scientific and technological 
specialization within a regional policy framework and 
through this mechanism, productivity, competitiveness 
and economic growth. Another important feature of 
the smart specialization concept is that through policy 
interventions focused on releasing entrepreneurial 
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forces, it aims to impact not only on the rate but also the 
direction of innovation. 

The core elements of the smart specialization concept 
for policy include: 

Self discovery or entrepreneurial discovery process. 
Prioritization is no longer the exclusive role of the state 
planner (top down) but involves an interactive process 
in which the private sector is discovering and producing 
information about new activities and the government 
provides conditions for the search to happen, assesses 
potential and empowers those actors most capable of 
realizing the potentials. 

Activities, not sectors per se are the level for setting 
priority setting for knowledge investments. While sectors 
still matter, the issue is not to target sectors but rather 
activities. Activities can be tied to specific technologies 
or the technology mix, to specific capabilities, natural 
assets etc. In general what is discovered as future 
priorities are those activities where innovative projects 
complement existing productive assets, hence the 
need to differentiate the target of smart specialization 
according to the overall position of a given activity 
(e.g. modernization, transition, diversification, radical 
foundation and the key notion of related diversity). 

Smart specialization entails strategic and specialized 
diversification. Rather than encouraging specialization 
along pre-determined paths, the smart specialization 
approach recognizes that new or unexpected discoveries 
of activities might emerge within a given parts 
of an innovation system leading to «specialized» 
diversification 

Evaluation and monitoring. As other versions of 
new industrial policies, smart specialization emphasizes 
the need for policy makers to carry out evidence-based 
monitoring and evaluation and to feed-back into policy 
design. It also requires flexibility in policy making to be 
able to terminate or reallocate public support to R&D 
and innovation. For that purpose, clear benchmarks 
and criteria for success and failure are needed. Smart 
specialization policies need to have measurable 
goals, whether it involves an increase in 
business R&D, R&D commercialization 
or research excellence [5].

A RIS3 Strategy puts the concept of smart 
specialization into practice. As the RIS3 
Guide [6] highlights, designing a research and 
innovation strategy for smart specialization – 
a RIS3 – starts with the adoption of a shared 
vision for the transformation of the regional 
economy towards a more competitive and more 
sustainable one in a long-term perspective.

The core of this design process lies in the 
definition of priorities for knowledge-based 
economic development, identified on the basis 
of the region’s unique strengths and potentials.

The RIS3 key is a well-grounded and 
easy to use tool to unlock the idea of smart 
specialization for regions, and to mobilize the 
regional stakeholders for the strategy process. It 
helps regions to approach their RIS3 Strategies 
by stimulating communication and permitting 

a quick first assessment of their status and potential that 
is needed to prepare a SWOT analysis as described in the 
European Commission’s RIS3 Guide. It provides four 
sets of complementary questions that are addressing all 
relevant dimensions of a region ready and willing to start 
or improve their RIS3 development process.

Accordingly, the following dimensions can be 
assessed: the enterprise sector, the science / knowledge 
& creative sector, the government sector and the regional 
innovation system as a whole – covering interactions 
between all three sectors.

The RIS3 self-assessment KEY will help your region 
to prepare further steps on the way to smart specialization 
by identifying existing strengths and potentials for 
future development efforts, spotting remaining gaps and 
bottlenecks in the regional innovation system, mobilizing 
the relevant institutions and actors to be involved in the 
RIS3 development process, and by defining possible 
starting points for your RIS3 development process [7].

The RIS3 process is smart when it mobilizes the 
whole triple helix of the regional innovation system.

The RIS3 key thus invites three lead groups that 
each focus competences and interests, and also carry 
particular responsibilities for regional growth. 

Regional policy makers should initiate an informal 
assessment process and invite representatives from 
selected leading enterprises and lead institutions to go 
through the questions and report their results. 

Regional leading enterprises and entrepreneurs: 
The leading industrial players, Hidden Champions 
and key entrepreneurial innovators have the expertise 
on the market potential of new ideas, technology and 
knowledge, and the economic base that already exists 
in a region. 

Regional policy makers and implementers: Members 
of regional governments and intermediary institutions 
are invited to organize such first self-assessments, to 
assess the governance sector of their region, to reconcile 
the expertise and interests of the two other groups and 
prepare a political RIS3 decision. 
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Regional lead institutions: Representatives of the 
regional science, knowledge and creative sector, i.e. 
universities, research and technology organizations or 
innovation and design centers concentrate expertise on 
a region’s specific knowledge profile.

Here you can see how to initiate a self- assessment 
for smart specialization (fig. 1).

Results. 
It is shown five steps to start a RIS3 strategy process 

for your region.
Initiate the self-assessment process and identify the 

relevant stakeholders in the enterprise sector and the 
science, knowledge & creative sector.

Prepare for the self-assessment: contact relevant 
stakeholders, distribute the guiding questions and 
organize necessary steps and milestones.

Perform an assessment of each sector by stakeholders 
stemming from the respective sector.

Perform an assessment of each sector with a mutual 
outside view (i.e. stakeholders from the enterprise sector 
assess the science and the government sector and vice versa).

Prepare a first SWOT analysis as starting point for 
the RIS3 process.

Use identified strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats for the development of a shared vision S3 – Smart 
Specialization Strategies Getting started with the RIS3 key.
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РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ
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Статтю присвячено проблемі регіональних інноваційних стратегій, а саме стратегії розумної 
спеціалізації. Розумна спеціалізація виникла як концепція та політичний курс, який базується на на-
укових досягненнях, технологіях та інноваціях, в економіках країн ОЕСР. В даній статті відображено 
важливість регіонів в економіці знань, а також їхніх конкурентних переваг та потенціалу в певних га-
лузях або ринкових нішах. Запропоновано схему переходу регіону до стратегії розумної спеціалізації, 
на основі якої виділено етапи переходу регіону до практичної реалізації даної стратегії.
Ключові слова: економіка знань, активи, засновані на знаннях, розумне зростання, інноваційний 
союз, інноваційна стратегія, процес підприємницького відкриття, «ключ» розумної спеціалізації, 
стратегія розумної спеціалізації.

РАЗУМНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 

Лимарь В.В.
кандидат экономических наук, научный сотрудник
Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины

Статья посвящена проблеме региональных инновационных стратегий, в частности стратегии раз-
умной специализации. Разумная специализация возникла как концепция и политический курс, кото-
рый базируется на научных достижениях, технологиях и инновациях, в экономиках стран ОЭСР. В 
данной статье показана важность регионов в экономике знаний, а также их конкурентных преиму-
ществ и потенциала в определенных отраслях или рыночных нишах. Предложена схема перехода 
региона к стратегии разумной специализации, на основе которой выделены этапы перехода региона 
к практической реализации данной стратегии.
Ключевые слова: экономика знаний, активы, основанные на знаниях, разумный рост, инновацион-
ный союз, инновационная стратегия, процесс предпринимательского открытия, «ключ» разумной 
специализации, стратегия разумной специализации.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
ЯК ФАКТОРУ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Лук’яненко Н.Ю.
студентка
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Стаття присвячена пошуку зв’язку між розвитком ринку цінних паперів і фінансовим ста-
ном підприємств України, який дозволить встановити чи існує обґрунтована необхідність 
для розвитку фондового ринку України. На основі побудови економіко-математичної мо-
делі встановлено існування тісного зв’язку між обсягами торгів на ринку цінних паперів 
і капітальними інвестиціями, які здійснюють підприємства України. Розроблено комплекс 
заходів, які забезпечать подолання існуючих проблем фондового ринку України і створять 
умови для довгострокового розвитку фондового ринку у тенденціях, які притаманні фондо-
вим ринкам розвинутих країн світу.
Ключові слова: фондовий ринок України, фінансові ресурси підприємств, цінні папери, 
емітенти цінних паперів, професійні учасники фондового ринку.

Постановка проблеми. Недостатня капіталізо-
ваність, надмірна волатильність фондового ринку 
України, низька ліквідність емітованих цінних папе-
рів, відсутність досвіду та інші фактори призводять 
до того, що більшість українських підприємств не 
розглядають та не використовують можливість здій-
снення IPO і розміщення боргових цінних паперів на 
вітчизняних та міжнародних фондових ринках.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва-
гомий внесок у розробку методологічних, теоретич-
них і практичних аспектів ринку IPO внесли роботи 
А. Абрамова, Л. Анісімова, С. Архипова, В. Барда, 
Дробишевського, В. Железової, А. Золотарьова, А. 
Левенчука, О. Лугового. Дослідженню проблем фон-
дового ринку України та ринку IPO присвячені робо-
ти В. С. Загорського, Ю. Я. Кравченко, О. М. Мозго-
вого, В. М. Шелудько.

Мета дослідження. Метою статті є розробка про-
позицій щодо вдосконалення розвитку фондового 
ринку як фактору ефективного фінансування вітчиз-
няних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Від стану фондово-
го ринку багато в чому залежить можливість компаній 
залучити фінансові ресурси, отримати фінансові до-
ходи, реалізувати інвестиційні проекти. Але встано-
вимо чи дійсно фондовий ринок України впливає на 
фінансовий стан або інвестиційну спроможність під-
приємства. Для цього побудуємо кореляційно-регре-
сійну модель із застосуванням Excel. За Y прийнято 
капітальні інвестиції підприємств України, за X1 – об-
сяг торгів облігаціями, X2 – обсяг торгів векселями. 

 Наведемо результати побудови економіко-мате-
матичної моделі.

Коефіцієнт кореляції залишився високим, це під-
тверджує наявність зв’язку між капітальними інвес-
тиціями підприємства, обсягом торгів облігаціями і 
векселями (табл. 1).

Таблиця 1
Регресійна статистика кореляційно-регресійної 
моделі

Множинний R 0,978
R-квадрат 0,956
Нормований R-квадрат 0,927
Стандартна похибка 12,869

Критерій Фішера знаходиться у допустимих меж-
ах, а це означає, що дана економіко-математична мо-
дель має право на існування (табл. 2).

Таблиця 2
Дисперсійний аналіз даних

df SS MS F Значи-
мість F

Регресія 2 10942,364 5471,182 33,0322 0,009
Зали-
шок 3 496,8941 165,6313 - -

Всього 5 11439,258 - - -

Згідно з даними представленими у таблиці 3 зна-
чення t-критерія Ст’юдента знаходиться в межах 
норми, p-значення теж в межах норми, а це означає 
дана економіко-математична модель відповідає всім 
критеріям і дійсно вказує, що рівень капітальних ви-
трат підприємств залежить від стану фондового рин-
ку України. 

Складемо лінійне рівняння за результатами про-
веденого дослідження: 

Y= –54,810 + 1,023∙X1 + 0,516∙X2             (1)
Так як було встановлено, що обсяг торгів інстру-

ментами фондового ринку має неабиякий вплив на 
інвестиційну діяльність підприємств України, а саме 
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на капітальні інвестиції, то постає очевидне завдан-
ня – необхідно розробити комплекс заходів, які за-
безпечать подолання існуючих проблем фондового 
ринку України і створять умови для довгострокового 
розвитку фондового ринку у тенденціях, які при-
таманні фондовим ринкам розвинутих країн світу. 
Програма розвитку фондового ринку України час від 
часу затверджується НКЦПФР, остання програма 
була затверджена НКЦПФР 21.09.2010 року і перед-
бачає план заходів по розвитку фондового ринку на 
2011-2015 роки. У цьому документі вдало сформо-
вано ті питання, які потребують вирішення, проте 
методи, якими запропоновано досягати очікуваних 
результатів,більшою мірою не є дієвими, адже до-
бігає кінця строк реалізації цієї програми, а види-
мих результатів досягти не вдалося, про що свідчить 
низька активність вітчизняних підприємств на ринку 
цінних паперів України [1].

Таблиця 3
Значення основних показників для побудови 
лінійного рівняння

Коефіці-
єнти

Стан-
дартна 

похибка
t-стати-
стика

P-зна-
чення

Y-перетин -54,810 34,818 -2,578 0,213
X1 1,023 0,137 7,449 0,005
X2 0,516 0,078 6,581 0,007

Тому постає питання про те, що необхідно пропо-
нувати нові тактичні і стратегічні заходи, які забез-
печать досягнення бажаних результатів. 

Першим найбільш важливим і очікуваним етапом 
у розвитку фондового ринку має стати збільшення 
капіталізації, ліквідності та прозорості фондового 
ринку для цього необхідно:

– Прийняти закон «Про похідні цінні папери». 
Збільшити кількість фінансових інструментів, які 

присутні на фондовому ринку можливо за рахунок 
активної торгівлі деривативами. В Україні у 2013 
році обсяг виконаних контрактів з деривативами 
становив лише 0,99%. Саме відсутність нормативно-
правової бази з торгівлі деривативами відлякує іно-
земних інвесторів і вітчизняних учасників фондово-
го ринку здійснювати будь-які операції з похідними 
цінними паперами. Прийняття закону «Про похідні 
цінні папери» дозволить пожвавити торгівлю дери-
вативами, що в свою чергу розширить пропозицію 
цінних паперів на фондовому ринку. 

– Забезпечити нормативно-правове регулювання 
маржинальної торгівлі. 

Важливим інвесторами на фондовому рикну є 
фізичні особи, останні тенденції свідчать, що ринок 
онлайнових брокерських послуг розвивається за ра-
хунок застосування маржинальних операцій, які до-
зволяють інвестору працювати не тільки з власними, 
але й запозиченими коштами або цінними паперами. 
Саме розвиток маржинальної торгівлі створить умо-
ви для залучення фізичних осіб на фондовий ринок 

України. Необхідно розробити нормативно-правовий 
акт, у якому буде надане визначення маржинальному 
договору, необхідно вказати розмір плати за послуги 
маржинальної торгівлі, порядок одержання плати за 
послуги маржинальної торгівлі, розмір мінімальної 
маржі, опис цінних паперів, які можуть бути пред-
метом забезпечення при маржинальній торгівлі. [3, 
c. 31-32].

– Забезпечити розкриття інформації емітентами.
Відсутність прозорих та постійно поновлюваль-

них каналів інформації про діяльність підприєм-
ства-емітента призводить до неможливості оцінити 
фінансовий стан вітчизняних суб’єктів інвестування 
для іноземних і вітчизняних інвесторів. Тому необ-
хідно створити єдину інформаційну базу, де буде 
зберігатися інформації про фінансовий стан підпри-
ємств-емітентів, цінні папери, яких котируються на 
фондових біржах. Інформація має розміщуватися 
актуальна і визначений час, доступ до даного інфор-
маційного ресурсу повинні мати усі потенційні ін-
вестори, і принаймні усі дані про емітентів повинні 
бути доступні двома мовами: української і англій-
ською. 

Для вирішення наступного питання, а саме удо-
сконалення ринкової інфраструктури та забезпечен-
ня її надійного і ефективного функціонування необ-
хідно виконати деякі кроки. 

– Забезпечити бездокументарну форму існування 
усіх видів емісійних цінних паперів. 

Для того, щоб наблизитися до інтеграції у між-
народний ринок цінних паперів необхідно перевести 
усі види емісійних цінних паперів з документарної 
форми існування у бездокументарну. Бездокумен-
тарної форми існування потребують усі цінні папери, 
які емітуються. Це полегшить процес депозитарного 
обліку цінних паперів в Україні, так як реєстратора-
ми ведеться реєстр власників іменних цінних папе-
рів документарної форми існування, а депозитарія-
ми і зберігачами депозитарний облік цінних паперів 
бездокументарної форми існування. Таким чином 
бездокументарна форма емісійних цінних паперів 
знищить два підходи до обліку прав власності на цін-
ні папери [2, c. 28-29].

– Запровадити інститут інвестиційного радника 
з обов’язковою сертифікацією осіб, які здійснюють 
інвестиційну консультацію. Інвестиційні консульта-
ції є важливою складовою у прийняті рішення про 
інвестування коштів у той чи інший актив. Запро-
вадження інституту інвестиційного радника зробить 
процес інвестування більш відкритим і зрозумілим 
в першу чергу не великому бізнесу, а фізичним осо-
бам-інвесторам, для яких доступ до інсайдерської 
інформації є закритим, а процес діяльності інвес-
тиційних фондів, компаній з управління активами є 
не зрозумілим, або не прийнятним з точки зору від-
сутності достатньої кількості грошових ресурсів для 
формування портфелю цінних паперів.

Удосконалення механізмів державного регу-
лювання, нагляду на фондовому ринку та захисту 
прав інвесторів можливе за рахунок виконання на-
ступних заходів:



55

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

– Пруденційний нагляд професійними учасника-
ми фондового ринку. 

Більшість ризиків, які несуть інвестори цінних 
паперів пов’язані з результатами діяльності профе-
сійних учасників фондового ринку. Таким чином пру-
денційний нагляд забезпечить захист прав інвесторів, 
зменшить ризики, які мають місце у професійній ді-
яльності учасників фондового ринку. Пруденційний 
нагляд повинен передбачати контроль за фінансовим 
станом учасників ринку цінних паперів, повинні бути 
встановлені нормативи належного рівня капіталу та 
ефективної системи управління ризиками. Це допо-
може оптимізувати кількість професійних учасників 
ринку цінних паперів, ринок виконає свою санаційну 
функцію, а також зміцнить фондовий ринок за раху-
нок запобігання системних ризиків. 

– Удосконалити систему постійного державного 
моніторингу.

Нагляд за учасниками фондового ринку повинен 
здійснюватися за рахунок використання зручних і 
сучасних інформаційних технологій. Тому необхідно 
забезпечити повністю електронний документообіг і 
створити єдину інформаційну систему, уніфікувати 
та оперативно оновлювати бази даних. За відсутнос-
ті єдиної інформаційної бази НКЦПФР існують про-
блеми, пов’язані із поширенням різних копій, версій, 
редакцій баз даних, що окремо ведуться різними під-
розділами Комісії та актуалізуються у хаотичному 
порядку. Це веде до відсутності достовірного обліку 
діяльності професійних учасників фондового ринку. 

Для подальшого розвитку фондового ринку Укра-
їни важливим є податкове і валютне стимулювання. 
Розвиток ринку цінних паперів можливий за рахунок 
проведення наступних заходів:

– Збільшення ставки податку на операції, які здій-
снюються позабіржею.

Податковим кодексом України передбачено опо-
даткування операцій, які відбуваються поза фондо-
вою біржею, проте ставки податку занадто низькі, 
щоб стимулювати суттєве зниження частки поза-
біржового сегменту. Пропонуємо збільшити ставку 
податку до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян за укладений дериватив поза біржею, вста-
новити ставку податку у 5% від суми операцій з про-
дажу цінних папері поза біржею, що не перебувають 
у біржовому реєстрі і 2% від суми операцій з про-
дажу цінних папері поза біржею, що перебувають у 
біржовому реєстрі. Підвищення суми податку, яку 
необхідно буде сплатити, буде стимулювати учас-
ників позабіржового ринку вийти на організований 
фондовий ринок.

Висновки: Отож було встановлено існування 
зв’язку між обсягами торгів інструментами фон-
дового ринку та інвестиційною діяльністю підпри-
ємств України, це зумовлює необхідність розробки 
комплексу заходів, які забезпечать подолання існу-
ючих проблем фондового ринку України. Запропо-
новані методи розвитку фондового ринку дозволять 
подолати існуючі проблеми на шляху до побудови 
розвиненого фондового ринку. 
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Статья посвящена поиску связи между развитием рынка ценных бумаг и финансовым состоянием 
предприятий Украины, которая позволит установить существует ли обоснованная необходимость 
для развития фондового рынка Украины. На основе построения экономико-математической модели 
установлено существование тесной связи между объемами торгов на рынке ценных бумаг и капи-
тальными инвестициями, которые осуществляют предприятия Украины. Разработан комплекс ме-
роприятий, которые обеспечат преодоление существующих проблем фондового рынка Украины и 
создадут условия для долгосрочного развития фондового рынка в тенденциях, присущих фондовым 
рынкам развитых стран мира.
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Стаття присвячена вивченню актуальних проблемних питань аналізу фінансово-економіч-
ної діяльності підприємства, досліджено його зміст, основні завдання та елементи. Запропо-
новано шляхи вирішення зазначених проблем.
Ключові слова: фінансово-економічна діяльність підприємства, аналіз фінансово-еконо-
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AN IMPROVEMENT OF UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT  
AS A FACTOR OF EFFECTIVE FINANCING OF DOMESTIC ENTERPRISES 

Lukianenko N.Y.
Student
Petro Mohyla Black Sea State University

The article is dedicated to search the connection between the development of the securities market and the 
financial condition of enterprises in Ukraine which will determine whether there is a reasonable need for 
the development of the stock market of Ukraine. Based on the construction of economic and mathematical 
model it was set the existence of a close connection between the volume of trading on the stock market and 
capital investment which carry out Ukrainian enterprises .
Keywords: stock market of Ukraine, the financial resources of enterprises, securities, issuers of securities 
and professional participants of the stock market.

Постановка проблеми. У сучасних економічних 
умовах всі ланки фінансової системи опинилися у 
глибокій кризі. Тому необхідним є проведення ана-
лізу показників фінансово-економічної діяльності 
підприємства з метою запобігти його банкрутства і 
для подальшої успішної діяльності з перспективами 
виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищува-
ти авторитет держави. Нова економічна система кра-
їни в сучасних умовах вимагає розробки і прийняття 
науково обґрунтованих рішень, які допоможуть за-
безпечити досягнення темпів сталого економічного 
зростання. В цьому контексті має важливе теоретич-
не і практичне значення створення фінансово- еко-
номічного механізму управління на підприємствах і 
його адаптація до ринкових умов.

Розвиток та вдосконалення аналізу фінансово-
економічної діяльності підприємства, розширення і 
поглиблення його змісту, обґрунтування структури 
побудови і методичне забезпечення його функціону-
вання дозволять поліпшити показники роботи під-
приємств у нових умовах господарювання.

Вивчення і аналіз ефективності функціонування 
кожного підприємства залежить насамперед від того, 
відповідають чи не відповідають управлінські рі-
шення, якими воно керується для досягнення успіху, 

ринковим умовам. Базою для обґрунтування і при-
йняття таких оптимальних рішень може бути тіль-
ки глибокий комплексний аналіз діяльності фірми, 
в ході якого всі сторони функціонування підприєм-
ства оцінюються з позицій досягнення максимально 
можливого економічного результату (прибутку, рен-
табельності) за рахунок оптимально ефективного ви-
користання наявних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва-
гомий внесок у розробку теоретичних та методич-
них засад оцінки фінансового стану вітчизняних 
підприємств внесли вчені-економісти: Л. Д. Білик,  
Л. Д. Буряк, О. І. Барановський, О. Д. Василик,  
К. В. Ізмайлова, Т. М. Ковальчук, Л. А. Лахтіонова, 
А. М Поддєрьогін, О. О. Терещенко, С. І. Шкарабан, 
М. І. Яцків та ін.

Питання оцінки фінансового стану підприємств 
розглядалися в працях зарубіжних науковців і прак-
тиків, зокрема: І. Т. Балабанова, О. М. Волкової, 
А. І. Гінзбурга, А. І. Ковальова, В. Д. Новодвор-
ського, В. М. Родіонової, Н. О. Русак, В. А. Русак, 
Р.С.Сайфуліна, Г. В. Савицької, А. Д. Шеремета та ін.

Проте питання, що стосуються механізму оцінки 
та розробки комплексної методики діагностування 
фінансового стану розроблені недостатньо. Мають 
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місце розбіжності у трактуваннях, а також в обчис-
ленні показників, що визначають його фінансовий 
стан та їхні нормативні значення.

Відсутність уніфікації не дозволяє оцінити ре-
альний фінансовий стан підприємств. Можливість 
передбачити ймовірність банкрутства при цьому 
обмежена, оскільки на основі розроблених методик 
діагностувати можна лише наявне банкрутство. Та-
ким чином, актуальність зумовлена необхідністю 
дослідження теоретичних та прикладних проблем 
механізму аналізу та оцінки фінансово-економічної 
діяльності підприємств.

Мета дослідження. Метою дослідження є відсте-
ження основних проблем та перспектив здійснення 
фінансово-економічного аналізу підприємств.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах важливим видом аналізу є фінансово-економіч-
ний, який зорієнтований на оцінювання фінансового 
стану, фінансових результатів та ефективності діяль-
ності підприємства. Він дає змогу виявити напрямки 
й обмеження фінансового розвитку, реструктуриза-
ції фінансової політики.

Метою оцінки фінансового стану підприємства в 
системі антикризового управління є розробка і реа-
лізація заходів, направлених на швидке відновлення 
платоспроможності, відновлення достатнього рівня 
фінансової стійкості підприємства, встановлення 
можливості підприємства продовжувати свою госпо-
дарську діяльність, можливості подальшого розви-
тку, забезпечення прибутковості і зростання вироб-
ничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень 
[2, с. 170].

Питання організації фінансово-економічного ана-
лізу, його інформаційного забезпечення пов’язані з 
класифікацією аналізу на зовнішній та внутрішній.

Призначення аналітичних матеріалів зовнішньо-
го аналізу визначається специфічними потребами 
споживачів: контролем за діяльністю підприємства, 
визначенням податкового потенціалу, ступеня лік-
відності та ризику при інвестуванні коштів, перспек-
тив своєчасного повернення боргів.

Внутрішній фінансово-економічний аналіз є 
глибшим, більш комплексним, оскільки ґрунтується 
не тільки на даних публічної звітності, а й на вико-
ристанні усіх доступних джерел облікової та поза-
облікової інформації. Такий аналіз призначений для 
його використання керівництвом підприємства при 
прийнятті рішень з управління фінансовими ресур-
сами [3, с. 87].

Зміст фінансово-економічного аналізу підприєм-
ства визначається напрямками його здійснення, а саме:

1) аналіз фінансових результатів діяльності (ана-
ліз рівня, структури й динаміки прибутку як осно-
вного показника, що характеризує результат діяль-
ності підприємства, оцінювання факторів, що його 
визначають);

2) аналіз потоку грошових коштів (аналіз джерел 
і напрямків використання коштів, оцінювання до-
статності коштів для ведення поточної діяльності, 
оцінювання достатності коштів для ведення інвести-
ційної діяльності);

3) аналіз фінансового стану ( загальна оцінка, 
аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності ба-
лансу, аналіз ділової активності і платоспроможнос-
ті, аналіз оборотності запасів, дебіторської і креди-
торської заборгованості);

4) аналіз ефективності діяльності (динаміка по-
казників прибутку, рентабельності і ділової актив-
ності);

5) аналіз ефективності інвестиційних проектів 
(оцінювання ефективності реалізації інвестиційних 
проектів підприємства) [3, с. 101].

Основними проблемами здійснення фінансово-
економічного аналізу підприємств на сучасному ета-
пі є:

– правильне визначення рівня дотримання ви-
мог ліквідності як необхідної умови функціону-
вання підприємств у ринковій економіці, яка через 
об’єктивність законів свого існування не забезпечує 
жодному суб’єкту господарювання гарантії від бан-
крутства;

– комплексне виявлення факторів, які визначають 
той або інший результат фінансово-господарської ді-
яльності підприємства;

– необхідність дослідження взаємозв’язків і при-
чинних зв’язків між управлінськими рішеннями, які 
приймаються у ході виробничого або іншого підпри-
ємницького процесу, і досягнутими результатами;

– урахування та визначення соціальної спрямова-
ності діяльності підприємств. Цей аспект проблеми, 
однак, не можна сприймати лише у межах розвитку 
на підприємстві об’єктів соціальної сфери – спря-
мування того чи іншого обсягу фінансових ресурсів 
на будівництво житла, утримання закладів охорони 
здоров’я, освіти, культури тощо [1, с. 148].

Для вирішення даних проблем необхідно:
– забезпечити прийняття ефективних господар-

ських, управлінських рішень;
– підвищити кваліфікаційний рівень працівників 

на підприємствах;
– удосконалити методику проведення фінансово-

економічного аналізу шляхом розробки та уточнен-
ня системи показників, яка забезпечить можливість 
всебічної оцінки становища підприємства на ринку;

– забезпечити комплексне виявлення факторів 
впливу на результат його діяльності тощо.

Фінансовий стан підприємства визначається та-
кими елементами:

1) прибутковість роботи підприємства;
2) оптимальність розподілу прибутку, що зали-

шився у розпорядженні підприємства після сплати 
податків і обов’язкових платежів;

3) наявність власних фінансових ресурсів не 
лише мінімально необхідного рівня для організації 
виробничого процесу і процесу реалізації продукції;

4) раціональне розміщення основних і оборотних 
фондів;

5) платоспроможність та ліквідність [4, с. 36].
Фінансовий стан підприємства треба систематич-

но й усебічно оцінювати з використанням різних ме-
тодів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 
критичну оцінку фінансових результатів діяльності 
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підприємства як у статиці за певний період, так і в 
динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити 
«больові точки» у фінансовій діяльності та способи 
ефективнішого використання фінансових ресурсів, 
їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресур-
сів призводить до низької платоспроможності під-
приємства і як наслідок – до можливих перебоїв у 
постачанні, виробництві та реалізації продукції; до 
невиконання плану прибутку, зниження рентабель-
ності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового ста-
ну є:

– дослідження рентабельності та фінансової стій-
кості підприємства;

– дослідження ефективності використання майна 
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства 
власними оборотними коштами;

– об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквіднос-
ті, платоспроможності та фінансової стійкості під-
приємства;

– оцінка становища суб’єкта господарювання на 
фінансовому ринку та кількісна оцінка його конку-
рентоспроможності;

– аналіз ділової активності підприємства та його 
становища на ринку цінних паперів;

– визначення ефективності використання фінан-
сових ресурсів [4,с. 56].

Для того щоб виконати ці завдання, необхідно ви-
вчати:

– наявність, склад і структуру оборотних коштів 
підприємства, причини та наслідки їх змін;

– наявність, склад і структуру джерел власних ко-
штів підприємства, причини та наслідки їх змін;

– стан, структуру і зміни довгострокових активів;

– наявність, структуру поточних активів у сферах 
виробництва й обігу, причини та наслідки їх змін;

– платоспроможність і фінансову гнучкість;
– ефективність використання активів;
– окупність інвестицій.
На думку багатьох дослідників, аналіз фінансово-

го стану підприємства є необхідним етапом для роз-
робки планів і прогнозів фінансового оздоровлення 
підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий 
стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за 
позиками та внесками, а також для необхідного ди-
ференціювання відсоткових ставок. У результаті 
фінансового аналізу ми одержуємо певну кількість 
основних, найбільш інформативних параметрів, які 
дають об’єктивну та точну картину фінансового ста-
ну підприємства [3, с. 114].

При цьому в ході аналізу ми можемо ставити перед 
собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану 
або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Висновки. Отже, фінансово-економічний аналіз 
спрямований на вивчення ефективності діяльності 
підприємства, обґрунтування і прийняття оптималь-
них управлінських рішень з метою досягнення мак-
симально можливого економічного результату. Дані 
функції здійснюються паралельно з визначенням рів-
ня дотримання вимог ліквідності як необхідної умови 
функціонування підприємств у ринковій економіці, 
яка через об’єктивність законів існування не забез-
печує жодному суб’єкту господарювання гарантії від 
банкрутства. Також вміння здійснювати ефективне 
фінансове управління суб’єктом господарювання за-
лежить не лише від видів та мети його проведення, а й 
від доцільності використання того чи іншого методу, 
його адаптації до сучасних умов розвитку.
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УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Новицький І.В.
магістр
Вінницького фінансово-економічного університету

Стаття присвячена формуванню теоретико-методологічних та прикладних аспектів управлін-
ня нематеріальними активами як однієї з складових системи економічного управління підпри-
ємством. Досліджено роль нематеріальних активів для розвитку суб’єктів господарювання в 
умовах формування постіндустріального суспільствa. Дано авторське визначення поняттям 
«нематеріальні активи» та «управління нематеріальними активами», виділено основні етапи 
формування процесу управління нематеріальними активами на підприємстві. Визначено су-
часні реалії та перспективи розвитку управління нематеріальними активами в Україні.
Ключові слова: постіндустріальне суспільство, економічне управління підприємством, ак-
тиви підприємства, нематеріальні активи, управління нематеріальними активами.  

Постановка проблеми. В умовах постійного 
розвитку науки та технологій, зростаючої уваги до 
феномену економіки знань та ролі інформації в ді-
яльності суб’єктів господарювання на фоні неста-
більності економічної та політичної ситуації як в 
Україні, так і світі, а, відтак, підвищення рівня дина-
мічності внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування підприємств, все частіше в науковій 
літературі та практиці господарювання можна зу-
стріти думку про необхідність удосконалення тради-
ційних методів управління підприємством та пошу-
ку нових, які б забезпечували стійкій економічний 
розвиток та стан підприємства.

Основою забезпечення стабільного функціону-
вання підприємств є зростання їхньої прибутковос-
ті, конкурентоспроможності, платоспроможності та 
ринкової цінності. Ці основні індикатори здатності 
підприємства до розвитку безпосередньо залежать 
від взаємоузгодженої та взаємопов’язаної діяльності 
усіх підрозділів підприємства. При цьому ми цілком 
підтримуємо думку проф. Л.О. Лігоненко, яка вва-
жає, що ефективність їх взаємодії може бути досяг-
нута шляхом формування та застосування в практиці 
господарювання системи економічного управління 
підприємством.

Економічне управління підприємством має охо-
плювати три площини: результати економічної ді-

яльності, економічні ресурси (економічний потен-
ціал) та економічний стан підприємства [1].

З огляду на переміщення з кінця ХХ сторіччя ін-
телекту та знань в центр основних чинників стійкого 
економічного зростання, досягнення і утримання кон-
курентних позицій підприємством на ринку, вважає-
мо за необхідне концентрації уваги саме на проблемі 
управління нематеріальними активами та знаннями 
господарюючих суб’єктів, як одних з головних скла-
дових економічного потенціалу підприємства.

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є розвиток теоретико-методологічних та 
прикладних аспектів управління нематеріальними 
активами як однієї з складових системи економічно-
го управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Формування ново-
го – постіндустріального – типу суспільства, харак-
терною рисою якого стало створення нової моделі 
економіки – економіки знань, стало причиною суттє-
вого росту протягом останніх десятиліть значущос-
ті нематеріальних активів як у системі нарощуван-
ня національного багатства країн світу, так і серед 
складових ресурсного потенціалу господарюючих 
суб’єктів.

Цінність нематеріальних активів для розвитку 
підприємств та організацій доводить тенденція пере-
важання ринкової вартості останніх над балансовою. 
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Саме нематеріальні активи, які не входять до 
складу основних і оборотних коштів підприємства, 
складають на сьогодні левову частку ринкової вар-
тості великих західних компаній. За період з 1979 
року по 2009 рік частка нематеріальних активів у 
ринковій капіталізації компаній «розвинених» рин-
ків зросла з 20% до 74% (Рис. 1).

 

Рис. 1. Структура капіталізації  
найбільших компаній «розвинених ринків» [4]

 
У нашій країні подібних оцінок не проводилося, 

проте якщо взяти до уваги, що в Україні обсяг опера-
цій на ринку технологій складає 25-30 млн. доларів 
США, а у Великобританії цей показник вимірюється 
мільярдами доларів [5], то стає цілком очевидним то 
й факт, що в нашій країні частка нематеріальних ак-
тивів у капіталізації компаній набагато менша.

За оцінками експертів розмір нематеріальних 
активів не залучених до господарського обороту у 
промисловій галузі в середньому складає 50% від 
вартості нематеріальних активів, а у високотехноло-
гічних галузях промислового виробництва цей по-
казник досягає близько 70-80% [5]. 

Серед причин відсутності значущого впливу 
нематеріальних цінностей на фінансово-госпо-
дарську діяльність вітчизняних підприємств варто 
виділити, перш за все, використання в практиці 
господарювання скоріш правового, ніж економіч-
ного, тлумачення сутності нематеріальних активів 
та тотальну недооцінку їх ролі та значення для 
стратегічного розвитку підприємства вітчизняним 
менеджментом. Крім того слід констатувати від-
сутність ефективного механізму управління нема-
теріальними активами на рівні останніх та дієвого 
нормативно-правового забезпечення цієї сфери на 
рівні держави.

Згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 38 (МСБО 38) нематеріальні активи – це не-
монетарний актив, який не має фізичної субстанції 
та може бути ідентифікований [7].

Практично тотожне визначення нематеріаль-
них активів наведене і в національному Положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку 8: нематеріальні 
активи є немонетарним активом, який не має мате-
ріальної форми та може бути ідентифікований [8]. 
Даний вид активів контролюються підприємством 
з метою використання протягом періоду більше од-
ного року (або одного операційного циклу, якщо він 
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, для 

адміністративних потреб чи надання в оренду іншим 
юридичним або фізичним особам [9].

Відповідно до Міжнародних стандартів оцін-
ки (МСО 2011) нематеріальний актив представ-
ляє собою «неденежный актив, который обладает 
экономическими свойствами» [10]. Він не має фізич-
ної субстанції, але надає певні права та можливість 
отримувати економічні вигоди своєму правовласнику.

У сучасному економічному словнику нематері-
альні активи визначаються як цінності, які належать 
підприємствам і організаціям та не являються фі-
зичними матеріальними об’єктами, що уособлюють 
цінність в своїй фізичній суті, але мають вартісну та 
грошову оцінку завдяки можливості використання 
та отримання від них доходу [10].

Дослідження літературних джерел з даної про-
блематики виявило відсутність єдиної точки зору на-
уковців щодо трактування сутності цього поняття, а 
аналіз існуючих дифеницій даної економічної кате-
горії засвідчив, що, як правило, нематеріальні активи 
підприємства розглядаються в науково-методичній 
літературі з бухгалтерської чи юридичної точок зору.

Нематеріальним активам притаманна ціла низка 
специфічних ознак, зокрема:

– НМА являють собою ту частину майна підпри-
ємства, яка не має матеріально-уречевленої форми, 
або його матеріально-уречевлена форма не має сут-
нісного значення для використання в господарській 
діяльності,

– є немонетарними активами, які мають вартісну 
оцінку. Тільки у випадку вартісної оцінки вони мо-
жуть бути взяті на облік зі всіма наслідками фінан-
сово-економічного характеру.

– є засобом отримання вигоди для їх розпорядни-
ка. Вони створюють конкурентну перевагу підпри-
ємства, прямо або опосередковано приносять дохід, 
внаслідок чого досягається ефект капіталізації;

– відсутність наміру продажу нематеріальних ак-
тивів за умов прибуткової діяльності підприємства;

– тривалість експлуатації, що дає змогу врахо-
вувати їх у складі довгострокових інвестицій як по-
заобігові активи і через обраний варіант облікової 
політики встановлювати більш доцільний термін по-
гашення їхньої первинної вартості у разі загальної 
невизначеності термінів функціонування (ділова ре-
путація, товарні знаки тощо);

– відсутність корисних відходів; не підлягають 
фізичному зносу;

– різноплановий характер експлуатації, що дає 
змогу використовувати об'єкт на різних ділянках ді-
яльності підприємства (при виробництві окремих 
видів продукції, виконанні робіт або наданні послуг 
у сфері управління виробництвом);

– підвищений ступінь ризику за спробу одержа-
ти дохід від застосування подібних активів, а відтак, 
відсутність у користувача прагнення перепродати 
нематеріальні активи за нормальних умов користу-
вання ними;

– неможливість вирізнення із загального обсягу 
майна підприємства або відокремлення в самостій-
ний вид майна через його нематеріальну основу [5].
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Висновки з проведеного дослідження. Як свідчать 
реалії сьогодення, в умовах зростаючої ролі інформації 
та знань в діяльності суб’єктів господарювання, ліди-
руючи позиції в світі бізнесу займають підприємства 
та організації, які в своїй практичній діяльності значну 
увагу приділяють формуванню та використанню не-
матеріальних активів. Нажаль,недооцінка ролі даної 
складової ресурсного потенціалу для стратегічного 
розвитку підприємства вітчизняним менеджментом та 
відсутність ефективного механізму управління немате-
ріальними активами на рівні останніх і дієвого норма-
тивно-правового забезпечення цієї сфери на рівні дер-
жави стали причинами того, що поступовознижується 
інвестиційна привабливості українських підприємств 
та організації на світовому ринку, зникає цілий ряд їх 
конкурентних переваг, можливості вірно обґрунтувати 
стратегії подальшого розвитку.

Однак, проблеми пов’язані з формуванням ді-
євої системи управління нематеріальним акти-
вами не повинні залишатися лише об’єктами до-
сліджень науковців та проблемами вітчизняних 
підприємств. Керівництво нашої країни, аби Укра-
їна не залишитися десь на узбіччі шляху, якими 
більшість країн світу рухається у напрямку постін-
дустріального суспільства, має бути зацікавлене 
у створенні сприятливого економічно-правового 
середовища для реалізації суб’єктами господарю-
вання своїх потенційних можливостей щодо фор-
мування і використання нематеріальних активів 
та управління ними. Подальші питання пов’язані 
з формуванням концептуальних основ управління 
нематеріальними активами підприємства як скла-
дової економічного управління стануть предметом 
наших подальших досліджень. 

Література:
1. Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством: предметна царина та суб'єкти здійснення // Актуальні проблеми еконо-

міки. – 2008. – № 8(6). – С. 112-120.
2. Економіка знань // [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33052.doc.htm
3. Тарасюк Д.С. Проблеми та перспективи стратегічного управління нематеріальними активами // [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=13
4. Blair, Margaret M. Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the 21st Century. – Wash. D. C.: The Brookings 

Institution, 2009 The Brookings Institution (USA).
5. Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі: Монографія / Г.В. Жаворонкова, В.О. Жаворон-

ков, Д.М. Соковніна, Л.Ю. Мельник, М.О. Гоменюк / За ред. д.е.н. Г.В. Жаворонкової. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 550 с.
6. Капітальні інвестиції за видами активів / Державна служба статистики України // [Електронний ресурс] - Режим доступу:  

http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38). Нематеріальні активи, IASB; Стандарт, Міжнародний документ 

від 01.01.2012 // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_050
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів 

Украї ни від 18 жовтня 1999 р. № 242; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. № 750/4043. / Верховна Рада 
України. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2001. –784 с.
10. Міжнародні стандарти оцінки (МСО 2011) // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://smao.ru/files/dok_novosti/2013/

perevod_mco.pdf

УПРАВЛЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Винницкого финансово-экономического университета

Статья посвящена формированию теоретико – методологических и прикладных аспектов управле-
ния нематериальными активами как одной из составляющих системы экономического управления 
предприятием. Исследована роль нематериальных активов для развития субъектов хозяйствования в 
условиях формирования постиндустриального суспильствa. Дано авторское определение понятиям 
«нематериальные активы» и «управление нематериальными активами», выделены основные этапы 
формирования процесса управления нематериальными активами на предприятии. Определены со-
временные реалии и перспективы развития управления нематериальными активами в Украине.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, экономическое управление предприятием, акти-
вы предприятия, нематериальные активы, управление нематериальными активами.
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The article is devoted to the formation of theoretical, methodological and practical aspects of an enterprise’s 
intangible assets management as a component of an enterprise’s management system. There is researched 
the role of intangible assets for the development of business agents in conditions of postindustrial society 
formation. There is given an author’s definition of the terms «intangible assets» and «intangible assets 
management», are distinguished main stages of formation of the process of intangible assets management 
at an enterprise. There are determined modern state and prospects of development of intangible assets 
management in Ukraine.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ: 
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ 
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У статті проаналізовано сутність банківських кредитів, в тому числі виділено основні їх 
ознаки та принципи банківського кредитування. Розглядаються різноманітні класифікації 
банківських кредитів та банківських кредитних продуктів (за формою, за строками викорис-
тання кредиту, за строками погашення кредиту, за методами надання кредиту, за ступенем 
ризику, залежно від наявності і характеру забезпечення позики, за сферою застосування, за-
лежно від виду позичальника, за призначенням і характером використання позики, залежно 
від того з якою метою використовується кредит, за кількістю кредиторів, за характером і 
способом сплати відсотка, за видами валюти).
Ключові слова: банківський кредит, принципи банківського кредитування, класифікація 
банківських кредитів.

Постановка проблеми. Сучасний банк – це ко-
мерційна структура, яка працює в конкурентному се-
редовищі й активно розвиває свою діяльність на фі-
нансовому ринку. При цьому головним її напрямом 
залишається кредитування суб’єктів господарювання й 
фізичних осіб. Воно є суттєвим джерелом інвестицій, 
сприяє безперервності й прискоренню відтворюваль-
ного процесу, зміцненню економічного потенціалу кра-
їни й здатне зайняти головне місце в загальному обсязі 
банківських операцій, які приносять банку дохід. При 
цьому кредитування є й основним джерелом банків-
ських ризиків, які можуть призвести до значних втрат, 
що підтвердила ситуація в банківській системі України 
в умовах недавньої фінансово-економічної кризи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми сутності кредитного забезпечення досліджу-
валися такими економістами України як Н.Сєкіріна, 
Є.Г.Рясних, досліджували особливості, переваги 
та недоліки надання кредитів банками. Зокрема, 
С.Сейко, В.Марцин, С.Пермінова, зосередили свою 

увагу на сутності кредитів, їх формах, та кредитних 
відносинах. Такі вчені, як Н.Бондаренко, Е.Забарка 
зосередили свою увагу на кредитному забезпеченні 
підприємницької діяльності. 

Мета дослідження. Метою даної статті є розкрит-
тя сутності та класифікації банківських кредитів.

Виклад основного матеріалу. Згідно закону Укра-
їни «Про банки і банківську діяльність» банків-
ський кредит – це будь-яке зобов’язання банку на-
дати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке 
зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке 
продовження строку погашення боргу, яке надано в 
обмін на зобов’язання боржника щодо повернення 
заборгованої суми, а також на зобов’язання на спла-
ту процентів та інших зборів з такої суми [1].

Можна виділити такі ознаки банківського кредиту: 
– банківський кредит виступає основною фор-

мою кредиту, за яким кошти в готівковій чи безго-
тівковій формі надаються банками в тимчасове ко-
ристування;
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– банківський кредит є різновидом позики, що на-
дається банком як специфічним суб’єктом;

– основою надання кредиту є позичковий капітал, 
сформований в результаті накопичення тимчасово 
вільних коштів та призначений для його розміщення 
банком на власних умовах та на власний ризик з ме-
тою отримання прибутку;

– банківський кредит надається суб’єктам підпри-
ємницької діяльності, фізичним особам та державі;

– кредитний договір є невід’ємним письмовим 
документом у процесі здійснення кредитних від-
носин, який визначає взаємні зобов’язання і від-
повідальність обох сторін і не може змінюватись в 
односторонньому порядку і без згоди цих сторін; у 
разі недотримання клієнтами банків умов договору 
законодавством, актами банків та угодами банків 
з клієнтами передбачено застосування кредитних 
санкцій [2]. 

Можна виділити два основні рівні системи прин-
ципів банківського кредитування (див. рис. 1.) [3].

Принципи банківського кредитування

ОсобливіЗагальноекономічні

поворотність відповідність ринковим 
відносинам 

терміновість 

диференційованість 
раціональності та ефективності 

банківського кредитування 

забезпеченість комплексності банківського 
кредитування 

платність 
розвитку банківського 

кредитування цільовий характер 
 

Рис. 1. Принципи банківського кредитування

Розглянемо принципи банківського кредитування 
детальніше:

1. Загальноекономічні принципи:
– відповідність ринковим відносинам (кредитний 

механізм має відображати умови конкуренції, супер-
ництва комерційних банків за позичальника, комер-
ціалізації кредитної угоди, прагнення забезпечити 
максимально можливу вигоду (прибуток) від позики, 
самостійність і автономність у прийнятті управлін-
ських рішень тощо); 

– принцип раціональності та ефективності бан-
ківського кредитування (характеризує економічність 
використання позики як із позицій інтересів бан-
ку, так і з позицій позичальників – господарських 
суб’єктів); 

– принцип комплексності банківського кредиту-
вання (передбачає побудову кредитного механізму 
на основі врахування всього комплексу чинників, що 
впливають на реалізацію кредитної операції); 

– принцип розвитку банківського кредитування: 
(відображає постійний рух і динаміку кредитного 
механізму; цей принцип вимагає від комерційних 
банків використовувати гнучкі методи кредитуван-
ня, оперативно змінювати порядок практичної робо-
ти з позиками, методи контролю за використанням 
та поверненням кредиту, засоби регулювання забор-
гованості тощо) [3, с. 5]. 

2. Особливі принципи кредитування:
– поворотність (відрізняє кредит як економічну 

категорію від інших економічних категорій товарно-
грошових відносин); 

– терміновість (кредит має бути не тільки повер-
нений, а повернений у суворо визначений термін, 
тобто в ньому міститься конкретно виражений фак-
тор часу);

– диференційованість (комерційні банки пови-
нні формально (однозначно) підходити до проблем 
надання кредиту своїм клієнтам, які претендують на 
позику; кредит доцільно надавати лише тим претен-
дентам, котрі в змозі своєчасно його повернути); 

– забезпеченість (передбачає наявність у пози-
чальників юридично оформлених зобов’язань щодо 
позик, котрі гарантують своєчасне повернення кре-
диту: зобов’язання щодо застави; угоди-гарантії; 
угоди-поруки; угоди зі страхування відповідальності 
за непогашення кредиту); 

– платність (юридична чи фізична особа – по-
зичальник зобов’язана внести до банку певну плату 
за тимчасово взяті (позичені) у нього для своїх по-
треб кошти; платність (ціна) кредиту безпосеред-
ньо впливає на господарський (комерційний) роз-
рахунок підприємців, стимулює їх до збільшення 
власних коштів і раціонального використання залу-
чених коштів); 

– цільовий характер кредитування (передбачає 
вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, пе-
редбачені кредитним договором; від дотримання 
цього принципу багато в чому залежить своєчасність 
повернення позички, тому що тільки реалізація цілі, 
на яку одержано кредит, може забезпечити необхідні 
грошові кошти для погашення боргу) [3, с. 6].

Недотримання принципів кредитування може 
призвести до визнання недійсним кредитного дого-
вору, що веде до застосування НБУ санкцій до банків 
та припинення кредитних відносин [2].

Позичальник звертається до банківської устано-
ви з метою отримання кредиту у формі листа, клопо-
тання, заявки чи заяви. Обов’язковим є зазначення у 
зверненні необхідної суми кредиту, його мети, стро-
ків погашення та форми забезпечення. Банк вста-
новлює розмір відсоткової ставки та порядок сплати 
відсотків, які зазначаються в кредитному договорі. 
Факторами впливу на розмір відсоткової ставки є 
ступінь кредитного ризику, наявність забезпечення, 
попит і пропозиція на кредитному ринку, строк ви-
користання кредиту, розмір облікової ставки [2].

У структурі кредитного портфеля слід враховува-
ти специфіку видів кредитів.

Найпоширенішою формою кредиту є банківський 
кредит, але, крім того, розрізняють державний, ко-
мерційний, іпотечний, лізинговий, консорціумний, 
споживчий та інші види кредиту [2].

За формою кредити можна поділити на грошові 
та товарні (комерційний, лізинговий, іпотечний).

Залежно від того з якою метою використовуєть-
ся кредит розрізняють кредити виробничі, споживчі, 
інвестиційні, кредити на операції з цінними папера-
ми, імпортні та експортні [2].
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За призначенням і характером використання 
позикових коштів виокремлюють: позички тор-
гово-промисловим підп риємствам; позички під 
нерухомість; споживчі кредити; сільськогоспо-
дарські позички; контокорентний кредит; кредит 
під цінні папери; кредити, пов’язані з вексельним 
обігом; міжбанківські позички; позички небанків-
ським фінансовим установам; позички органам 
влади [4, с. 539-540].

Залежно від виду позичальника (за формами 
власності) кредити можна поділити на такі групи: 

– кредити юридичним особам державної форми 
власності; 

– кредити юридичним особам змішаної форми 
власності (акціонерні товариства та інші з держав-
ною участю); 

– кредити юридичним особам з недержавною 
формою власності (акціонерним товариства, приват-
ним підприємствам, кооперативним підприємствам, 
спільним підприємствам), а також фізичним особам-
підприємцям; 

– кредити фізичним особам; 
– міжбанківські кредити [5, с. 148]. 
У відповідності до цільового призначення креди-

ти класифікують на кредити в оборотні фонди і фон-
ди обігу, а також кредити в основні фонди [2].

За строком використання позики поділяють на:
– строкові – це позики, надані на визначений у до-

говорі термін (коротко-, середньо- та довгострокові); 
– безстрокові (до запитання) – це кредити, які ви-

даються на невизначений термін і які на вимогу кре-
дитора мають бути погашені у визначений ним час 
[5, с. 147-148].

За фінансовою дисципліною позичальника ви-
діляють такі групи кредитів: стандартні; пролонго-
вані (це кредит чи його частина, строк повернення 
по якому перенесено на прохання позичальника на 
пізнішу дату); прострочені (кредит, по якому закін-
чився строк повернення); безнадійні [6, с. 27]. 

За сферою застосування кредити поділяються на: 
внутрішні кредити; міжнародні кредити [2].

Залежно від наявності і характеру забезпечення 
виділяють: 

– забезпечені позики (майном, майновими права-
ми, цінними паперами) [2];

– гарантовані (банками, фінансами, майном тре-
тьої особи); 

– з іншим забезпеченням (порука, свідоцтво стра-
хової організації);

– незабезпечені (бланкові) позики [5, с. 148].
За ступенем ризику існують: стандартні кредити; 

кредити з підвищеним ризиком [2].
За методами надання: в разовому порядку; відпо-

відно до відкритої кредитної лінії (кредитування на 
умовах кредитної лінії використовують у тому ви-
падку, коли позичальник періодично потребує зна-
чних коштів або наперед не може точно визначити 
необхідну суму кредиту) [8]; гарантійні (з обумовле-
ною датою надання; відповідно до потреби) [2]. 

Виділяють так види погашення кредиту за стро-
ками: одночасно; в розстрочку; достроково (за вимо-

гою кредитора); з регресією платежу; по закінченню 
обумовленого періоду [2].

За характером і способом сплати відсотка ви-
окремлюють позички з:

– фіксованою процентною ставкою;
– рухомою процентною ставкою;
– сплатою відсотків у міру використання позико-

вих коштів (звичайні позички);
– сплатою відсотка одночасно з одержанням по-

зикових коштів (дисконтний кредит) [4, с. 541]. 
У наш час такий критерій не можна вважати ак-

туальним, адже процентна ставка за кредит напряму 
залежить від облікової ставки НБУ і невиконання 
банком граничної межі відношення ставки по креди-
ту до базової ставки призводить до фінансових санк-
цій з боку НБУ [4, с. 541].

За кількістю кредиторів позички поділяють на: 
надані одним банком; синдиковані (консорціумні) 
кредити; паралельні [4, с. 541].

Найпоширенішими є позички, що видаються од-
ним банком.

Синдиковані кредити видаються банківським 
консорціумом, у якому один із банків бере на себе 
роль менеджера, збирає з банків учасників необхід-
ну для клієнта суму ресурсів, укладає з ним кредит-
ний договір і видає позичку [4, с. 541-542]. 

Провідний банк (менеджер) займається також 
розподілом відсотків. За операції, пов’язані із синди-
кованим кредитуванням, банк-менеджер (глава кон-
сорціуму) одержує відповідну винагороду [4, с. 542].

Паралельні позички припускають участь в їх на-
данні декількох банків. Кредит одному позичальни-
кові видають різні банки, але на тих самих же узго-
джених умовах [4, с. 542].

За видами валюти кредит може надаватись як у 
національній, так і в іноземній валюті. [4, с. 542].

Також можна виділити такі види кредитів, як:
– форфейтинг – одна із форм короткострокового й 

середньострокового кредитування зовнішньоторго-
вельних угод у формі придбання банком платіжних 
зобов’язань (дебіторська заборгованість покупців), 
поданих у формі векселів, без права регресу до про-
давця [7, с. 101-102];

– факторинг – відповідно до закону України «Про 
банки і банківську діяльність», це придбання банком 
права вимоги на використання зобов’язань у грошо-
вій формі за поставлені товари або надані послуги, 
приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та 
прийом платежів [1];

– овердрафт – форма короткострокового кредиту 
в межах встановленого банком ліміту, що дозволяє 
здійснювати розрахунки, коли у клієнта на поточному 
рахунку недостатньо коштів; на відміну від звичайно-
го кредиту, для погашення заборгованості спрямову-
ються всі кошти, що надходять на рахунок клієнта [8];

– авальний кредит – банківський кредит, що на-
дається клієнтові для забезпечення його гарантійних 
зобов’язань у формі поручительства за кредитом, 
платежами, поставками [9, с. 8];

– акцептний кредит – форма кредиту, за якої фі-
нансування комерційних операцій, передбачених 
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договором, здійснюється через банки або спеціалі-
зовані фінансові установи шляхом надання поста-
чальнику (продавцеві), експортеру чи покупцеві (ви-
конавцю робіт) або імпортеру раніше обумовленої 
суми кредиту для авансового фінансування закупі-
вель або продажу товарів [9, с. 16];

– револьверний (автоматично відновлюючий) 
кредит – один із видів банківського кредиту, нада-
ного на визначений строк, протягом якого дозволя-
ється як поетапна «вибірка» кредитних засобів, так і 
поетапне часткове або повне погашення зобов’язань 
по ньому (амортизація суми основного боргу); пере-
вагою цього виду кредиту в порівнянні з відкриттям 
кредитної лінії є мінімальні межі, які накладаються 
банком, хоча рівень відсоткової ставки по ньому за-
звичай вищий [10, с. 68];

– онкольний кредит – надається без вказування 
строку його використання (в межах короткостроко-
вого кредитування) з обов’язком останнього пога-
сити його за першою вимогою кредитора; при по-
гашені цього кредиту звичайно надається пільговий 
період (зазвичай – до трьох днів) [10, с. 68];

– реловерний кредит – один із видів довгостро-
кового кредиту з періодично (один раз в квартал або 
півріччя) переглянутою відсотковою ставкою (тобто 
з перманентним «перекредитуванням» у зв’язку зі 
зміною кон’юнктури фінансового ринку) [10, с. 69];

– мікрокредити – позики в розмірі від $ 100 до 
50 тис., які надаються малим і середнім підпри-

ємствам, а також фізичним особам-підприємцям 
на термін від півроку до трьох років, залежно від 
суми [11, с. 163].

В Україні регулювання кредитних відносин здій-
снюється Національним банком України, Верховною 
Радою України, Кабінетом міністрів України.

Висновки. Банківський кредит виступає осно-
вною формою кредиту, за яким кошти в готівковій чи 
безготівковій формі надаються банками в тимчасове 
користування. 

Існує два рівні системи принципів банківського 
кредитування: загальноекономічні принципи (відпо-
відність ринковим відносинам; принцип раціональ-
ності та ефективності банківського кредитування; 
принцип комплексності банківського кредитування; 
принцип розвитку банківського кредитування); осо-
бливі принципи кредитування (поворотність; термі-
новість; диференційованість; забезпеченість; плат-
ність; цільовий характер кредитування).

Існують такі класифікації кредитів: за формою 
(грошові та товарні); за строком використання пози-
ки (строкові, до запитання); за кількістю кредиторів 
(надані одним банком; синдиковані; паралельні); за 
характером і способом сплати відсотка (з фіксова-
ною процентною ставкою, з рухомою процентною 
ставкою, зі сплатою відсотків у міру використання 
позикових коштів, зі сплатою відсотка одночасно з 
одержанням позикових коштів); за видами валюти (у 
національній, в іноземній валюті).
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В статье проанализировано сущность банковских кредитов, в т.ч. выделены основные их черты и 
принципы банковского кредитования. Рассматриваются разнообразные классификации банковских 
кредитов и банковских кредитных продуктов (за формой, за строками использования кредита, за 
строками погашения кредита, за методами предоставления кредита, за степенью риска, в зависимо-
сти от наличия и характера обеспечения кредита, за сферой использования, в зависимости от вида 
заемщика, за назначением и характером использования кредита, в зависимости от того, с какой це-
лью используется кредит, за количеством кредиторов, за характером и способом оплаты процента, 
за видами валюты).
Ключевые слова: банковский кредит, принципы банковского кредитования, классификация банков-
ских кредитов.
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Essence of banking credits, including emphasizing main peculiarities of banking credits and foundations 
of bank crediting are analyzed in the article. Different classification of banking credits and bank crediting 
products (depending on form, term of credit usage, term of discharging credit, methods of granting credit, 
risk extent, existence and type of debt security, area of credit usage, type of borrower, purpose and type of 
credit usage, objective of credit, quantity of creditors, type and way of paying interest off, type of currency).
Keywords: banking credit, foundations of bank crediting, classification of banking credits.
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ДОТАЦІЙНІСТЬ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
ЯК ЧИННИК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 
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У статті розглянуто актуальні проблеми фінансового забезпечення бюджетів місцевого са-
моврядування, проаналізовано систему міжбюджетних відносин, залежність місцевого бю-
джету від трансфертів державних бюджетів. Розглянуто проблеми фінансової самостійності 
та автономії органів місцевого самоврядування та визначено шляхи удосконалення системи 
бюджетів місцевого самоврядування.
Ключові слова: бюджети місцевого самоврядування, міжбюджетні відносини, доходи і ви-
датки бюджетів місцевого самоврядування, дотації і трансферти вирівнювання, децентралі-
зація бюджетів, автономія бюджетів місцевого самоврядування.

Постановка проблеми. Значною проблемою на 
місцевому рівні є недостатність фінансових ресурсів 
бюджетів місцевого самоврядування та нестабіль-
ність їх дохідних джерел для виконання покладених 
на органи місцевого самоврядування функцій. Відро-
дження в Україні на конституційній основі інституту 
самоврядування з відповідними органами управлін-
ня та самодостатніми бюджетами місцевого самовря-
дування, практика передачі державних повноважень 
місцевим органам влади створюють надійну основу 
для переходу до європейських стандартів організа-
ції суспільного життя і водночас зумовлюють пошук 
нових шляхів забезпечення стабільності бюджетної 
системи, стійкості міжбюджетних відносин та підви-
щення ефективності бюджетного регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним основам організації міжбюджетних від-
носин присвячено праці багатьох відомих україн-
ських та зарубіжних науковців: С. Буковинського, 
О. Василика, В. Кравченка, О. Кириленка, О. Кауна, 
С. Кондратюка, В. Корчинського, Н. Косаревича,  
І. Луніна, С. Юрія, К. Лайкама та ін. Останніми 
роками в науковій літературі проблема організації 
міжбюджетних відносин в контексті проведення 
адміністративно-територіальної реформи посідає 
значне місце. 

Мета дослідження. Метою роботи є обґрунту-
вати необхідність зменшення кількості дотаційних 
бюджетів місцевого самоврядування в Україні при 
одночасному укрупненні органів місцевого само-
врядування, а та створенні бюджетів місцевого са-
моврядування, а також запропонувати ефективні 
інструменти вдосконалення системи фінансового за-
безпечення місцевого самоврядування.

Основними завданнями є обґрунтувати необ-
хідність удосконалення міжбюджетних відносин в 
контексті проведення адміністративно-територіаль-

ної реформи в Україні, визначити вплив системи 
формування бюджетів місцевого самоврядування 
на соціально-економічний розвиток адміністратив-
но-територіальних одиниць, теоретично обґрунтува-
ти фінансову самостійність регіону та необхідність 
врегулювання міжбюджетних відносин.

Виклад основного матеріалу. Прийняття нового 
Бюджетного кодексу України стало вагомим кроком 
на шляху до модернізації міжбюджетних відносин. 
Шляхом здійснення розмежування на довгостроковій 
основі доходів та видатків бюджетів усіх рівнів, ви-
значенні складу закріплених і власних доходів бюдже-
тів місцевого самоврядування, встановленні нормати-
вів фінансової забезпеченості, урегульовані системи 
міжбюджетних трансфертів шляхом запровадження 
формульного розрахунку їхнього обсягу [5]. 

Однак, незважаючи на це, суттєвих змін у якос-
ті фінансового забезпечення потреб територіальних 
громад, а також у підходах органів державної влади 
до бюджетної політики по відношенню до місцевого 
самоврядування так і не відбулося.

Обсяг видатків, який визначається Міністерством 
фінансів України для бюджетів місцевого самовря-
дування на виконання делегованих повноважень на 
основі нормативів бюджетної забезпеченості, значно 
менший за реальну потребу територіальних громад 
в суспільних послугах. Як наслідок, коштів вистачає 
лише на фінансування мінімальних соціальних по-
треб. Крім того, щорічний розрахунок міжбюджет-
них трансфертів, який здійснюється на основі фак-
тичних показників виконання бюджетів місцевого 
самоврядування за останні три роки, не спонукає 
місцеві органи влади до нарощування дохідної бази 
та пошуку альтернативних джерел наповнення бю-
джетів місцевого самоврядування[1, с. 117]. 

Відсутність фінансової самодостатності невели-
ких територіальних громад призводить до погіршен-
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ня якості суспільних послуг, а спрямування на ви-
конання делегованих повноважень частини доходів 
2-го кошику позбавляє бюджети місцевого самовря-
дування фінансових ресурсів на виконання власних 
повноважень, за рахунок яких має здійснюватись не 
тільки розвиток, але й підтримка в належному стані 
інфраструктури територіальних громад.

Збільшення витрат на дотації та субвенції бюдже-
ти місцевого самоврядування пов'язане із значною 
диференціацією умов і рівня розвитку економіки 
регіонів, а, отже, і можливостей акумулювання по-
датків. Оскільки економічні умови різних регіонів не 
можуть змінюватися одночасно і однаковою мірою, 
то вирішення завдань щодо забезпечення певного мі-
німуму видатків бюджетів місцевого самоврядуван-
ня і надалі вимагатиме централізації у державному 
бюджеті певних фінансових ресурсів [2, с. 26-28].

Створення умов для залучення інвестицій та роз-
витку підприємництва є однією з важливих функцій 
органів місцевого самоврядування. Її неефективне 
(у багатьох випадках) виконання пояснюється, зо-
крема, умовами формування бюджетів місцевого 
самоврядування – трансферти з державного бюдже-
ту надаються їм незалежно від того, в чому полягає 
причина нижчого рівня податкових надходжень у 
конкретному регіоні. Відсутність ініціативи місце-
вих органів влади у створенні умов для успішного 
розвитку економіки та відповідного розширення по-
даткової бази практично не позначається на обсягах 
видатків бюджетів місцевого самоврядування. З ме-
тою підвищення ступеня ефективності функціону-
вання бюджетної системи необхідним є посилення 
інституційної спроможності системи регулювання 
міжбюджетних відносин як вагомої складової інно-
ваційного розвитку територій.

Для розвитку економіки країни важливо, щоб 
можливості збільшення видатків бюджетів місцево-
го самоврядування залежали від зростання їх влас-
них доходів. Досягти цього можна у випадку відпо-
відності розмірів територіальних громад обов’язкам, 
покладеним на органи місцевого самоврядування.

Показником успішного розвитку регіону є його 
фінансова стійкість. Вона характеризує здатність 
регіону стабільно забезпечувати соціально – еконо-
мічний розвиток, а тому є запорукою його безпеки, 
платоспроможності й своєчасного виконання фінан-
сових зобов’язань. Іноді, для характеристики органів 
місцевого самоврядування, вживається також і тер-
мін «фінансова автономія», який є тотожним понят-
тю фінансової самостійніості [4, с. 63].

Фінансова автономія місцевих органів влади – це 
фінансова незалежність у виконанні покладених на 
них функцій.

Діючий на сьогодні порядок розподілу міжбю-
джетних трансфертів заснований на єдиних підходах 
у формуванні дохідної та видаткової частин бюдже-
тів місцевого самоврядування, дозволяє кожному 
органу місцевого самоврядування забезпечити од-
наковий рівень надання державних послуг суспіль-
ству за однаковою вартістю для місцевих платників 
податків. Проте такий порядок не сприяє утворенню 

стимулів у органів місцевого самоврядування забез-
печувати ефективне управління бюджетами і збіль-
шувати їх дохідну базу.

Як наслідок, існує необхідність удосконалення 
діючого механізму стимулювання органів місцево-
го самоврядування до нарощування дохідної бази. 
Удосконалення такого механізму можливе за умови 
врахування додаткового фінансового ресурсу, що 
знаходиться у розпорядженні бюджетів місцевого 
самоврядування. 

Заслуговує на увагу також практика зарубіжних 
країн щодо створення системи надання фінансової 
допомоги найбіднішим регіонам, розподіл якої зале-
жить лише від чинників, які впливають на видаткові 
потреби та дохідний потенціал бюджету, і процедура 
розрахунку фінансової допомоги, яка не позбавляє 
органи влади на місцях зацікавленості у зростанні 
обсягу власних бюджетних доходів [4, с. 69-70].

Значення міжбюджетних трансфертів як фактора 
суспільного розвитку повинно зростати разом із пе-
рерозподілом функцій центральних органів влади на 
користь органів місцевого самоврядування, тобто з 
деконцентрацією і децентралізацією, що сприятиме 
збільшенню ролі місцевих органів при наданні окре-
мих суспільних благ.

 Рівень залежності бюджетів місцевого само-
врядування від трансфертів з Державного бюджету 
України щорічно зростає (в 2007 році частка транс-
фертів з Державного бюджету України у доходах міс-
цевих бюджетів складала 43,3%, в 2012 році – майже 
54%, 2013 рік – 55-56%, у 2014 році близько 70%).

Дотаційність 4519 місцевих бюджетів України 
становить понад 70%, 483 територіальні громади на 
90% утримуються за рахунок коштів державного бю-
джету [6].

Аналіз економічних відносин між державним та 
місцевими бюджетами свідчить про те, що протягом 
останніх років існує негативна тенденція до збіль-
шення кількості дотаційних бюджетів місцевого са-
моврядування, зростання питомої ваги дотацій і суб-
венцій у сукупних доходах бюджетів територіальних 
громад бюджетів невеликих за чисельністю сіл та 
селищ.

Проаналізувавши структуру доходів бюджетів 
місцевого самоврядування у 10 містах Вінницької 
області, а саме: у Ямполі, Гнівані, Погребищі, Неми-
рові, Липовці, Калинівці, Іллінці, Гайсині, Бершаді 
та Бару можна стверджувати, що частка трансферт-
них надходжень у доходах бюджетів місцевого само-
врядуванні зростає. Порівнюючи 2010 та 2011 роки у 
містах Бар, Бершадь, Іллінці, Погрибище та Ямпіль 
частка офіційних трансфертів змінювалась у межах 
2-8%. У Гнівані, Калинівці, Гайсині частка зменши-
лась від 10 до 15%, а у м. Липовець збільшилась на 
13%. В м. Немирів зростання питомої ваги дотацій 
та субвенцій у сукупних доходах бюджету збільши-
лась на 71%(табл.1).

Як видно з даних табл.1, у 2012 році в м. Ямпіль, 
м. Липовець, м. Калинівка і м. Бар питома вага транс-
фертів коливається від 34% до 38%. У 2013 році у м. 
Погребище і м. Бар питома вага трансфертів займає 
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36,69% і 34,11 відповідно. У 2012 році найменша 
частка трансфертів у м.Немирів та м. Гайсин від 4 до 
7%. У 2013 році найменша частка становить 12,04% 
у м. Гайсин.

Щорічно в обсязі трансфертів частка дотацій 
збільшується, а субвенцій зменшується. Це свідчить 
про те, що органи місцевого самоврядування, стають 
більш залежними від вищих органів державної влади. 
Існуюча в Україні система місцевого самоврядування 
на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. 

Функціонування місцевого самоврядування у 
більшості територіальних громад не забезпечує 
створення та підтримки сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку 
людини, її самореалізації, захисту прав, надання на-
селенню якісних і доступних адміністративних та 
соціальних послуг шляхом сталого розвитку терито-
ріальної громади.

Видатки бюджетів місцевого самоврядування 
спрямовуються здебільшого на виплату заробітної 
плати працівникам бюджетних установ, оплату енер-
гоносіїв, пільг і субсидій населенню, тобто бюдже-
ти місцевого самоврядування виконують переважно 
функції «соціального гаманця». Частка видатків на 
захищені статті в загальному обсязі видатків біль-
шості місцевих бюджетів сьогодні становить в се-
редньому 80-85% [6].

Висновки. Відсутність ефективних власних дже-
рел доходів, дієвих інструментів бюджетного регу-
лювання, можливостей для розвитку економічних 
регіонів спричиняють зниження рівня фінансової 
самостійності бюджетів місцевого самоврядування. 

 Надмірна залежність бюджетів місцевого самовря-
дування від державного бюджету не дозволяє органам 
місцевого самоврядування самостійно формувати 
стратегію розвитку відповідно адміністративно –  

територіальної одиниці та забезпечувати її реаліза-
цію; задовільняти потреби територіальної грома-
ди, враховувати їх в діяльності відповідних органів 
та здійснювати відповідне фінансування. З іншого 
боку, обсяг трансфертів до бюджетів місцевого са-
моврядування не завжди є достатнім. Надмірна цен-
тралізація публічних фінансів призводить до нерів-
ностей у бюджетному процесі, в частині складання 
проектів бюджетів місцевого самоврядування, а не-
достатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів 
(відсутність адекватного переліку місцевих податків 
і зборів; недосконалість розмежування місцевих до-
ходів у кошиках доходів, що враховуються та не вра-
ховуються при визначенні міжбюджетних трансфер-
тів; неналежний рівень ефективності роботи органів 
державної податкової служби в частині наповнення 
місцевих бюджетів) підвищує фінансову залежність 
на рівень дотаційності бюджетів місцевого самовря-
дування.

Реформування існуючих міжбюджетних відносин 
та оптимізація видаткової частини бюджетів місцево-
го самоврядування повинні бути спрямованні на за-
провадження стандартів надання основних соціаль-
них послуг (основи для розрахунку міжбюджетних 
трансфертів) забезпечення прозорої методології ви-
значення формули розрахунку міжбюджетних транс-
фертів (процедура визначення якої має передбачати 
залучення представників всіх рівнів місцевого само-
врядування та територіальних органів виконавчої 
влади) забезпечення децентралізованого управління 
субвенціями; чітке розмежування на законодавчому 
рівні видатків на виконання делегованих державою 
і власних повноважень органами місцевого само-
врядування; оптимізаційне забезпечення процесу 
акумулювання, розподілу та витрачання коштів бю-
джетів місцевого самоврядування.

Таблиця 1
Питома вага офіційних трансфертів у доходах бюджетів міст Вінницької області,  
2010-2013 рр., тис. грн.

Назва міста

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Доходи 

бюджету 
місцево-
го само-

вряд.

Обсяг 
трансф.

Питома 
вага (%)

Доходи 
бюджету 
місцево-
го само-

вряд.

Обсяг 
трансф. 

(грн)

Питома 
вага (%)

Доходи 
бюджету 
місцево-
го само-

вряд.

Обсяг 
трансф.

Питома 
вага (%)

Доходи 
бюджету 
місцево-
го само-

вряд.

Обсяг 
трансф. 

(грн)

Питома 
вага (%)

м. Ямпіль 6375,18 1500,32 23,53 6071,95 1761,81 29,02 8224,91 3001,52 36,50 7837,05 2481,61 31,67
м. Гнівань 7686,55 3046,89 39,64 8848,38 2154,77 24,35 4722,79 3170,63 27,05 13009,96 4022,38 30,92
м. Погребище 5582,19 2148,91 38,50 6657,15 2994,51 44,98 7575,53 3188,59 42,10 7784,60 2856,03 36,69
м. Немирів 11428,62 89,95 0,79 1295,07 933,41 72,07 13244,30 623,16 4,71 16929,99 3198,58 18,89
м. Липовець 3986,04 466,59 11,71 5099,02 1269,71 24,90 7757,39 2991,27 38,56 7941,25 2299,74 28,96
м. Калинівка 15777,03 5903,45 37,42 14750,00 3347,78 22,70 20991,81 7215,56 34,38 19706,00 5067,44 25,72
м. Іллінці 9148,15 2522,32 27,57 10154,49 2613,31 25,74 12677,67 3225,25 25,44 13394,18 3210,68 23,97
м. Гайсин 15997,13 2313,52 14,46 22585,16 910,09 4,03 27192,68 2102,84 7,73 30846,77 3734,49 12,04
м. Бершадь 11019,81 5290,94 48,01 12865,37 6445,50 50,1 12546,13 5393,83 43 14086,34 6359,46 45,15
м. Бар 10025,09 2533,92 25,28 10944,57 3672,62 33,56 14676,03 5008,23 34,13 14266,90 4865,86 34,11
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Роботу присвячено економіці інформаційних технологій, впливу новітніх процесів в суспіль-
стві на підприємництво та принципи ведення бізнесу, розглянуто процеси інформатизації 
українського суспільства. Автором аналізується роль інформаційних технологій в зростанні 
економіки держав та проблеми інноваційного розвитку нашої країни. Інформаційні техноло-
гії розглянуто з точки зору основного компоненту сучасної моделі розвитку держави, адже 
наразі необхідні не лише нові стратегії політиків та бізнес-лідерів, а й новий спосіб мислен-
ня сучасного покоління, інший рівень освіти, що базуються на інформаційних технологіях.
Ключові слова: інформаційні технології, бізнес, інформаційна економіка, інформатизація, 
нова економіка.

Постановка проблеми. Перехід цивілізації на 
новий постіндустріальний рівень розвитку визна-
чив ряд феноменів серед яких особливе місце по-
сідає інформаційна революція. Сутність її полягає 
в кардинальних, якісних змінах технологій створен-
ня, зберігання та розповсюдження інформації. Бум 
інформаційних технологій наразі знаходиться в по-
вному розквіті. Вражає стрімкий наступ сторіччя ін-
тернету, яке супроводжується новими глобальними 
взаємозв’язками та нескінченними потоком нових 
товарів, способів організації бізнесу, можливостей 
для об’єднання людей та виробничих систем по 
всьому світу. Економісти сьогодні говорять про нову 
економіку – економіку інформаційних технологій та 
відповідно інші способи ведення бізнесу, державно-
го втручання, регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча 
економіка інформаційних технологій досліджуєть-
ся науковою спільнотою досить давно, існує багато 
аспектів, що невисвітлені або потребують глибшого 
дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є вплив 
новітніх процесів в суспільстві на підприємництво 
та принципи ведення бізнесу, дослідження процесів 
інформатизації українського суспільства, а також 
аналіз ролі інформаційних технологій в зростанні 
економіки держав та проблеми інноваційного розви-
тку нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Принципове зна-
чення має те, що інформаційна революція – це не 
просто технологічна, а й соціальна революція, що 
призвела до зміни світогляду людей, морально-пси-
хологічних аспектів їх життя, стосунків, політичних 
та державних відносин, принципів ведення бізнесу 
та функціонування держави [1]. Так, наприклад, М. 
Кастельс відзначає виникнення інформаціоналізму 
як матеріальної основи нового суспільства [2]. При 
інформаціоналізмі виробництво благ, здійснення 
влади стали залежними від технологічних можли-

востей людства. Особливо важлива роль технологій 
в створенні та розвитку електронних мереж, поява 
яких призвела до значної трансформації економіч-
ного та політичного життя суспільства. Нові знання, 
набуті людством протягом останніх трьох сторіч, 
призвели до великої кількості соціальних конфліктів 
та страждань, проте, в той же час забезпечили нам 
нечуване раніше багатство та безпеку. Вони призве-
ли до змін структури комерційних підприємств та 
домогосподарств, змінили зовнішній вигляд людей 
та їх відчуття, тривалість їх життя, кількість дітей в 
сім’ях, можливості проведення вільного часу. Нові 
знання призвели до змін і усіх аспектах нашого ма-
теріального існування. Сьогодні ми говоримо про 
новий світ як про світ неймовірних можливостей [3].

Розвинені країни, з одного боку здійснюють 
масштабне перенесення брудних, енерго- та праце-
містких виробництв в країни, що розвиваються, а з 
іншого боку – в своїх країнах прискореними темпа-
ми розвивають високотехнологічне та інноваційне 
виробництво, постійно здійснюючи трансформацію 
моделі економічного зростання.

Сьогодні уряди наслідують найрізноманітніші 
цілі від демонстрації національних досягнень до 
зростання ВВП та підвищення рівня життя населен-
ня. В минулому в ряд першочергових завдань дер-
жави входило розширення території, зростання уро-
жаю, видобуток золота та укріплення армії. Сьогодні 
пріоритети змінилися. Уряди демократичних держав 
більше всього цінять приріст таких нематеріальних 
активів як довіра, щастя, знання, здібності тощо. Ха-
рактер зростання цих ресурсів суттєво відрізняється 
від аграрного чи воєнного розвитку. Більшість сучас-
них стратегій складається з утворення діючих спіра-
лей розвитку шляхом інвестицій в освіту та розвиток 
інновацій чи розробки справедливих законів, правил 
та інституцій [4]. Так, наприклад, в Сингапурі, до-
свід якого намагаються копіювати багато країн сві-
ту панує культ освіти. Саме привілеї високої освіти 
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сингапурців вважаються урядом найбільш вагомим 
ресурсом для процвітання країни. Для більшості 
громадян Сингапуру освіта є найвигіднішим вкла-
дом в майбутнє в незалежності від того, чи затребу-
вано сьогодні ринком те, чому ти навчався [5]. 

Бум інформаційних технологій наразі знахо-
диться в повному розквіті. Вражає стрімкий наступ 
сторіччя інтернету, яке супроводжується новими 
глобальними взаємозв’язками та нескінченними по-
током нових товарів, способів організації бізнесу, 
можливостей для об’єднання людей та виробничих 
систем по всьому світу. 

Багато дослідників розглядають інформаційне 
суспільство як закінчення масового виробництва. 
Масове виробництво передбачає стандартизацію 
виробництва товарів на величезних промислових 
підприємствах. Основними працівниками в такому 
суспільстві є промислові робітники, а переважаю-
чим видом робіт – ручна праця. Інформаційна еко-
номіка докорінно змінює структуру виробництва. З 
одного боку, спостерігається виникнення та розви-
ток транснаціональних компаній, що вільно діють у 
всьому світовому просторі, незалежно від місцезна-
ходження та бюджет яких часто перевищує бюджет 
більшості країн світу. З іншого боку, під впливом 
конкуренції та споживачів, виробництво стає масо-
во – індивідуалізованим. Продукти, що складаються 
з однакових компонентів та виробляються масово, 
індивідуально підлаштовуються під побажання кон-
кретних споживачів, що стало можливим саме завдя-
ки інформаційним технологіям. 

Нове суспільство сьогодення в корені змінює ін-
дустріальне суспільство, адже ініціює нові способи 
виробництва. Праця, земля та капітал, які в класич-
ній економічній теорії є основними факторами ви-
робництва поступово замінюються інформацією та 
знаннями. Важливим є також утворення нового ме-
ханізму застосування інформації та знань у виробни-
чій сфері та сфері послуг.

Революція інформаційних технологій відбувала-
ся приблизно одночасно з промисловою революці-
єю. Деякі з цих змін були безпосередньо пов'язані 
з науковими проривами, інші – з організацією та 
доступом до інформації, можливостями її розпо-
всюдження та розширення. Особливе значення для 
її поширення мала стандартизація, а також точне 
визначення й дотримання термінології. Якщо зро-
бити короткий екскурс в економічну історію, ми по-
бачимо, що аграрна економіка протягом тривалого 
часу годувала величезну кількість сімей та спільнот. 
В Розвинених країнах розквіт аграрної економіки 
прийшовся на 18 сторіччя, коли, наприклад в США 
близько 80% працездатного населення працювало 
на фермах. Для порівняння, сьогодні фермерством 
займається менше 3% населення [6]. Колосальне 
зростання продуктивності праці в корені зміни-
ло звичний спосіб життя. Зміни на фермах швидко 
перемістилися на заводи. Компанії навчилися стан-
дартизувати продукцію та таким чином збільшувати 
масштаби виробництва. Нові технології призвели до 
зменшення кількості працівників на фабриках, що 

призвело до падіння попиту на робочу силу в про-
мисловості. В той же час покращення добробуту, до 
якого призвів розвиток технологій, призвело до зна-
чного збільшення попиту на послуги, і, відповідно, 
на робочу силу, яка змогла б їх надавати. Економіка 
послуг перемогла промислову економіку, хоча еко-
номісти тривалий час відмовлялися це визнавати. 
Наразі, в промисловому секторі зайнято лише 17% 
населення, тоді як в сфері послуг – 80%. Сьогодні 
більшість людей працює саме в сфері послуг, хоча 
обсяги видобутку сировини та випуску продукції не 
знизились. В наш час менше фермерів збирає біль-
ше врожаю, а заводи виробляють небачену раніше 
кількість товарів. Послуги щодалі набувають біль-
шої цінності. Люди заощаджують на товарах заради 
можливості отримати певні послуги, як вечеря в рес-
торані чи подорож. Більшість компаній комбінують 
продаж товарів з наданням певних супутніх послуг, 
проте все більше компаній відмовляються від товар-
ного виробництва та стають лише постачальниками 
послуг. Такі компанії як IBM або GE готові майже 
безкоштовно віддати товари за можливість продава-
ти послуги. Величезний прорив в економіці відбув-
ся завдяки всесвітній мережі Інтернет, яка не лише 
стала найбільшим майданчиком для пропонування 
та продажу товарів, але й повністю змінила підходи 
до торгівлі. В сьогоднішньому світі, коли всі підпри-
ємства намагаються збільшити швидкість операцій, 
всесвітня мережа перетворюється на віртуальну яму, 
де можна купити будь-що в будь-якому куточку світу. 
Пропозиція товарів величезна, конкуренція постійно 
збільшується. Наразі, на думку багатьох економістів 
економіка сфери послуг поступається місцем еконо-
міці вражень. Як люди заощаджують на товарах для 
того, щоб купити більше послуг, так вони все більше 
починають заощаджувати час та гроші на послугах 
для того, щоб отримати більш цінні для них вражен-
ня. Компанії пропонують не просто товари чи по-
слуги, але так чи інакше пов'язані з ними враження, 
які викликають у клієнта масу емоцій. Всі інші еко-
номічні пропозиції не втручалися у внутрішній світ 
людини, тоді як враження за своєю сутністю особис-
ті. Вони зачіпають людину на емоційному, фізично-
му та духовному рівні. Не існує людей, які б отри-
мали абсолютно однакові враження. І, хоча, само по 
собі враження неможливо побачити, люди високо 
цінують їх пропозицію, адже її цінність знаходиться 
в них самих, зберігається в їх пам'яті на довгий час.

Великі фільми та гарні книги захоплюють чита-
ча, коли вони створюють для нього іншу реальність. 
Все більшою популярністю користується проведен-
ня тематичних вечірок або оформлення ресторану 
чи клубу в певній тематиці, завдяки чому споживач 
переноситься в минуле або майбутнє. 

Часто, уряди витрачають мільйони доларів на 
красиве освітлення доріг та естакад, створення те-
матичних парків, прикрашання міста і, хоча, ніхто не 
платить за те, щоб подивитись на красиву ілюміна-
цію чи проїхати по освітленому мосту, таке освітлен-
ня дозволяє міській владі залучити набагато більше 
туристів і відповідно поповнити міський бюджет.
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Поява економіки вражень супроводжується під-
вищеним інтересом до креативного мислення. Ком-
панії відходять від стандартного підходу створення 
продуктів, а на робочих місцях все більше потрібні 
імпровізаторські здібності. 

Ми спостерігаємо утворення віртуальних під-
приємств, що не прив’язані до конкретного місцез-
находження чи держави, проте за рахунок швидко-
го отримання та обробки інформації можуть гнучко 
реагувати на будь-які запити споживачів чи зміни на 
ринку, пристосовуючись до них. 

Масовим засобом комунікації та передачі інфор-
мації став інтернет. Він сприяє появі нової соціаль-
ної форми людського існування, яку часто назива-
ють інтернет суспільством. Особливе місце інтернет 
посідає і в процесі глобалізації. З розвитком нових 
засобів масової інформації, а особливо інтернету, в 
нашому розпорядженні з’являються нові технічні 
можливості всесвітньої комунікації. Соціальні мере-
жі, форуми, віртуальні групи створюють глобальне 
економічне суспільство. Співтовариства утворю-
ються на відстані, особами присутніми в мережі, 
що дозволяє подолати часові та просторові кордони. 
Інтернет надає нам небачені можливості комуніка-
ції. Громадяни будь-яких країн можуть спілкуватися 
між собою в режимі реального часу, що призводить 
до фундаментальних змін якості життя, культури та 
соціальних відносин. Інтернет з просто технології 
перетворився на засіб комунікації, що являє собою 
організаційну форму нашого суспільства. Інтернет –  
основа нової соціально-технічної парадигми, яка 
становить базис нашого життя, праці, комунікацій та 
соціальних взаємозв’язків.

Розробка комп’ютерної мережі розпочалася в 
США у 1957 році, коли Міністерство оборони США 
вирішило, що на випадок війни необхідно мати на-
дійну систему передачі даних. Розробку такої мережі 
доручили американським університетам та дослід-
ницьким центрам. Спочатку були розроблені програ-
ми відправлення пошти та новин, потім впроваджена 
система доменних імен і лише у 1989 році відомий 
британський вчений запропонував концепцію всес-
вітньої павутини, яка з’явилася на світ за декілька 
років. Довгий час на перспективи прибутковості ін-
тернету економісти реагували дуже скептично. Від 
початку інтернетом керувала велика кількість роз-
робників, що займалися його розвитком самостійно 
без урядового втручання. Жодна країна не має яко-
гось виключного статусу щодо використання інтер-
нет простору. Наразі інтернетом керує приватне сус-
пільство, яке підтримується урядами багатьох країн. 
Тобто виник абсолютно вільний інструмент глобаль-
ної комунікації.

Інтернет суспільство виражає соціальні процеси, 
цінності та інститути, призводить до формування 
нових форм соціальних зв’язків, виникнення яких не 
пов’язано з інтернетом, проте випливає з історичних 
змін. Найзагальніша мета інтернету за словами її за-
сновника Тіма Бернеса-Лі – підтримка та поліпшен-
ня існування в світі, який багато в чому є мережним. 
«Всі ми маємо бути впевнені, що суспільство, яке ми 

будуємо за допомогою інтернету – саме те до яко-
го ми прагнемо», – говорить Тім [7, с. 107]. До 1996 
року переважна частина того, що відбувалося в Ме-
режі, робилося з чистої цікавості, але вже у 1998 р. 
Інтернет перетворився на поле бою великих підпри-
ємств і потужних політичних сил. 

Відкритість мережі передбачає необхідність 
пильної уваги до питань стандартів бізнесу. Створе-
но ряд сайтів на яких компанії мають змогу засвідчи-
ти свою прихильність до певних стандартів та отри-
мати підтвердження цього. За наявності скарг щодо 
порушень, передбачається їх розгляд з подальшим 
позбавленням знаку схвалення. Саморегулювання 
працює там, де існує свобода встановлення різних 
стандартів та свобода вибору споживача. На почат-
ковому етапі розвитку мережі, а в багатьох випадках 
навіть сьогодні, проблемою є необхідність відкри-
тості. Часто, люди не готові відкривати свої джерела 
та мотиви роботи. Звісно, інтернет не призводить до 
абсолютної відкритості. Глобальна світова мережа 
розділяє потоки, створюються групи, є можливість 
приховати дані. Проте велику стурбованість спожи-
вачів викликає те, що замовляючи велику кількість 
товарів в інтернеті, вони таким чином, не бажаючи 
цього, надають особисту інформацію, яка може бути 
використана проти них. Таку інформацію легко мож-
на використати для виявлення уподобань людини, 
аналізу обставин її життя.

За допомогою певних програм можна легко вста-
новити які саме статті читає споживач, які сторінки 
проглядає, в якому порядку. Таким чином видавець 
отримує інформацію про особу, яку вона особисто 
не надавала. Така інформація називається історією 
переміщень по веб вузлу і часто використовується 
людьми, що займаються прямими продажами. Якщо 
рекламодавець розміщує свої оголошення на різних 
сайтах і має історію переміщень відвідувача на пев-
ній виборці, він може отримати точну інформацію 
про сайти, які відвідує дана особа. 

Маркетологам інтернет надає найбільш потуж-
ний з усіх існуючих інструментів звернення до ці-
льових груп. Відслідковуючи поведінку користува-
чів онлайн – сайти, які вони відвідують, покупки, 
які роблять, осіб з якими «дружать», – спеціалісти 
з реклами отримують нові канали розповсюдження 
своїх повідомлень та використовують соціальні сто-
сунки для відслідкувування поведінки споживачів, 
створення потреб та захоплень, а також тиску з боку 
людей того ж кола.

У 2010 році Google заробив на рекламі величез-
ну суму – 25 млрд. доларів, а Facebook – 1,86 млрд. 
доларів. Щоденно ми відкриваємо нові загрози пі-
ратства та інтернет – маркетингу. З’явилися компа-
нії, що створюють докладні досьє на користувачів 
інтернету. В такі досьє включають імена користу-
вачів, їх демографічні характеристики, адреси, ві-
домості про фінанси,особливості поведінки, полі-
тичні уподобання тощо. Таку інформацію можливо 
зібрати коли користувачі заходять на певні сайти та 
активують їх. Отримані внаслідок цього коди до-
зволяють компаніям вести моніторинг використан-
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ня Інтернету та через мережу діючих в Інтернеті 
компаній збирати досить докладні бази даних на 
мільйони користувачів [8]. 

Подібна інформація може використовуватися не 
лише в маркетингових цілях, а й перепродаватися 
стороннім організація. Тому вся світова спільнота 
наразі дуже стурбована саме конфіденційністю мере-
жі та розробками засобів контролю, особливо в тих 
випадках, коли йдеться про інформацію пов'язану з 
дітьми. Проводяться подальші розробки в галузі без-
пеки, зокрема криптографії, впроваджується циф-
ровий підпис. В подальшому планується створення 
машин, що б виконували адміністративну, судову, 
парламентську чи урядову роботу. Наразі, створено 
багато продуктів для їх функціонування. Тобто мова 
йде про створення абсолютної прозорості та просто-
ти роботи будь яких установ.

Через невисоку ціну та високу ефективність ма-
шини дають нам змогу робити те, що раніше зда-
валося просто неможливим. Наприклад, проводити 
загальнодержавні референдуми онлайн, що значно 
скоротить витрати. Але звісно, все це дасть переваги 
тій частині суспільства, що має доступ до інтерне-
ту. В той же час, варто зазначити і про все більше 
соціальне та матеріальне розшарування, до якого це 
призводить. 

Мережа одночасно і зрівнює можливості і по-
силює розрив у розвитку, тим самим підкреслюючи 
необхідність разом з проблемами охорони навко-
лишнього середовища та здоров’я ще раз звернути 
увагу розвинених країн на необхідність допомоги 
найбіднішим суспільствам. 

Аналіз, зроблений в мережі, допомагає відкрива-
ти нові ринки, оцінювати роботу підлеглих та спо-
стерігати за роботою компанії в цілому. Наразі, світ 
поступово переходить на нові умови праці. В неве-
ликій компанії співробітники мають змогу сісти за 
одним столом та домовитись про будь-які моменти 
співпраці. Тоді як в великій компанії хтось повинен 
визначати політику, спільні для всіх умови та пове-
дінку. Така структура бюрократизована і негнучка. 

Досвід розвинених держав показує, що в цих дер-
жавах випереджальними темпами зростає економіка, 
що заснована не лише на безпосередньому викорис-
танні інтелектуальних та інформаційних ресурсів 
для максимізації прибутку, а й на використанні якіс-
но нових підходів до таких традиційних ресурсів 
як природні, людські та фінансові [9, 10, 11]. Спо-
стерігається глобальний поділ праці, оптимізація, 
інтенсивне впровадження нових методів та техноло-
гій управління, змінюються процеси взаємодії між 
суб’єктами економічної діяльності, відкриваються 
нові канали збуту продукції тощо. При цьому значно 
змінюється обслуговування споживачів, розширю-
ються можливості придбання товарів та послуг. 

Відомий американський футуролог Е. Тоффлер 
відзначає, що нова цивілізація пише для нас нові 
правила поведінки та веде нас за межі стандартиза-
ції, синхронізації, централізації, за межі прагнень до 
накопичення енергії, грошей чи влади. Ця нова циві-
лізація на його думку буде зменшувати бюрократію, 

роль національної держави та потребуватиме нових, 
простіших та ефективніших урядів. Це буде цивілі-
зація з власним уявленням про світ, способами вико-
ристання часу, простору, логіки та причинності [12].

Як правило, розвиток групи людей зводиться до 
встановлення належних відносин між ними: сто-
сунки на роботі, в сім’ї тощо. Раніше географічне 
розташування в більшості випадків відігравало ви-
рішальну роль у формуванні таких груп. Компанії та 
держави завжди формувалися за принципом фізич-
ного місцерозташування людей, проте сьогодні від-
стань не грає ролі. Інтернет переніс нас з двовимір-
ного світу у світ зовсім інших можливостей. 

Під заголовком «Багато компаній відмовляють-
ся від даху над головою» американська газета USA 
Today опублікувала список компаній, чиї співробіт-
ники працюють віддалено і збираються разом лише 
декілька раз на рік. Телеконференції, електронна 
пошта та Інтернет приходять на зміну традицій-
ним робочим місцям. Останніми роками зв'язок між 
відстанню та вартістю передачі інформації значно 
зменшився завдяки Інтернету, розвитку мобільно-
го зв'язку та різкого зниження цін міжнародного та 
міжміського зв'язку. Звісно, навіть за умов створен-
ня так званих віртуальних офісів, фізичні товари все 
одно потрібно перевозити, а велику частину послуг 
надавати на місці знаходження клієнта і лише розви-
ток техніки буде визначати якою мірою «віртуальні» 
види діяльності можуть замінити фізичну присут-
ність. Деякі галузі та послуги, як, наприклад, хар-
чова промисловість, проведення операцій тощо бу-
дуть безсумнівно потребувати фізичної присутності. 
Проте співвідношення компонентів напевно суттєво 
зміниться та буде продиктований станом технологій, 
як, власне виробничих технологій так і технологій, 
що використовуються для зв'язку з працівниками 
так їх контролю. Наслідками створення віртуальних 
підприємств є не лише затрати часу на поїздки на 
роботу, додаткові витрати пов'язані також з інвес-
тиціями капіталу та пальним, а також збитками для 
навколишнього середовища. Здається природнім, що 
одні професії допускають роботу на дому, а інші – 
ні. Проте, якщо тенденція неперервного технічного 
прогресу продовжиться, то напевно, лише невелика 
кількість професій залишиться зовсім нечутливими 
до радикальних змін в місцерозташуванні та геогра-
фії робочої сили. Якщо буде винайдено технології, 
що забезпечуватимуть віртуальні зустрічі прийнят-
ної якості, місцезнаходження працівників стане ще 
менш суттєвим. 

Великою мірою завдяки Інтернету витрати на 
транспортування, зв’язок та логістику знизилися 
ще сильніше, що призвело до більшої конкуренції 
робочої сили. Якщо раніше витрати на транспорт та 
логістику були занадто великими та не дозволяли ви-
користовувати трудові ресурси з азійських та лати-
ноамериканських країн, то сьогодні велику кількість 
робіт виконують працівники з країн, що розвивають-
ся. При цьому абсолютно непотрібно переміщувати 
капітал в матеріальній формі – достатньо підтриму-
вати зв’язок онлайн [13]. 
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Ступінь розвитку держав сьогодні великою мі-
рою визначають саме технології. Так, на думку авто-
ра, найбільш вагомою причиною розвитку окремих 
регіонів світу є передача технологій та розповсю-
дження ідей на яких вони засновані. Адже, еконо-
мічні прориви в таких країнах як Великобританія, 
Японія, Китай тощо дають нам змогу стверджувати, 
що спроможність використовувати сучасні ідеї для 
організації виробництва є набагато важливішим ніж 
володіння тими чи іншими природними ресурсами. 

Так, наприклад, швидкий розвиток Китаю в ба-
гатьох аспектах пов’язаний з тим, що країні вдалося 
поєднати економічні та кваліфікаційні чинники роз-
витку. Так, активне залучення технологій з-за кор-
дону та чіткий курс на розширення наукомісткого 
експорту належать до головних складових успішних 
трансформацій. Стрімке зростання національних 
високотехнологічних виробництв пояснюється зо-
середженням уряду саме на розвитку високих тех-
нологій та створенні сприятливих умов для їх розпо-
всюдження на території країни.

Джон Мейнард Кейнс писав: «З прадавніх часів 
і до початку 18 сторіччя рівень життя середнього 
жителя в центрах цивілізації суттєво не змінювало-
ся. Звичайно, були певні підйоми та спади. Часом – 
чума, голод, війни. Інколи приходило «золоте сторіч-
чя» [14]. Проте жодних різних прогресивних змін не 
було. І так протягом багатьох сторіч, що закінчилися 
приблизно в 1700 році». Реальні зміни світу почали 
відбуватися з початком промислової революції і про-
довжилися з подальшим розвитком технологій. 

Момент промислової революції був визначений 
інтелектуальними досягненнями, а справжній ключ 
до її пояснення слід шукати в науковій револю-
ції XVII сторіччя та Просвітництві XVIII сторіччя. 
Основою промислової революції була техніка, а тех-
ніка – це знання [15, с. 46]. 

Перевагами економіки інформаційних технологій 
є невичерпність ідей. Адже сутність промислової ре-
волюції також полягала не в винайденні вугілля, а 
в винайденні ідеї його використання. Знання людей 
мають прямий вплив на їх діяльність. Не викликає 
сумніву те, що промислова революція та епоха су-
часного економічного зростання співпали за часом з 
революцією у сфері корисних знань. Ще у 1789 р. хі-
мік Джон Кейр писав, що характерною рисою сучас-
ної епохи, схоже, є розповсюдження загальних знань 
та пристрасть до науки, що охопила всі класи людей 
у всіх націях Європи [15, с. 55]. 

За даними міжнародної громадської організації 
Всесвітній економічний форум на кінець 2011 р. 
Україна за рівнем розвитку інформаційних техно-
логій посідала 75 місце у світі. Єдина конкурентна 
перевага, яку має наша країна в цьому аспекті, це 
традиційно сильні IT-кадри. Тобто в Україні дуже 
високий рівень підготовки програмістів, окрім того, 
наша країна є одним зі світових центрів офшорного 
програмування. Для порівняння, варто відзначити, 
що лідером згідно цього рейтингу є Данія – завдяки 
зразковій нормативно-правовій базі і чіткій політи-
ці держави з поширення інформаційних технологій. 

Друге місце посіла Швеція, яка наразі є однією з 
країн із найбільшим ростом ІТ – сектору економіки. 
На третьому місці Сінгапур. У першу десятку також 
увійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, США, 
Ісландія, Великобританія і Норвегія, а останні місця 
посіли найбідніші країни Африки. 

Висновки. Економісти постійно нагадують ін-
шим представникам суспільних наук про те, що не-
зважаючи на проблеми пов’язані з розвитком інфор-
маційних технологій, посилення західних економік 
на основі економічного зростання та технічного про-
гресу є основною подією сучасної історії. При цьому, 
заявляти про те, що сучасне економічне зростання 
цілком обумовлене технічними змінами є неправиль-
ним. Економіка може зростати завдяки встановлен-
ню верховенства права, неперервного перерозподі-
лу ресурсів, зростання культурного рівня населення 
тощо. Деякі дослідники в якості головної причини 
розвитку Західних країн називають культуру: тради-
ції працелюбності, порядності та чесності, піклуван-
ня про наступні покоління, інші ж звертають увагу 
на забезпечення прав власності та корупцію країн. 
Звісно, всі вищеперераховані фактори сприяють еко-
номічному розвитку, проте якщо база корисних знань 
не розширюється, розвиток буде уповільнюватися. 
На думку автора, лише розширення корисних знань 
може стерти верхню межу зростання процвітання. 
Звісно, на розвиток кожної країни величезний вплив 
здійснюють інституції: ступінь довіри до держави, 
верховенство права, надійна система виконання за-
конодавства, безпека, стабільність,ставлення влади 
до інновацій та ініціативи. Звісно, деякі суспільства 
мають набагато більш ефективні системи стимулів. 
Всі особисті якості працівників, такі як працелюб-
ність, ініціативність тощо забезпечують економічне 
зростання лише за умови відповідної винагороди. 
Економічний розвиток Північної та Південної Кореї, 
а також двох частин Німеччини підтверджує важли-
вість соціальних правил за якими ведеться еконо-
мічна гра. На покращення якості життя впливають 
як інституції так і розвиток технологій. Насправді, 
інституції здійснюють значний вплив на темпи та 
направлення приросту корисних знань. Не викликає 
сумнівів значущість стимулів у процесі розвитку. 
Зрозумілим є також, що кількість талантів також об-
межена та може розглядатися як дефіцитний ресурс. 
Розвиток інституцій визначає в якому саме напрямку 
буде зосереджена діяльність найбільш талановитих 
та амбіційних осіб. Підприємці, новатори, вина-
хідники зосереджуються на тих галузях, які є на їх 
думку, найбільш прибутковими та сприятливими для 
розкриття потенціалу. Саме інститути визначають в 
яких галузях суспільні зусилля отримають найбіль-
шу винагороду. З точки зору економічного агента не 
має значення яким способом були зароблені гроші. 
Проте з точки зору економіки, деякі види діяльнос-
ті збагачують суспільство, тоді як інші – ні. Проте, 
подібні думки досить суперечливі. Так, деякі види 
діяльності, що одними особами розглядаються суто 
як пошук заробітку, так наприклад, робота суддів чи 
адвокатів, іншими особами розглядаються як суттє-
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вий внесок в систему правосуддя чи забезпечення 
прав власності. Також, знання, що на перший погляд 
є суто теоретичними, як прикладна математика, нео-
чікувано знаходять практичне застосування. 

Одна з характерних особливостей сучасного часу 
полягає в тому, що відносне значення абстрактних 
знань зменшилось порівняно з тими знаннями, які 
можуть бути задіяні для удосконалення технологій. 
Накопичення корисних знань не схоже на інші види 
підприємницької діяльності. Прагнення до розуміння 
природи речей та визнання успіху виходить за рамки 
суто матеріальної мотивації. Збереження знань для 
подальших поколінь забезпечуються існуванням ор-
ганізацій, що зберігають, поповнюють та розповсю-
джують знання та правил за якими вони діють. На 
темпи технічного розвитку величезним чином впли-
вав той факт, що науковці та промисловці протягом 
майже всієї історії належали до різних соціальних 

груп. Обмін знаннями між цими групами та легкість 
доступу до соціальних сховищ слугують ключовим 
фактором, що пояснює прогрес, досягнений остан-
німи десятиріччями. Легкість доступу важлива тому, 
що корисні знання можуть отримати економічне зна-
чення лише в тому випадку, коли вони є доступними, 
що визначається суспільними настроями та технікою 
зв'язку. Завдяки вільному переміщенню інформації 
через національні кордони фінські інженери можуть 
використовувати досягнення німецьких фізиків, а 
американські промисловці застосовувати результати 
дослідів, проведених українськими чи індійськими 
хіміками. Відбувається не лише обмін знаннями, але 
й різні інститути постійно здійснюють вплив один 
на одного. Проте, варто пам'ятати, що за інституці-
ями та винаходами стоять знання, що є їх основою. 
Приріст цих знань і відчиняє двері до процвітання 
економіки. 
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Работа посвящена экономике информационных технологий, влиянию новых процессов в обществе 
на предпринимательство, принципы ведения бизнеса, рассмотрено процессы информатизации укра-
инского общества. Автор анализирует роль информационных технологий в росте экономики стран, а 
также проблемы инновационного развития нашей страны. Інформационные технологии рассматри-
ваются с точки зрения основного компонента современной модели развития государства, так как се-
годня необходимы не только новые стратегии политиков и бизнес-лидеров, но и новый образ мыш-
ления и образования современного поколения, базирующийся на информационных технологиях.
Ключевые слова: информационные технологии, бизнес, информационная экономика, информати-
зация, новая экономика.
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ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Пархуць М.Р.
старший викладач кафедри менеджменту організацій
імені професора Євгена Храпливого
Львівського національного аграрного університету

Висвітлено сутність організаційної культури підприємства та . розкрито вплив організацій-
ної культури на результати діяльності підприємства. Узагальнено, що система управління 
не тільки відповідає організаційній культурі, залежить від неї, але й може у свою чергу 
впливати на її формування та розвиток. Також в статті вказано, що в організаційна культура 
виступає одним із головних чинників успіху підприємства.
Ключові слова: управління, організаційна культура, конкурентоспроможність, ефективність.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах змін 
у національній економіці існує підвищена увага до 
створення якісних процесів її функціонування. Це 
дозволило б подолати низький рівень конкуренто-
спроможності України у порівнянні з розвинутими 
країнами світу та підвищити її соціально-економіч-
ний та культурний потенціал. Одним із таких чин-
ників, який активно використовується зарубіжними 
компаніями для підвищення своєї конкурентоспро-
можності є організаційна культура підприємства.

Вплив феномену організаційної культури визна-
чається цілим рядом причин, з яких найбільш важ-
ливими є інтеграція працівників, вироблення у них 
почуття відданості у справах організації при вра-
хуванні необхідності постійних змін у діяльності 
корпорацій в умовах сучасного динамічного ринку. 
Тому підвищена увага приділяється проблемам фор-
мування організаційної культури, впровадження її 
цінностей, норм, зразків у свідомість і поведінку всіх 
співробітників як безпосереднього чинника впливу 
на ефективність діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття, виникнення і розвиток організаційної куль-
тури у підприємствах, її роль в управлінні ними, 
вплив на результати їх діяльності досліджували ба-

гато зарубіжних та вітчизняних учених. Це зокрема, 
М. Мескон, який дає наступну, досить лаконічну її 
характеристику: «Атмосферу чи клімат в органі-
зації називають її культурою. Культура відображає 
звичаї, що переважають в організації» [1, с. 347]. 
Французький дослідник організаційної культури Н. 
Деметр трактує організаційну культуру як систему 
цінностей, уявлень, стимулів і зразків поведінки, 
які поділяють усі члени колективу. Це означає, що 
на підприємстві чи в установі кожен співробітник 
зв'язаний спільним поглядом на те, що являє собою 
його підприємство, яка в нього економічна і соціаль-
на роль, яке місце воно займає серед своїх конку-
рентів, які його зобов'язання перед клієнтами, тощо. 
Основна функція організаційної культури – ство-
рення відчуття ідентичності усіх членів організації, 
усвідомлення колективного «ми» [2, с. 53]. Е. Шейн 
представляє організаційну культуру як сукупність 
припущень, вірувань, цінностей і символів, що до-
помагають людям в організації у розв’язанні про-
блем [3]. К. Ушаков розглядає явище «культури ор-
ганізації» як усвідомлені й неусвідомлені уявлення 
співробітників про способи діяльності, набір звичок, 
писаних і неписаних норм поведінки, заборон, цін-
ностей, очікувань [4].
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Серед вітчизняних вчених, що вивчають дану те-
матику слід відзначити Ю. Палеху, Г. П. Канафоцьку, 
Ф. І. Хміля, З. Є. Шершньову, С. Оборську та ін.

Зокрема, Канафоцька Г.П. формулює організа-
ційну культуру як сукупність матеріальних, духо-
вних, соціальних цінностей, створених та таких, що 
створюються співробітниками організації, в процесі 
трудової діяльності та відображають неповторність, 
індивідуальність цієї організації; поняття колектив-
не, тобто являє собою дещо спільне для групи лю-
дей, які пов'язані певною соціальною організацією; 
механізм, що формує ціннісний, світоглядний та 
поведінковий стан членів угруповання, що обмежує 
сприйняття явищ з одного боку, з іншого, полегшує 
їх осмислення; сукупність випрацюваних у процесі 
діяльності конкретної соціальної організації загаль-
них цінностей, правил, норм поведінки персоналу та 
традицій, що сприяє інтеграції всіх категорій пра-
цівників і має безпосередній вплив на процес забез-
печення стратегії даної організації. Організаційна 
культура формує зміст діяльності організації, який 
визначається проголошеними цінностями [5, с. 9].

Проте існують чисельні розбіжності у вивченні 
впливу організаційної культури на ефективність ді-
яльності підприємства з точки зору специфіки еко-
номіки та рівня розвитку окремих організаційних 
одиниць. 

Мета дослідження. Основною ціллю нашої 
статті було дослідження організаційної культури, 
встановлення впливу організаційної культури на ді-
яльність сучасного підприємства та на процес ефек-
тивного управління підприємством, а також вияв-
лення її місця в системі управління підприємством.

Виклад основного матеріалу. Головним акцен-
том ефективного управління ще до недавнього часу 
виступали насамперед матеріальні умови виробни-
цтва, забезпеченість підприємств технікою, інфор-
мацією, технологіями. На людський чинник в управ-
лінській діяльності мало зважали, або ж взагалі не 
брали його до уваги. В першу чергу ставилось тільки 
конкретне завдання і його слід було виконати насам-
перед. Однак новітні технології, вчасна інформація, 
сучасна техніка, прогресивна система стимулювання 
праці, розвиток психології управління гарантують 
високу ефективність лише за таких умов, коли вра-
ховуються потреби працівників, стан їхнього задо-
волення умовами праці, психологічний мікроклімат 
у колективі та інші організаційні та морально-психо-
логічні аспекти. 

Здебільшого організаційна культура, трактується 
та сприймається більшістю членів організації як фі-
лософія й ідеологія управління, загальні припущен-
ня, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, роз-
мірковування і норми, що лежать в основі відносин 
більшості працівників як усередині організації, так 
і за її межами. Оскільки організаційна культура ви-
являється у взаємовідносинах між людьми в органі-
зації, окремі люди або окремі підрозділи організації 
схильні описувати її схожими термінами.

Організаційна культура – могутня сила, яка може 
працювати на організацію або проти неї. Організа-

ція, а це може бути підприємство, фірма чи корпо-
рація, як люди чи нація, набуває досвіду протягом 
свого розвитку, що акумулюється в колективній під-
свідомості. Це визначає організаційну поведінку лю-
дей шляхом настанов, приписів, заборон, закодова-
них послань. Як підкреслював відомий китайський 
діяч Лі Куан Ю: «Культура має досить глибокі ко-
рені. Її не можна відчути на дотик, але вона реальна 
цінність, і її сприйняття, соціальні приписи, вихідні 
положення – все це викристалізовується в людській 
свідомості» [2, с. 55].

Виходячи з вищесказаного можна стверджува-
ти, що організаційна культура має безпосередній 
вплив на особистість, яка у подальшому впливає на 
діяльність підприємств на усіх рівнях. Вплив орга-
нізаційної культури на діяльність підприємства та 
її результати є надзвичайно сильним. У випадку не-
відповідності організаційних цілей або їх структури 
цінностям і поведінковим нормам співробітників 
можливе виникнення непорозумінь і конфліктів, що 
загрожуватиме перерости у кризу. Якщо ж органі-
заційна культура гармонійно вписується у загальну 
стратегію підприємства і підтримується працівника-
ми на усіх рівнях, то цей факт сприятиме досягнен-
ню організацією найвищих результатів. 

В системі управління підприємством організацій-
ну культуру слід враховувати як ефективний інстру-
мент мобілізації ініціатив працівників. Вона дає лю-
дям відчуття єдності, приналежності, спільної цілі, 
відданості спільній справі. Але слід формувати ор-
ганізаційну культуру таким чином, щоб працівникам 
було легко її розуміти, втілювати і дотримуватися. 

Знання основ організаційної культури своєї фірми 
допомагає новим працівникам правильно інтерпре-
тувати події, що в ній відбуваються, вірно розстав-
ляти пріоритети. Корпоративні норми стимулюють 
самосвідомість і відповідальність працівника, який 
виконує поставлені перед ним завдання. Корпоратив-
на культура майже завжди є оригінальною сумішшю 
цінностей, відносин, норм, звичок, традицій, форм 
поведінки і ритуалів, властивих лише даній органі-
зації. Саме цінності, що розділяються і декларовані 
її засновниками і найбільш авторитетними членами, 
найчастіше стають тією ключовою ланкою, від якої 
залежить згуртованість співробітників, що формує 
єдність поглядів і дій, забезпечує досягнення цілей. 
Цінності організації можуть чинити істотний вплив 
на мотивацію, взаємодію співробітників, плинність 
кадрів і ефективність діяльності в цілому. Єдина і 
зрозуміла співробітникам система цінностей (при-
значення і цілі компанії, принципи здійснення ви-
робничої діяльності, заходи по відношенню до пер-
соналу, споживача і якості продукції) та адекватних 
способів їх реалізації (поведінка менеджерської лан-
ки, правила і норми організації, способи взаємодії, 
система роботи з персоналом) створює середовище 
для ефективної праці. Наявність спільних цінностей 
здатна об'єднувати людей в групи, створюючи по-
тужний імпульс для досягнення цілей організації. У 
такому середовищі відбувається істотне поліпшення 
комунікацій, кожному співробітнику надається мож-
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ливість найбільш повно і ефективно використовува-
ти свій потенціал, і, як наслідок, підвищується за-
гальна мотивація до праці. Крім цього, створюються 
умови формування корпоративної ідентичності спів-
робітників, яка проявляється у відчутті себе части-
ною організації, а її цінностей – своїми [6].

Суттєвим чинником підсилення дії організацій-
ної культури на діяльність підприємства виступає 
прикладом самого керівника підприємства. Він по-
винен стати взірцем для своїх підлеглих у сфері фі-
лософії управління, підказуючи, на що слід звернути 
увагу у своїй діяльності, яким чином відноситися до 
справ, закріплюючи таким чином бажану поведінку 
своїх підлеглих.

За допомогою закликів, лозунгів, декларувань 
можна звертатися не тільки до розуму співробітни-
ків, але й впливати на їх почуття, емоції, викликаю-
чи в них бажання стати найкращими, першими, най-
успішнішими. Побудова системи стимулів повинна 
підтримувати такі результати і норми поведінки, які 
б найбільш вичерпно і неухильно виражали напря-
ми і зміст сформованої керівництвом організаційної 
культури. 

Критерії відбору в організацію дозволяють зро-
зуміти яких саме людей ми хочемо бачити нашими 
працівниками. Навчання і підвищення кваліфікації 
працівників мають підтримувати рівень їх професій-
них знать на найвищих показниках. І вони покликані 
не тільки підтримувати необхідний рівень знань, а й 
розвивати професійні якості персоналу.

 Підтримка організаційної культури через реалі-
зацію управлінських функцій здійснюється через ро-
зуміння працівниками того, яка поведінка персоналу 
схвалюється, а яка не підтримується у існуючій сис-
темі управління, у якій мірі керівництво підтримує 
ініціативу і самостійність у роботі підлеглих.

 Також організаційній культурі властиво дістава-
ти своє відображення через існуючі у фірмі традиції 
і порядки. Порушення їх, навіть одноразово, може 
суттєво порушити правила організаційної культури, 
а також може закласти сумніви у те, що керівництво 
розділяє декларовані усім іншим працівникам цін-
ності. Застосування корпоративної символіки по-
зитивно відображає ставлення персоналу до орга-

нізації, дає людям відчуття спільної приналежності 
через видимі ознаки.

Організаційна культура не може існувати окремо 
від культури суспільства, яка в свою чергу має вплив 
на культуру організації. Цілком зрозуміло, що органі-
заційні культури різних підприємств мають свої осо-
бливості. Хоча існують культури, що сприяють досяг-
ненню цілей організації в певних умовах і, навпаки, 
перешкоджають цьому. Тому слід враховувати, що 
кожна організація єдина і неповторна в своєму роді і 
неможливо виробити якусь «зразкову» організаційну 
культуру, що була би прийнятною для усіх.

Висновки. Отож, знання специфіки організацій-
ної культури підприємства дозволить підвищити ре-
зультативність потрібних для організації процесів і 
зменшити вплив негативних явищ як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища, тим самим збільши-
ти результативність і стійкість підприємства. Тому 
витрати на дослідження, розвиток і поліпшення ор-
ганізаційної культури не тільки окупаються, хоч і у 
віддаленому майбутньому, а й сприяють збереженню 
і досягненню успіху організації в умовах поглиблен-
ня конкуренції.

 Вплив організаційної культури на ефективність 
роботи фірми та підвищення її конкурентоспро-
можності здійснюється як через елементи організа-
ційної структури підприємства, так і через методи її 
формування. Тому, щоб забезпечити успішне функ-
ціонування підприємства та його довготривалу 
ефективність слід побудувати міцну організаційну 
культуру. Це означатиме, що більшість управлін-
ців і працівників мають бути об’єднані спільними 
цінностями, цілями, мати високу мотивацію і брати 
на себе більшу відповідальність за результати сво-
єї діяльності. Враховуючи, що в сучасних умовах 
підприємствам стає все складніше в традиційний 
спосіб успішно конкурувати з іншими підприєм-
ствами, використання організаційної культури як 
інструмента управління матиме ефективний вплив 
на результати діяльності організації.

Подальші дослідження будуть направленні на ви-
вчення, узагальнення і вдосконалення методик оцін-
ки впливу організаційної культури підприємства на 
його ефективність.
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Освещены сущность организационной культуры предприятия и раскрыто влияние организационной 
культуры на результаты деятельности предприятия. Обобщенно, что система управления не только 
соответствует организационной культуре, зависит от нее, но и может в свою очередь влиять на ее 
формирование и развитие. Также в статье указано, что организационная культура выступает одним 
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Досліджено основні складові підвищення конкурентоспроможності на підприємстві харчової 
промисловості. Виявлені основні переваги та недоліки продукції на підприємстві харчової 
промисловості. Проаналізований основний напрям роботи ТОВ «Бердянські ковбаси». Запро-
поновані можливі шляхи підвищення конкурентних позицій на ТОВ «Бердянські ковбаси».
Ключові слова: конкурентоспроможність, основні складові підвищення конкурентоспро-
можності, харчова промисловість, конкурентні позиції, сильні сторони.

Постановка проблеми. Однією із ключових про-
блем сучасної економічної науки управління під-
приємством є проблема забезпечення та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства на протязі 
тривалого часу.

Проблема підвищення конкурентоспроможності 
підприємств харчової промисловості України має 
пріоритетне загальнодержавне значення. Харчова 
промисловість України є стратегічно важливою га-
луззю, оскільки підприємства цієї галузі формують 
продовольчу безпеку країни, забезпечують населен-
ня необхідними продовольчими товарами, витрати 

на споживання яких складають понад 60% загальних 
грошових витрат населення [1, c. 45.]

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що пошук шляхів підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств харчової промисловості України, 
усунення негативних тенденцій її функціонування тур-
бують низку провідних вітчизняних учених. Зокрема 
розвиток підгалузей харчової промисловості на різних 
етапах досліджували такі вчені, як Борщевський П. П., 
Дейнеко Л. В., Заїнчковський А. О., Купчак П. М., Криса-
нов Д. Ф., Осіпов П. В., Прядко В. В., Сичевський М. П.,  
Скопенко Н. С., Чернюк Л. Г. та інші [2, c. 123].
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Формулювання цілей статті: визначення шля-
хів підвищення конкурентоспроможності на підпри-
ємстві харчової промисловості.

Виклад основного матеріалу. За останні роки 
економічне середовище в Україні в цілому, і в хар-
човій промисловості, зокрема, характеризується не-
стійкістю. Зростає рівень невизначеності і ризики, 
що ускладнюють діяльність підприємств на внутріш-
ньому ринку. Як свідчить світова практика, до такого 
середовища адаптується підприємство, яке має чіткі 
орієнтири на майбутнє і спрямує свої зусилля на по-
шук довгострокових конкурентних переваг [2, c. 76]. 

Аналіз конкурентних позицій підприємства на 
ринку передбачає з’ясування його сильних і слабких 
сторін, а також тих чинників, які тією чи іншою мі-
рою впливають на ставлення покупців до підприєм-
ства і, як результат, на зміну його частки в продажах 
на конкретному товарному ринку. Стикаючись з між-
народною та внутрішньою конкуренцією, на думку 
французьких економістів А. Олливье, А. Дайана і  
Р. Урсі, воно повинно забезпечити собі рівень конку-
рентоспроможності по восьми факторів. Це: 

– концепція товару і послуги, на якій базується 
діяльність підприємства;

– якість, що виражається у відповідності продук-
ту високому рівню товарів ринкових лідерів і вияв-
ляється шляхом опитувань і порівняльних тестів; 

– ціна товару з можливою націнкою; 
– фінанси – як власні, так і позикові; 
– торгівля – з точки зору комерційних методів і 

засобів діяльності; 
– післяпродажне обслуговування, що забезпечує 

підприємству постійну клієнтуру;
– зовнішня торгівля підприємства, що дозволяє 

йому позитивно управляти відносинами з владою, 
пресою і громадською думкою; 

– передпродажна підготовка, яка свідчить про 
його здатність не тільки передбачати запити май-
бутніх споживачів, але і переконати їх у виняткових 
можливості підприємства задовольнити ці потреби 
[5, c. 98].

У ринковій системі господарювання категорія 
«конкурентоспроможність» є однією з головних, так 
як в ній зібрано економічні, науково-технічні, ви-
робничі, організаційно-управлінські, маркетингові 
та інші можливості не лише окремого товару, під-
приємства, регіону, а й країни в цілому. Глобалізація 
ринків, масштабне проникнення імпортних товарів 
на український ринок переводять проблему підви-
щення конкурентоспроможності промисловості до 
пріоритетних управлінських завдань, успішне вирі-
шення яких забезпечить виживання і розвиток галузі 
у новому середовищі. Визначення рівня конкурен-
тоспроможності галузі, підприємства є актуальним 
завданням, вирішення якого дозволяє обґрунтовано 
вибирати стратегічні напрями його діяльності та 
шляхи досягнення конкурентних переваг. Тому, під-
вищення рівня конкурентоспроможності сприятиме 
залученню інвестицій на розробку нових технологій 
та активізацію інноваційної діяльності промисло-
вості [8, c. 90].

Всі галузі харчової промисловості вимагають 
оновлення матеріально-технічної бази, модерніза-
цію виробництва шляхом впровадження інновацій-
них технологій, збільшення обсягів виробництва 
конкурентоспроможної продукції, залучення інозем-
них інвесторів, налагодження роботи на внутрішньо-
му ринку і освоєння нових зовнішніх ринків збуту 
вітчизняної продукції.

При дослідженні конкурентоспроможності під-
приємств частіше виділяють три вимоги, яким по-
винні відповідати чинники конкурентної переваги, 
щоб вважатися стратегічними: протягом тривалого 
часу забезпечувати особливість власної торгівельної 
марки в порівнянні з конкурентами; задовольняти 
специфічні потреби споживачів; будуватися на спе-
цифічних здібностях і ресурсах підприємства, які 
важко або неможливо імітувати [7, c. 24].

Ефективність управління конкурентоспромож-
ністю діяльності підприємств має ґрунтуватися на 
дотриманні принципів економічного зростання, 
сприяти використанню сучасних методів і стилю 
управління, запровадженню інноваційних процесів 
і безвідходних технологій, дотриманню законності 
і виконанню взятих зобов’язань, формуванню інте-
лектуального потенціалу, поліпшенню якості і кон-
курентоспроможності продукції, яка користується 
попитом в Україні і за кордоном, контролю за вико-
ристанням всіх видів ресурсів. 

Основними причинами неконкурентоспромож-
ності вітчизняних виробників харчових продуктів 
на іноземному ринку є низка проблем, що перешко-
джають успішному здійсненню зовнішньоекономіч-
них операцій. Наявні проблеми у фінансовому, ма-
теріальному та техніко-технологічному забезпеченні 
підприємств не сприяють збільшенню обсягів ви-
робництва. Більшість вітчизняних підприємств екс-
портує сировину, а не готову продукцію, що є харак-
терно для держав з низьким розвитком економіки. 
Таким чином, для підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств з виробництва харчових продук-
тів варто спочатку здійснити ряд змін у напрямку 
покращення інвестиційного клімату в державі, що 
сприятиме притоку інвестицій у галузь. Це допо-
може вітчизняним виробникам покращити технічне 
забезпечення та скоротити витрати на виробництво, 
а тобто зменшити собівартість. Головною складо-
вою конкурентоспроможності товарів є торгівельна 
марка. Якщо вона не сприяє просуванню продукції, 
необхідна співпраця з відомими іноземними вироб-
никами та виробництво продукції під їх торговою 
маркою для виходу на відповідні зарубіжні ринки. 
Отже, для вирішення проблеми конкурентоспромож-
ності вітчизняних товарів потрібні зважені комплек-
сні рішення, як з боку самих виробників, так й з боку 
держави. При цьому, для успішного функціонування 
та розвитку харчової промисловості, варто зверну-
ти увагу на експорт не сировини, а готової харчової 
продукції [10, c. 105].

Яскравим прикладом вітчизняного виробни-
ка харчових продуктів може бути ТОВ «Бердян-
ські ковбаси» в м. Бердянську. ТОВ «Бердянський 
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м’ясокомбінат» (м. Бердянськ, Запорізька область) – 
підприємство, яке увійшло до Групи «СМК» в 2007 р.  
М’ясокомбінат був побудований в 1967 р. в числі 25 
типових комбінатів повного циклу переробки м’яса, 
які зводилися в колишньому СРСР для вирішення 
питань Продовольчої програми.

Сьогодні підприємство виробляє до 30 тонн ков-
басних виробів на добу, що є основним напрямком 
діяльності Бердянського м’ясокомбінату. Локальна 
торгова марка добре відома споживачеві у Запорізь-
кій та Донецькій областях. Особливим успіхом ко-
ристуються напівкопчені та варені ковбаси.

На даний момент підприємство знаходиться в 
стані модернізації, що дозволить збільшити потуж-
ність виробництва до 50 тонн на добу. Ведуться ро-
боти з підготовки до сертифікації за HACCP.

На нашу думку, конкурентоспроможність підпри-
ємства – це комплекс економічних характеристик, 
орієнтованих на потреби споживачів і здібності кон-
курентів, знання стану і тенденції розвитку ринку, 
уміння створювати продукцію і доводити її до спо-
живачів, які віддадуть перевагу їй над іншими това-
рами на ринку.

Підвищення конкурентоспроможності уявляє со-
бою процес змін та потребує управління та наявність 
стратегічного підходу підприємства, тобто для ефек-
тивного функціонування підприємства необхідна 
розробка стратегії такого підвищення з врахуванням 
всіх аспектів сприяння та протидії.

Процес підвищення конкурентоспроможності по-
требує врахування специфіки взаємозв’язку як між 
елементами організації, так і з їх оточенням, і уявляє 
собою процес прийняття рішень (включаючи цілі, 
методи, плани) по досягненню цілей підвищення 
конкурентоспроможності [11, c. 84].

Основними сферами підвищення конкуренто-
спроможності є: управління інноваціями та техно-
логіями; процес виробництва; використання інфор-
мації; управління людськими ресурсами; управління 
змінами тощо.

У сфері технологій вагомі резерви підвищення 
конкурентоспроможності охоплюють: виключення 
дублювання в дослідженнях з метою уникнення за-
йвих витрат, усталене фінансування державного за-
мовлення на дослідження та реалізацію національ-
них цільових програм, спільні роботи з зарубіжними 
інвесторами. Впровадження інновацій сприяє досяг-
ненню ринкових конкурентних переваг завдяки ви-
передженню конкурентів у часі [9, c. 61].

Перспективними напрямками підвищення конку-
рентоспроможності у виробництві є: вдосконалення 
використання обладнання, матеріалів та енергії, а 
також організації процесу виробництва, покращення 
якості та своєчасності отримання інформації усіма 
ланками виробничого процесу.

Для підвищення конкурентних позицій підприєм-
ства харчової промисловості «Бердянські ковбаси» 
можна запропонувати наступне:

– для покращення якості та конкурентоспромож-
ності потрібно освоїти значну кількість нових видів 
продукції;

– для здешевлення продукції та прискорення 
обігу коштів можна розширити мережу фірмової 
торгівлі;

– сертифікація сільськогосподарської сировини;
– впровадження сучасних технологій, 
– використання нових рецептур для виготовлення 

продукції;
– впровадження нового обладнання, яке дозволяє 

значно скоротити затрати ручної праці, енергозатра-
ти, а також покращити якість продукції і зменшити 
долю браку;

– залучення нових технологій для виробництва 
продукції;

– розвиток інноваційної діяльності;
– перехід від старого громіздкого обладнання, до 

більш сучасного;
– покращення умов праці для працівників даного 

підприємства;
– запозичення технологій від іноземних партне-

рів та виробників;
– більш суворе дотримання санітарно-технічних 

умов;
– постійна перевірка та контроль якості та сві-

жості сировини;
– перевірка та контроль умов зберігання уже го-

тової м’ясної продукції;
– дотримання усіх умов щодо доставки готової 

продукції.
Отже, підтримка високої конкурентоспромож-

ності підприємства означає, що всі його ресурси 
використовуються настільки продуктивно, що воно 
стає більш прибутковим, ніж його головні конку-
ренти. Це одночасно передбачає, що підприємство 
займає стабільне місце на ринку товарів і послуг та 
його продукція користується постійним попитом.

Таким чином, запропоновано складові системи 
управління конкурентоспроможністю, які шляхом 
поєднання відповідним чином можуть бути викорис-
тані при її формуванні на підприємствах харчової 
промисловості. Центральне місце в системі займає 
спрямований на забезпечення безперервного і стій-
кого підвищення рівня конкурентоспроможності 
організаційно-економічний механізм, який й приво-
дить її в дію. Спираючись на цей механізм система 
управління має забезпечувати тісний взаємозв’язок 
конкурентоспроможності підприємства з попитом, 
збутом і ефективністю виробництва, а також здій-
снювати комплексний вплив на певні об’єкти управ-
ління на всіх стадіях життєвого циклу підприємства 
і рівнях управління [4, c. 87]. 

З огляду на викладене, подальші дослідження 
передбачають розробку теоретичних положень і 
практичних рекомендацій з формування організацій-
но-економічного механізму управління конкуренто-
спроможністю підприємства харчової промисловос-
ті. Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б ще раз 
наголосити на тому, що харчова промисловість віді-
грає надзвичайно важливу роль в економіці нашої 
держави. І, незважаючи на наявність багатьох про-
блем, ця галузь може й повинна залишатися провід-
ним сектором національного промислового вироб-



83

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ництва. З цією метою важливим є вирішення ряду 
стратегічних завдань, як-от:

– здійснення якнайшвидшої комплексної модерні-
зації харчових виробництв, спрямованої на інтенсифі-
кацію відтворювальних процесів, упровадження у ви-
робничий процес новітніх досягнень науки та техніки;

– забезпечення зростання обсягів інвестицій для 
посилення інноваційної діяльності, впровадження ре-
сурсозбережувальних і маловідходних виробництв, 
розробки нових та вдосконалення існуючих продуктів;

– упровадження контролю за якістю і безпекою 
продовольчих товарів на основі методик системи 
НАСРР, систем менеджменту якості за міжнародним 
стандартом серії ISO 9000, систем екологічного ме-
неджменту харчових виробництв відповідно до між-
народного стандарту серії ISO 140000;

– розробка та впровадження дієвих механізмів 
підвищення конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках тощо.

Реалізація зазначених завдань допоможе вітчиз-
няній харчовій промисловості перейти на новий 
рівень і сприятиме гармонійному розвитку країни, 
збереженню здоров’я нації, посиленню продоволь-
чої безпеки та підвищенню рівня конкурентоспро-
можності національної економіки. 

Висновки: в даній роботі досліджено основні 
складові підвищення конкурентоспроможності під-
приємства харчової промисловості. Після проведе-
ного аналізу діяльності ТОВ «Бердянські ковбаси» 
були запропоновані шляхи та методи підвищення 
конкурентоспроможності продукції підприємства 
харчової промисловості.
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У даній статті розглядаються особливості функціонування соціальних підприємств як в Укра-
їні, так і закордоном. Виявлено, що в сучасних українських реаліях соціальне підприємництво 
виступає важливим фактором розвитку країни, сприяє консолідації громадян, бізнесу та дер-
жави у вирішенні гострих соціальних проблем, підвищенні якості життя населення. 
Ключові слова: соціальне підприємство, функції, організація, комерційна діяльність, при-
буток, рентабельність, якість життя, робочі місця, безробітні. 

Постановка проблеми. В Україні існує ряд со-
ціальних проблем, які потребують негайного вирі-
шення. Але світ змінюється настільки швидко, що 
реформи уряду за цими змінами часто не встигають. 
Виходом може стати діяльність соціальних підпри-
ємств. Соціальне підприємство, на відміну від тради-
ційного бізнесу, працює заради досягнення прибутку, 
виконує соціальні функції і виконує свою діяльність 
там, де держава працювати не може (через дефіцит 
фінансування), а бізнес не хоче (через низьку рента-
бельність). Перевагою соціального підприємництва є 
те, що їх діяльність дозволяє вирішувати існуючі со-
ціальні проблеми без втручання з боку держави [1]. 

На даний момент в Україні немає законодавчо 
затверджених визначень понять «соціальне підпри-
ємництво», «соціальне підприємство», «соціальна 
економіка» і «підприємство соціальної економіки» 
[2]. Тобто, офіційно соціального підприємництва та 
соціальних підприємств в Україні немає. Однак у 
різних нормативно-правових джерелах існують по-
ложення, що дозволяють створювати підприємства, 
які за міжнародними визначеннями можуть бути 
класифіковані як соціальні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Важливий внесок у розробку проблем розвитку 
соціального підприємництва внесли вчені Р. Дис,  
Дж. Боше, Р. Шульер, Дж. Мейр, В. Марті. Особли-
вості діяльності підприємців у сучасному російсько-
му суспільстві, їх місце і роль в соціальній структурі, 
взаємини з владою розкриті в роботах В. А. Бунь-
ко, А. А. Возьмителя, В. І. Верховина, М. М. Гузєва, 
Ст. Н. Глухова Р. П. Лапіна, Н. В. Ломакіна. Велике 
значення для осмислення сутності соціального під-
приємництва мають дослідження в області соціаль-
ної відповідальності представників бізнесу, а також 
дослідження функцій сучасного підприємницького 
класу, зокрема, здійснення підприємцями благо-
дійної діяльності. Ця проблема піднімається в на-
укових роботах А. Ф. Векслер, Г. Л. Тульчинського,  
Р. Н. Павлова, Ю. М. Беспалової, М. Б. Орлова,  
Е. В. Орлової, А. В. Савіна, Л. А. Темнікової,  
О. В. Карамової та ін.

У вітчизняній літературі розробка питань про 
соціальні підприємства почалася в дослідженнях 
Берестової Л., де вона перша з українських авторів 
розкриває поняття такої категорії як «соціальне під-



85

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

приємство». Боброва О. в своїх роботах працює над 
шляхами розвитку соціальних організацій, Акімова І.  
та Семенюка М. розглядають функції соціальних 
підприємств та розробляють теоретичні засади їх за-
безпечення.

Мета дослідження. Дослідити досвід функціону-
вання зарубіжних та вітчизняних соціальних підпри-
ємств. Відокремити проблеми, які покривають діа-
пазон діяльності соціальних підприємств. Розкрити 
зміст і механізм управління соціальним розвитком 
підприємств в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «соці-
альне підприємництво» вперше було використано в 
Сполучених Штатах в 1970-х роках на базі непри-
буткових організацій. Кілька цих організацій роз-
почали свій бізнес, щоб створити робочі місця для 
вразливих категорій населення. 

Не зважаючи на те, що сьогодні в законодавстві 
України не має чіткого, встановленого поняття даної 
категорії та, на відміну від досліджень зарубіжних 
вчених, в працях українських авторів це поняття зу-
стрічається дуже рідко, в роботах Берестової Л. ми 
знаходимо наступне визначення даної категорії [3]: 

«Соціальне підприємництво – це система гос-
подарювання, складовими якої є соціальні підпри-
ємства, соціально орієнтовані суб’єкти підприєм-
ництва, діяльність яких спрямована на досягнення 
добробуту територіальних громад (соціальні, еколо-
гічні та етичні цілі) шляхом використання системи 
взаємозв’язку розвитку соціального підприємництва 
та розвитку місцевої економіки».

В уставі соціальних підприємств України зустрі-
чається наступне визначення даному поняттю:

«Соціальне підприємство (далі СП) – це компо-
нент соціального підприємництва, створений ви-
ключно для реалізації соціальних цілей, здійснює 
комерційну або некомерційну діяльність з виробни-
цтва товарів, проведення робіт, надання послуг і на-
правляє всю або частину прибутку на збалансований 
соціальний розвиток відповідної територіальної гро-
мади» [4].

Таким чином, соціальні підприємства розгляда-
ють як вид комерційної діяльності громадської орга-
нізації, прибуток від якої йде на розвиток самої орга-
нізації, а також на проведення соціальних проектів. 
Реальними механізмами соціальної залученості під-
приємництва сьогодні є участь великих підприємств 
і їх керівництва в підтримці окремих видів благодій-
ності у зв’язку з необхідністю налагодження взаємо-
вигідних відносин з владними структурами, а також 
з метою зміцнення становища підприємницьких спі-
лок, асоціацій та інших громадських об’єднань під-
приємців. Враховуючи особливості сучасного укра-
їнського підприємництва, потрібно констатувати, що 
соціальна залученість підприємців в даний час дуже 
низька, і участь у вирішенні соціальних проблем ще 
не стала дійсно престижним у підприємницькій сфе-
рі. Нетримка основа взаємодії бізнесу та некомер-
ційного сектора призводить до того, що підприємни-
цтво, як джерело ресурсів для вирішення соціальних 
проблем в Україні все-таки залишається резервом 

без попиту. У силу цього особливу актуальність на-
буває аналіз умов перетворення підприємницького 
інтелектуального і матеріального потенціалу в по-
вноцінний і дієвий ресурс для підвищення якості 
життя населення, розвитку громадянського суспіль-
ства, визначення пріоритетних напрямків активності 
бізнесу в соціальній сфері [5, 6].

Досвідом функціонування національних 
cоціальних підприємств є наступні приклади:

1. Організація «Kiva», заснована Меттом Флен-
нері і Джесікою Джеклі в 2005 році, яка забезпечує 
мережеву платформу, що дозволяє людям давати в 
борг гроші підприємцям країн, що розвиваються. 
«Kiva» діє в якості некомерційного підприємства з 
його мережевою платформою, та є партнером уста-
нов мікрофінансів, щоб ідентифікувати і встанови-
ти позики з підприємцями країн, що розвиваються. 
Ці установи можуть нарахувати відсотки і отримати 
прибуток [5]. 

2. Вікторія Хейл заснувала Інститут здоров’я 
ІOneWorld (ІOWH) у липні 2000 року. ІOWH – не-
комерційна фармацевтична компанія, яка виконує 
наукові дослідження на наркотиках, залишених ін-
шими фармацевтичними компаніями через їх брак 
прибутковості. ІOWH також є партнером комерцій-
них організацій, що виготовляють лікарські препара-
ти, які продаються по низьким цінам тим, хто мають 
потребу в них найбільш.

3. Починаючись з 1977 року, доктор Ібрагім Абуле-
іш почав реалізовувати проект SEKEM, результатом 
якого стало об’єднання групи комерційних підпри-
ємств, націлених на виробництво та реалізацію сіль-
ськогосподарських товарів. Але це було вторинним 
приводом, використовуваним, щоб сприяти розвитку 
людини – забезпеченню освіти, робочих місць, і соці-
ального благополуччя для процвітаючої спільноти [7].

Прикладом українських соціальних підприємств є:
1. Пекарня «Горіховий дім», м. Львів, Україна. 

Соціальному підприємству прибуток потрібен для 
допомоги центру інтеграційної опіки для жінок, які 
потрапили в складні життєві обставини, та службі 
соціального таксі (його машини обладнані пандуса-
ми для інвалідів). Створили цю пекарню керівники 
Львівської громадської організації «Народна допо-
мога», на балансі якої і знаходиться це підприємство. 
Випікається кілька видів кондитерських виробів, в 
тому числі печиво «Горіховий комплімент», яке по-
ставляється у відомі кафе Львова. Частина прибутку 
пекарні йде на благодійність. Початкові інвестиції 
поки не окупилися, так як підприємство існує тільки 
з травня 2013 року. А початкові вкладення в пекарню 
склали близько 80 тис. грн. На щастя, це був грант, 
який підприємство отримало від австрійського мі-
ністерства соціального забезпечення та захисту прав 
споживачів за допомогою стандартної заявки, в якій 
обґрунтували необхідність створення пекарні. Тому 
підприємство не має повертати ці гроші [8]. 

2. Спільнота взаємодопомоги «Оселя», що знахо-
диться у Львівської області. Місія спільноти полягає 
в тому, щоб забезпечити працевлаштування та соці-
альну адаптацію бездомних і людей з алкогольною за-
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лежністю, які втратили соціальні та сімейні зв’язки. 
В своїй роботі підприємство використовують трудову 
терапію названих категорій під наглядом інструктора 
та психолога. Підопічним надається домівки та при-
садибні ділянки для ведення трудової діяльності, на-
даються гарячі обіди і банні послуги. Загальна кіль-
кість осіб – 2000 бездомних. Основним досягненням 
цього проекту є залучення громадської уваги до про-
блем соціально-незахищених верств населення. 

3. Благодійний фонд «Дорога до дому» в Одесі. 
Існує цей фонд з 1996 року. Допомога у соціальній 
адаптації соціально незахищених верств населення –  
наркозалежних, бездомних, дітей-безпритульників, 
колишніх ув’язнених є основною місією фонду. Про-
блеми безробіття, проблема відчуження бездомних, 
алко- та наркозалежних від суспільства вирішуєть-
ся через працевлаштування соціально незахищених 
верств населення та бездомних підлітків, розпо-
всюдження та продаж газет фонду. Головним досяг-
ненням фонду є прийняття закону про бездомних в 
Україні та висвітлення проблеми бездомних в укра-
їнській літературі. Вирощування і продаж грибів для 
отримання прибуткує забезпечує самооплатність га-
зет, що видаються фондом [9].

Проведені дослідження і практичний досвід ство-
рення соціальних підприємств на території Доне-
цької області показують, що їх функції впливають на 
формування сприятливого середовища для розвитку 
в економіки регіону (рис. 1).

Проблеми, розглянуті соціальними підприєм-
ствами, покривають діапазон соціальних питань, 
включаючи бідність, нерівність, освіта, навколиш-
нє середовище, і економічний розвиток. Контекст, 
в якому працюють соціальні підприємства, дуже 
складний, оскільки вони намагаються сприяти при-
йняттю рішень, де ринки або уряд, можливо, пере-
шкоджають їх діяльності. Далі, ці підприємства на-

магаються забезпечити рішення, де гроші зазвичай 
в дефіциті – часто, у цих підприємств є невелика га-
рантія, що за їхні послуги можуть заплатити ті, вони 
прагнуть служити.

В Україні соціальне підприємництво проходить 
складний шлях інституціоналізації. Одна з причин 
того, що відбувається, полягає у ідеалізації держави, 
як інституту, переконаність у його абсолютній зді-
бності і можливості вирішувати всі соціальні питан-
ня, що широко поширена в повсякденних уявленнях 
багатьох громадян. У зв’язку з цим, масова громад-
ська думка не ставиться серйозно до підприємців як 
особам, здатним і готовим вирішувати соціальні проб-
леми. Крім того, необхідно відзначити той факт, що 
соціальне підприємництво часто має вимушений ха-
рактер, тому що центральна роль у формуванні запиту 
на соціальну відповідальність бізнесу належить дер-
жаві. Громадські організації поки не перетворилися 
на суб’єктів формування уявлень про соціальне під-
приємництво, отже, механізми громадського впливу 
на бізнес обмежені. Найчастіше прояви філантропії 
бізнес-структур носять стихійний, короткочасний ха-
рактер. Для вітчизняної моделі соціального підприєм-
ництва характерні наступні особливості [8-9]: 

– висока варіативність форм соціальної активнос-
ті (залежно від «потрібної » ситуації ), що склалися 
на окремих підприємствах і в компаніях; 

– відсутність прозорих процедур вироблення со-
ціальної політики; висока диференціація соціальних 
корпоративних пільг.

Основними умовами ефективної діяльності соці-
ального підприємництва в даний час є: забезпечення 
стабільності економічних умов і надійності право-
вого захисту бізнесу шляхом надання податкових 
пільг для бізнесменів; формування громадської дум-
ки, що прихильно ставиться до діяльності бізнесу в 
соціальній сфері, шляхом адекватного висвітлення 

цієї проблеми в ЗМІ; встановлення певної 
платформи для діалогу між бізнесом та со-
ціальним сектором, неприбутковими орга-
нізаціями (НО).

Соціальна відповідальність сьогодні 
змушена бути економною, тому сучасне со-
ціальне підприємництво стає профільним. 
Автором згруповані соціальні підприєм-
ства за напрямками діяльності в таблиці 1.

Ключем до успіху концепції СП в Укра-
їні є вироблення національної стратегії 
розвитку соціального підприємництва, яка 
дозволила б скоординувати зусилля всіх 
зацікавлених сторін – підприємців, гро-
мадських організацій, донорських струк-
тур і держави. Потрібна чітка і скоорди-
нована робота тих, хто в цей процес вже 
залучений, а також фінансування окремих 
проектів, які дозволять вирішувати про-
блему системно [10, с. 6-8].

Слід також стимулювати інтерес до 
соціального підприємництва державних 
структур, особливо регіональної влади. 
Влада повинна визнати існування нової 
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Рис. 1. Функції соціальних підприємств
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сфери діяльності, яка не може повноцінно форму-
ватися без державної підтримки, а також зрозуміти, 
наскільки державі вигідно існування успішного біз-
несу, яке вирішує суспільні проблеми.

Висновки. У даній статті було досліджено досвід 
зарубіжних та вітчизняних соціальних підприємств, 
їх функціонування в економічній та соціальній ді-
яльності. Виявлено, що в умовах становлення грома-
дянського суспільства в Україні, соціальне підпри-
ємництво виступає одним з найважливіших факторів 

його розвитку, оскільки сприяє консолідації грома-
дян, бізнесу, неприбуткового сектору та держави у 
вирішенні гострих соціальних проблем, підвищенні 
якості життя населення. Підприємець повинен ак-
тивно займатися вирішенням соціальних проблем (і 
вирішувати їх швидше державних бюрократичних 
структур), якщо це буде вигідно, або хоча б престиж-
но – з точки зору його бізнесу. Тому бізнесу необхід-
на реальна, а не номінальна підтримка з боку держа-
ви – законодавча, економічна та соціальна.

Таблиця 1
Види соціальних підприємств за напрямками діяльності

Напрямок Область застосування
Вузько направлений Корпорація «спеціалізується» на певній галузі: молодь, освіта, екологія і т.д. Вузька 

тема використовується для досягнення конкретних цілей, пов’язаних з бізнес-цілями
Благодійність Філантропія використовується для зміцнення іміджу, лояльності співробітників, 

зв’язків із споживачами та всередині колективу. Філантропічні програми розробля-
ються і здійснюються спільними зусиллями відділів маркетингу, продажів, зовнішніх 
зв’язків та зв’язків з місцевою владою

Орієнтований на зміц-
нення компанії

Орієнтованим на місцеве співтовариство, громаду, тобто спрямованим на зміцнення 
статусу компанії в громаді, де він діє

Партнерський Взаємодія з іншими компаніями, «чужими» акціонерами, некомерційними організація-
ми, лідерами місцевого співтовариства, місцевим урядом

Економічний «Економне» – чекає вимірну віддачу від кожної вкладеної одиниці витрат, у тому числі 
за рахунок контролю за діяльністю НО, що одержує допомогу

Ініціативний Ініціативний бізнес не повинен чекати, коли «прийдуть просити», а сам розробляє вза-
ємовигідні програми і шукає союзників серед НО

Комплексний У розробці і здійсненні філантропічних програм взаємодіють різні відділи корпорації, 
самі програми стають «наскрізними» і зачіпають всі сфери діяльності фірми. Проводя-
чи соціально-орієнтовану економічну політику у своїй спільноті, корпорація викорис-
товує комбінацію різних форм соціальної залученості

Волонтерський Заохочується волонтерство співробітників, включаючи перших осіб компанії, залучен-
ня в волонтерську діяльність клієнтів і акціонерів
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У даній статті досліджується питання соціальної ролі банківської системи та перспектив її 
поглиблення. Визначаються ключові напрямки банківської діяльності, що сприяють станов-
ленню банку як соціально орієнтованого фінансового інституту.
Ключові слова: банк, соціальна відповідальність, соціалізація, соціальна електронна карт-
ка, мікрокредитування.

Постановка проблеми. Одна з найбагатших лю-
дей світу Білл Гейтс одного разу сказав: «Величез-
не багатство йде поряд з великою відповідальністю, 
зобов’язаннями поділитися з суспільством і забезпечи-
ти найкращий розподіл цього багатства тим, хто його 
потребує» [9]. Ці слова підводять сучасне суспільство 
до того, що будь-яка людська діяльність чи то в мало-
му, чи в середньому бізнесі повинна носити соціально 
направлений характер і не суперечити загальноприй-
нятим нормам моралі. Банківська система також не 
повинна стояти осторонь даного питання. Хоча пріо-
ритетним завданням банку завжди було і є отримання 
максимального прибутку, на сьогодні відносини типу 
«банк-клієнт» носять дещо інший характер. Нині, для 
підтримки конкурентоспроможності на фінансовому 
ринку, банкам недостатньо просто розширювати свій 
спектр продуктів та послуг, проводити рекламну кам-
панію. Необхідно позиціонувати себе, як соціально 
активний фінансовий інститут, який є небайдужим до 
гострих суспільних проблем. За таких умов банки по-
винні мобілізувати всі свої можливості та сприяти ак-
тивізації соціальних процесів в економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші 
дослідження соціальних аспектів банківської діяльнос-
ті почали проводитись в західних країнах й беруть свій 
початок з XIX ст. Серед дослідників даного питання є 
М. Фрідман, М. Портер, М. Альбер, А. Керолл та ін. Не 
дивлячись на відносну новизну питання визначення со-
ціальної ролі вітчизняного банківського сектору, укра-
їнські науковці активно ведуть дослідження цієї сфери. 
Серед них можна виділити наступних: С. Мочерний, І. 
Царик [6], Л. Волошок [6], Т. Смовженко, В. Шаповал, 
С. Єгоричева [7], С. Федосєєв [17], С. Туркіна та ін. 

Метою дослідження є систематизація можливос-
тей позиціонування банку, як соціально активного 
економічного суб'єкту та виявлення перспектив під-
вищення його ролі в даній сфері.

Виклад основного матеріалу. Поява перших 
банківських установ була викликана різким нарос-
танням виробничих потужностей та розвитком торгі-
вельних відносин між різними верствами населення. 

Тодішні банки створювались виключно із прагматич-
ною ціллю: отримання додаткових коштів, виступа-
ючи в ролі посередника між сторонами тієї чи іншої 
фінансової операції. Відповідно до трактування за-
конодавством сутності банку, бачимо, що його суть і 
призначення майже не змінилося, але принциповою 
відмінністю стала специфіка та спрямованість діяль-
ності банку на фінансовому ринку загалом.

Сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції на між-
банківському ринку, існуючі банки повинні постійно 
вдосконалювати свою діяльність на різних рівнях, 
щоб стати більш привабливими для максимальної 
кількості клієнтів. Одним із важелів формування 
впізнаваного позитивного іміджу банку є соціалі-
зація його діяльності. Підвищення уваги до даної 
сфери підтверджується запровадженням рейтингу 
соціально відповідальних компаній, що проводиться 
журналом «ГVардия» на щорічній основі з 2008 р. 

Основні функції банку демонструють його спря-
мованість на постійну співпрацю з клієнтами, що 
відкриває широке коло можливостей доведення со-
ціальної значимості цих установ. 

Наразі основні прояви соціальної активності бан-
ків охарактеризовані наступною схемою (рис. 1):

 

Заходи соціальної 
спрямованості 

банків

Соціально-економічні:
- мікрокредитування;
- іпотечні програми;
- електронні соціальні картки

Соціально-прагматичні:
- підвищення якості умов праці співробітників 
банків; 
- програми підвищення кваліфікації 
працівників банку;
- підвищення фінансової грамотності серед 
населення

Благодійні:
- підтримка освітніх, мистецьких, культурних, 
спортивних проектів;
- опіка над дитячими будинками;
- екологічні проекти

Рис. 1. Систематизація соціальних заходів банків
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В контексті всіх інтеграційних процесів, що від-
буваються в Україні, Національний банк України 
(НБУ) визначив, що реалізація соціальної функції 
банків полягає в якісному забезпеченні банківськи-
ми продуктами та послугами всіх верств населення 
[13]. Однак дана функція не обмежується виключно 
задоволенням потреб клієнта. Оскільки на сьогодні 
банки є невід’ємними учасниками практично всіх 
операцій, що відбуваються на фінансовому ринку, 
то важливо припустити, що саме вони сприяють 
встановленню соціальної стабільності не лише се-
ред своїх клієнтів, а й для певного регіону в цілому. 
Майже весь реальний сектор залежить від кредит-
них ресурсів, тому банки опосередковано впливають 
на рівень зайнятості регіону, рівень заробітної плати 
населення, забезпечення виконання різноманітних 
соціальних програм тощо. Соціальна роль комерцій-
них банків може проявлятися наступним чином:

1. Мікрокредитування. Банки, пропонуючи про-
грами мікрокредитування, сприяють інтенсифікації 
технологічного та інноваційного розвитку, створен-
ня нових робочих місць і, як наслідок, підвищення 
загального рівня життя людей [11].

2. Іпотека. Даний вид кредитування є не тільки 
одним із найперспективніших напрямків діяльності 
банків в соціальній сфері, а також і важливою скла-
довою в забезпеченні соціальної стабільності осо-
бливо серед молоді. 

3. Фінансова грамотність. Найбільш прогресивні 
банки активно працюють над вирішенням цієї про-
блеми, використовуючи засоби масової інформації, 
проводячи різноманітні семінари, тренінги у на-
вчальних закладах, на підприємствах тощо.

4. Соціальна відповідальність банку. Соціальна 
відповідальність банку – це така стратегія банку, 
яка носить добровільний характер і цілеспрямова-
но враховує в господарській діяльності суспільні та 
морально-етичні аспекти у взаємовідносинах з усіма 
зацікавленими в цьому сторонами [10]. Важливими 
крокам в реалізації даної стратегії є природоохорон-
на діяльність банку, участь у спонсорських та меце-
натських програмах, створення «етичних кодексів» 
для організації роботи власного персоналу та спілку-
вання з клієнтами, а також інші заходи, які сприяють 
зниженню соціальної напруги в суспільстві.

5. Соціальна електронна картка. Соціальна елек-
тронна картка – це новий банківський продукт, що 
орієнтований на всі верстви населення і пов’язаний 
із наданням та обліком заходів соціальної підтримки 
та інших інформаційних послуг. Кабінет міністрів 
України (КМУ) та НБУ в 2013-2014 рр. направляють 
низку зусиль, щоб створити єдине інформаційне се-
редовище соціальної сфери та запровадити соціаль-
ну електронну картку (або національну картку) як 
єдиний ідентифікатор громадянина України у галузі 
соціального забезпечення населення, що використо-
вується для отримання пенсій та інших соціальних 
виплат [15].

Процес соціалізації банківського сектору є трива-
лим і потребує не тільки додаткових фінансових ви-
трат, а також кваліфікованих управлінських рішень, 

за допомогою яких можна було б підібрати такий 
план заходів соціального характеру, що забезпечили 
б максимально позитивний ефект як для банку, так і 
для його цільової аудиторії. Для цього необхідно по-
стійно проводити моніторинг економічного та полі-
тичного середовища того чи іншого регіону, щоб ви-
явити можливі проблеми, які створюють соціальну 
напруженість в ньому.

 

• можливість використовувати послуги 
банку за допомогою різноманітних 
новітніх інформаційних 
технологій(спеціальне програмне 
забезпечення, відеокіоски, мобільні 
телефони та  картрідери, контакт-
центри тощо)

Мобільність  

• створення системи типу "супермаркет", 
коли клієнт отримує набір таких 
банківських продуктів або послуг, 
підібраний персоналом банку з 
урахуванням банківської "історії" 
даного клієнта в цьому банку

Комплексність

• налагодження роботи банку  таким 
чином, щоб досконало вивчити клієнта і 
підібрати до нього персональний підхід 
протягом його "життєвого циклу" в 
даному банку

Соціалізація

Рис. 2. Напрямки удосконалення  
банківської діяльності

Крім того, важливо також враховувати досвід ін-
ших країн у сфері налагодження соціальної функції 
банківської системи і намагатись використати його, 
але обов’язково із урахуванням менталітету людей 
та специфіки економічних відносин. В табл. 1 наве-
дено низку прикладів реалізації соціальної ролі бан-
ківського сегменту в зарубіжних країнах.

Типовими заходами соціального спрямування 
банківської системи України виступають:

– використання Національної системи масових 
електронних платежів для налагодження підтрим-
ки соціальної електронної картки в рамках програм 
«Електронний студентський квиток», «Пенсійна 
картка», «Соціальна картка»;

– стимулювання у проведенні семінарів-тренінгів 
для школярів та студентів (ПриватБанк, ПроКредит 
Банк, «Київська Русь» та ін.);

– випуск інформаційних бюлетенів, де розкрива-
ється інформація про існуючі, а також нові банків-
ські продукти та послуги (УкрСоцБанк, ПриватБанк, 
ПроКредит Банк та ін.);

– організація благодійних заходів з підтримки ді-
тей, позбавлених батьківської опіки, лікарень, шкіл-
інтернатів ( банк «Надра», Райффайзен банк Аваль, 
ОщадБанк, «Київська Русь» та ін.);

– акції на підтримку спортивних, культурних, 
мистецьких заходів;

– створення спеціалізованих телевізійних кана-
лів, де в доступній формі представляється інформа-
ція про банки, їхню діяльність і нові банківські про-
дукти та послуги;

– проект створення єдиного інформаційного се-
редовища соціальної сфери та запровадження наці-
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ональної картки як єдиного ідентифікатора грома-
дянина України у галузі соціального забезпечення 
населення (пілотне дослідження на території Київ-
ської і Вінницької областей).

Висновки. На основі проведеного нами дослі-
дження, можемо зробити висновок, що процес соці-

алізації банківської діяльності є тривалим і потребує 
не лише додаткового фінансування, а й висококвалі-
фікованого управління. Для того, щоб бути успіш-
ним, банку потрібно бути «ближчим до народу», 
тобто враховувати всі демографічні і політичні осо-
бливості регіону, його культуру, релігію тощо. 

Таблиця 1
Зарубіжний досвід впровадження соціальних заходів в банківському секторі

№ з/п Країна Соціальні заходи

1. США

- Федеральна програма підтримки вагітних жінок та жінок із дітьми до п’яти років «Жін-
ки, немовлята, діти»;
- участь банків в «зеленому» будівництві об’єктів, що полягає в ретельному дослідженні 
ґрунту, флори і фауни в межах території під забудову (штат Делавер) [16];
- банк ShoreBank (штат Чикаго) займається кредитуванням малого бізнесу в країнах, що 
розвиваються [4]

2. Австрія
проект Erste Bank по створенню фінансової установи Zweite Sparkasse, яка надавала б 
банківські послуги тим верствам населення, які з певних причин не мають можливості 
проводити фінансові операції [1]

3. Швейцарія
відкриття «етичних банків», які характеризуються прозорістю своєї діяльності, низькою 
відсотковою маржею і спрямованістю кредитних коштів для реалізації різноманітних 
соціальних проектів та заходів з охорони навколишнього середовища (Banque Alternative 
Suisse) [1]

4. Канада 

- банк Canadian Imperial Bank of Commerce перевіряє рівень атмосферних викидів на ви-
робничих потужностях своїх позичальників і тим самим коригує свою кредитну політику 
по відношенню до них;
- банк Royal Bank of Canada стимулює своїх позичальників приводити їхню діяльність до 
екологічних вимог, у протилежному випадку відмовляє їм в подальшому фінансуванню та 
обслуговуванню загалом [6]

5. Бангладеш Банк Grameen Bank займався мікрокредитуванням найбідніших верств населення без нія-
кого забезпечення, покладаючись виключно на довірчі відносини [3]
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В статті розглядаються теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств 
та управління ними, крім того, сформовано економіко-математичну модель орієнтовану на 
досягнення максимуму прибутку, який є джерелом фінансових ресурсів.
Ключові слова: управління фінансовими ресурсами, економіко-математичне моделювання, 
ефективність, прибуток.

 

Постановка проблеми. Фінансові ресурси під-
приємств створюють базу для його стабільного 
розвитку, досягнення нових більш високих рівнів 
показників. На імідж підприємства, оптимізацію 
його функціонування та зростання виробничих по-
тужностей досить негативно впливає дефіцит фінан-
сових ресурсів. Це спричиняє зростання реальної 
заборгованості перед інвесторами, партнерами, пер-

соналом підприємства, фінансовими інституціями, 
державними фондами. В зв’язку з цим дослідження, 
що стосуються оцінки ефективності використання 
фінансових ресурсів є досить актуальними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
вітчизняній і світовій науці значний внесок у дослі-
дження зазначених вище питань було реалізовано та-
кими вченими, як Коваленко Л.О. [1], Грачов А.В. [2],  
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Вітлінський В.В. [3], Гуляєва Н.М. [4], Поддєрьо-
гін А.М. [5]. Але з урахуванням надзвичайно висо-
кого рівня складності, розмаїття й різноплановості 
досліджуваних об’єктів, різного роду зв’язків та від-
носин між ними, наукові дослідження, котрі присвя-
чені проблемам моделювання динаміки формування 
фінансових ресурсів, не є вичерпними і, на нашу 
думку, потребують подальшої плідної роботи у цьо-
му напрямку.

Метою даної статті є розгляд низки теоретичних 
аспектів управління фінансовими ресурсами підпри-
ємств та створення відповідних економіко-матема-
тичних моделей.

Виклад основного матеріалу. З розвитком сві-
тового виробництва, а також з урахуванням наслід-
ків науково-технічного прогресу, у сфері економіки 
спостерігається зростання обсягів випуску продук-
ції, змінюються технології, оновлюються ресурси, 
суттєво ускладнюються як внутрішні, так і зовнішні 
виробничі зв’язки. Це, відповідно, потребує розроб-
ки нових, практичного застосування традиційних й 
удосконалення ефективних методів та засобів вибо-
ру управлінських рішень. 

Інформаційна суть напрацювання показників 
виробничої діяльності, що традиційно використо-
вуються менеджментом підприємств для оцінки 
ефективності функціонування, не завжди сприяє 
розвитку виробництва. А тому існує потреба у роз-
робці та обґрунтуванні низки нових показників. Ре-
алізація виробничих рішень може супроводжувати-
ся виникненням непередбачених ситуацій та умов. 
Саме тому, з метою збільшення рівня детермінізму 
в управлінні фінансовою діяльністю підприємства, 
як правило, застосовуються економіко-математичні 
моделі й методи.

В науковій літературі наведено низку тлумачень 
змісту поняття «фінансові ресурси». Зокрема, на 
думку Н. Пойди-Носик та С. Грабарчука фінансові 
ресурси слід розуміти як «сукупність усіх грошових 
ресурсів, що надійшли на підприємство за певний 
період або на певну дату у процесі реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг – операційна діяльність), 
основних і оборотних засобів (інвестиційна діяль-
ність) та видачі зобов'язань (майнових і боргових – 
фінансова діяльність)» [6]. Але сьогодні фактично 
кожен суб’єкт господарювання самостійно обирає, 
як саме йому, раціонально використовувати фінансо-
ві ресурси. Умовою є лише відповідність дій чинно-
му законодавству України.

Серед великої сукупності задач організації й ре-
алізації управління фінансовими ресурсами, типо-
вими можна вважати ті, що стосуються формування 
власного капіталу, використання коштів на поточно-
му рахунку, управління банківськими депозитами та 
цінними паперами тощо [7].

Новітні наукові моделі управління фінансами 
підприємств, як правило, враховують зміст фунда-
ментальних економічних законів управління, причи-
ни й наслідки формування й використання грошових 
фондів, системність в організації управління фінан-
совою діяльністю підприємств, установ і організа-

цій, використання засобів сучасних інформаційних 
технологій.

Цілком логічним є те, що фінансова діяльність 
будь-якого підприємства має бути спрямована на 
забезпечення безперервного надходження й про-
дуктивного використання фінансових ресурсів. До-
статній їх обсяг забезпечує рівномірність перебігу 
процесів виробництва і подальшого збуту продукції. 
У зв’язку із тим, що нині не існує загально сформу-
льованих правил і відповідних принципів управлін-
ня фінансовими ресурсами, котрі були б орієнтовані 
на оптимізацію, то вони потребують термінової роз-
робки. 

За ринкової економіки доцільним є управління 
фінансами, структурою капіталу, як за його змістом, 
так і за джерелами утворення. При цьому необхід-
но врахувати велику сукупність чинників, зокрема, 
й таких неформальних, як ділова активність підпри-
ємства, а також формалізованих – ліквідність, пла-
тоспроможність, запас фінансової стійкості, ступінь 
ризику тощо. 

Важливим є реалізація системного аналізу. Адек-
ватна оцінка фінансового стану є вкрай необхідною 
умовою для організації й реалізації результативно-
го управління підприємством, для розміщення та 
ефективного використання ресурсів підприємства. 
Якість здійснення аналізу фінансового стану підпри-
ємства, установи, організації залежить від виду об-
раної методології, рівня компетенції менеджменту, 
що приймає управлінські рішення, а також від досто-
вірності результатів та їх відповідності змісту звіт-
ності підприємства. Крім того, успішне здійснення 
фінансового аналізу обумовлює зміст управлінських 
рішень і загальну результативність діяльності під-
приємства [8].

Результат фінансово-господарської діяльності 
суб’єкта економічної діяльності визначається показ-
никами прибутковості і, як правило, аналізується з 
точки зору результативності здійснення господарю-
вання. Зокрема, мета фінансової діяльності – досяг-
нення відповідного рівня прибутковості підприєм-
ства, а також пошук резервів зміцнення фінансового 
стану підприємства, з метою ефективного розвитку 
виробництва й отримання максимального прибутку. 

Прибуток підприємства є джерелом формування 
власних фінансових ресурсів, необхідних для забез-
печення успішної фінансово–господарської діяль-
ності. А їх нестача – призводить до виникнення бор-
гів, що у кінцевому підсумку породжує фінансову 
кризу і навіть призводить до банкрутства. 

Цільова функція за максимумом очікуваного при-
бутку має наступний вигляд:
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 – прибуток, отриманий у наслідок реалізації 
виробленої продукції; 
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 – дохід від реалізації j-го 
виду продукції; xj – обсяг виробленої продукції j-го 
виду, шт.; Vzv – змінні витрати на одиницю продукції; 
Vpv  – постійні витрати за досліджуваний період.

Обмеження у такій моделі можуть бути сформу-
льовані у наступному вигляді:
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 – норма витрат i-го виробничого ресурсу, 
що використовується на виробництво одиниці j-го 
виду продукції і залежить від загальної кількості 
елементів у продукції;
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 – обсяг i-го виду виробничого ресурсу у пев-
ний період часу;

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

Pvur
prod

d d

rj

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

Evut
ij

T vur
i

i = ; gxf jjj
≤≤ , xj > 0, j =

d d

rj

Evut
ij

T vur
i

,
11
∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk nj ,1=

kvut

j

kvut

vj

VVdd inpvin

d

rj +≥+

d d

rj

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

; ∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk
11

VVdd inpvin

d

rj +≥+ , 0>x j , gxf jjj
≤≤  

У загальному випадку представлені вище залеж-
ності є нелінійними і навіть імовірнісними, у зв’язку 
із тим, що на формування доходу і витрат підприєм-
ства зазвичай впливає велика кількість випадкових 
чинників.

Враховуючи зазначене вище, цілком можливо 
стверджувати, що задані величини 

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

Pvur
prod

d d

rj

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

Evut
ij

T vur
i

i = ; gxf jjj
≤≤ , xj > 0, j =

d d

rj

Evut
ij

T vur
i

,
11
∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk nj ,1=

kvut

j

kvut

vj

VVdd inpvin

d

rj +≥+

d d

rj

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

; ∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk
11

VVdd inpvin

d

rj +≥+ , 0>x j , gxf jjj
≤≤  

, 

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

Pvur
prod

d d

rj

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

Evut
ij

T vur
i

i = ; gxf jjj
≤≤ , xj > 0, j =

d d

rj

Evut
ij

T vur
i

,
11
∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk nj ,1=

kvut

j

kvut

vj

VVdd inpvin

d

rj +≥+

d d

rj

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

; ∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk
11

VVdd inpvin

d

rj +≥+ , 0>x j , gxf jjj
≤≤  

 та 

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

Pvur
prod

d d

rj

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

Evut
ij

T vur
i

i = ; gxf jjj
≤≤ , xj > 0, j =

d d

rj

Evut
ij

T vur
i

,
11
∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk nj ,1=

kvut

j

kvut

vj

VVdd inpvin

d

rj +≥+

d d

rj

max
11

→







+⋅−= ∑∑

==
VxVdP pvj

n

j
zv

n

j

d

rj
vur
prod

TxE vur
ij

n

j

vut
ij ≤⋅∑

=1

; ∑∑
==

−≤⋅
n

j

vut

vjpidpj

n

j

vut

j kkxk
11

VVdd inpvin

d

rj +≥+ , 0>x j , gxf jjj
≤≤  

 є 
випадковими і фактично мають стохастичну приро-
ду, і лише параметри fj і gj, що встановлюють гранич-
но допустимі значення xj, є детермінованими.

Окрім визначених вище обмежень на ресурс по-
трібно також враховувати низку обмежень, зокрема 
на суму коштів, що затрачається на виготовлення 
всієї кількості продукції. Наявний обсяг коштів, що 
витрача-ється на виготовлення усієї кількості про-
дукції, має бути меншим або дорівнювати сумі, яка 
витрачається на реалізацію загального обсягу вироб-
ничого процесу за мінусом певної суми, котру під-
приємство заощаджує для подальшого вирішення за-
здалегідь непередбачуваних ситуацій при здійсненні 
виробничої діяльності.
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 – обсяг коштів підприємства, що витра-
чаються на виготовлення одиниці продукції певно-
го виду; kpidp – наявні кошти на здійснення підпри-
ємством господарської діяльності; 
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 – кошти, які 
необхідні на покриття наслідків непередбачуваних 
ситуацій під час здійснення виробничої діяльності. 

Обмеження на перевищення доходів підприєм-
ства над його витратами цілком можливо записати 
наступним чином:
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 – обсяг доходу від реалізації j-го виду про-
дукції; din – обсяг інших видів доходів від здійснення 

господарської діяльності у наступному розрахунко-
вому періоді; Vpv – постійні витрати, котрі пов’язані 
із здійсненням виробничої діяльності у досліджува-
ному періоді; Vin – обсяги інших витрат від здійснен-
ня діяльності підприємством у наступному періоді.

Загальний обсяг постійних витрат Vpv підпри-
ємства, якщо здійснення виробничої діяльності у 
певному періоді розраховують, як суму виробничих 
витрат підприємства Vvurp j, адміністративних витрат 
від діяльності Vadm та витрат на здійснення реалізації 
продукції Vrp j.

У підсумку, економіко-математичну модель ді-
яльності підприємства, що передбачає оптимізацію 
за критерієм максимуму прибутку можна записати 
так:
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 ;        (5)

Таким чином, ефективне управління прибутком 
має сприяти підвищенню рівня продуктивності ви-
робництва і стимулювати його подальший розвиток. 
На більшості українських підприємств зазначеному 
вище важливому аспекту надається недостатня ува-
га. Для забезпечення максимуму прибутку потрібно 
застосувати важелі управління, що передбачають ви-
користання низки оптимізаційних економіко-мате-
матичних моделей. 

Висновки. Фінанси підприємств, як складо-
ва частина фінансової системи, займають провідне 
місце у структурі фінансових відносин суспільства. 
Рух коштів й швидкість його реалізації визначають 
успішність функціонування фінансової системи в ці-
лому. Наявність достатнього обсягу фінансових ре-
сурсів та їх ефективне використання обумовлюють 
задовільний фінансовий стан підприємства, а саме 
забезпечують платоспроможність, фінансову стій-
кість, ліквідність і необхідний рівень рентабельнос-
ті. З огляду на це, важливим завданням підприємств 
є пошук резервів збільшення обсягу фінансових ре-
сурсів і шляхів найкращого їх використання, з метою 
підвищення загальної ефективності функціонування 
підприємств.
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ПРОЯВИ ТА НАСЛІДКИ «БУЛЬБАШОК» НА СУЧАСНИХ РИНКАХ
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Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дослідження теоретичних аспектів використання феномену ринкових бульбашок. В роботі 
розглянуто основні складові поняття «ринкові бульбашки». Проаналізовані основні види 
бульбашок та етапи їх формування на світових прикладах. На цій основі здійснено роз-
гляд поняття «бульбашка» як з суб’єктивної точки зору, так і згідно об’єктивних оцінок на-
уковців. Запропоновано порівняльний аналіз складових феномену бульбашки на прикладах 
ринку нерухомості.
Ключові слова: фінансова бульбашка, спекулятивна бульбашка, асиметрія інформації, ди-
відендні виплати, фундаментальні показники, ціновий бум, інвестиції, ринок нерухомості, 
фондовий ринок, дефіцит пропозиції.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими та практични-
ми завданнями. Основна проблема економіки ринко-
вих бульбашок це те,що найчастіше бульбашки роз-
пізнаються заднім числом, коли вони вже лопнули. 
Тому,в сучасному економічному просторі,особлива 
увага приділяється вивченню природи виникнення 
та механізму дії ринкових бульбашок а також їх про-
гнозуванню за допомогою моделювання та інших 
прикладних методах.

Цілі статті: узагальнити теоретичні та прикладні 
аспекти поняття «бульбашка» та їх появи на сучасно-
му етапі в ринковій економіці.

До основних завдань ми відносимо: висвіт-
лення поняття «бульбашка», причини та етапи її 
виникнення, аналіз впливу «бульбашок» на світо-
ву економіку на прикладі відомих країн,виявлення 
основних характеристик та причин циклічності 
«фінансових бульбашок» в економіці та шляхи іх 
подолання. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатко-
вано вирішення проблеми. На етапі становлення 
економічної теорії важливу роль в теорію «бульба-
шок» зробили такі відомі вчені як: А. Сміт, Д. Рі-
кардо, Й. Шумпетер, А. Пігу, Дж. М. Кейнс, Дж.Ло, 
Франклін Аллен, Гері Гортон, О. Гамільтон, які зро-
били значний внесок своїми дослідженнями у розви-
ток теорії бульбашок. 

Автор досліджень аналізу спекулятивних бульба-
шок є Гамільтон (Hamilton, 1986), де розглядаються 
спекулятивні бульбашки, що самореалізуються, та 
Сігеля (Siegel, 2003), де пропонується функціональ-
не визначення бульбашок.

Поява гіпотези про раціональні очікування, за-
пропонованої у відомій роботі Лукаса (Lucas, 1972), 
поклала основу для розвитку теорії раціональних 
бульбашок, які відносяться до другого виду бульба-
шок. У рамках цієї гіпотези стало можливим визна-
чення «бульбашки» як деякої вимірної величини. 

Залишається невисвітленим шляхи та методи по-
долання феномену ринкових бульбашок, можливості 

передбачення бульбашок та шляхи боротьби з цим 
явищем на початкових етапах.

Викладення основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Як казав відомий японський письмен-
ник Юкіо Місіма, жінки – мильні бульбашки; гро-
ші – мильні бульбашки; слава – мильні бульбашки. 
Відображення на мильних бульбашках – це світ, в 
якому ми живемо. Й справді,поняття «бульбашок» 
широко відоме в економіці і зараз його аналіз посідає 
чільне місце в економічній науці.

У економічному середовищі вживаються терміни 
«цінова бульбашка», «фінансова бульбашка», «спе-
кулятивна бульбашка». Ці терміни мають приблизно 
однакову думку,тому сучасні економісти,можуть до-
зволити собі узагальнювати ці поняття,назвавши їх 
просто бульбашкою. 

Перший вид – це спекулятивні або традиційні 
бульбашки. Цей вид бульбашок формується за пси-
хологічним принципом: інвестор очікує зростання 
цін на активи,проте,його прогнози базуються не на 
змінах у фундаментальних показниках ринку, а є від-
носно суб’єктивними.

Інакше кажучи,відбувається ланцюгова реакція,за 
якою первинне підвищення цін на активи призво-
дить до створення, ні чим реально не підкріпленого, 
спекулятивного буму на певному ринку. 

У більшості досліджень, які ґрунтуються на ра-
ціональних очікуваннях, приводиться наступне ви-
значення: «бульбашка – це різниця між ринковою 
ціною і ціною, яка ґрунтується на фундаментальних 
складових».[1]

Окрім спекулятивних і раціональних «бульба-
шок» виділяють «комісійні» бульбашки (churning 
bubble) і внутрішні бульбашки (intrinsic bubble). 
Природа виникнення перших із них пов’язана із 
асиметричністю інформації, яка виникає між порт-
фельними менеджерами та клієнтами,що провокує 
спекулятивні настрої з боку менеджерів з метою 
отримання найбільшої комісійної винагороди. Тому 
ціни можуть не відбивати фундаментальні показни-
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ки компанії [10]. Формальною підгрупою раціональ-
них бульбашок на сучасному етапі виступають так 
звані «Внутрішні бульбашки», особливістю яких є 
залежність бульбашки від розміру дивідендних ви-
плат. Особливість цих бульбашок полягає в тому, що, 
якщо фундаментальні показники компанії стабільні і 
стійкі в часі, то будь-яка недо- або переоцінка акцій 
також буде стабільна і стійка в часі. Що в свою чергу 
призводить до зайвої чутливості цін до зміни фунда-
ментальних показників.

Для досліджень ринків активів, що проводяться 
центральними банками різних країн для власних ці-
лей, визначають власний підхід до визначення «буль-
башок». Переважно вони користуються визначенням 
цінового буму замість бульбашки. За ціновим бумом, 
на відміну від фази зростання «бульбашки», обвал 
не є обов’язковим результатом.

Існує декілька підходів до визначення етапів рин-
кових бульбашок. До їх певної квінтесенції дійшов 
Економіст Хайман Мінскі, автор гіпотези фінансової 
нестабільності, виділяв п'ять етапів розвитку бульба-
шок: заміщення, бум, ейфорія, взяття прибутків і, на-
решті, паніка. Існує декілька інтерпретацій цієї схеми, 
але суть механізму залишається незмінною [3].

Cтадія перша: заміщення. Заміщення може тра-
питися тоді, коли інвестори масово вкладають кошти 
у новітні розробки,технології а також у цінні папери 
з низьмики ставками(нижчі ставки- менший ризик). 
На цьому етапі прибутковість інших інструментів 
різко знижується.

Класичний приклад – падіння федеральних фон-
дів США з 6,5% у травні 2000 року до 1% в червні 
2001-го. За той же період прибутковість 30-річних 
іпотечних паперів впала на 2,5% до історичного мі-
німуму в 5,21%, створивши передумову для виник-
нення майбутньої бульбашки.[3] На першому етапі 
ринок завжди переживає неспокійні часи, а інвесто-
ри фокусуються лише на одному або декількох «мод-
них» інструментах. Стадія друга: бум.

Після заміщення починається повільне зрос-
тання цін, а потім збільшення кількості інвесторів 
посилає відповідний сигнал, що являє собою пере-
думову або ознаку ринкового буму. На цьому етапі 
зростаючі активи привернтають увагу засобів масо-
вої інформації. Інвестори починають жваво реагу-
вати на зміни ринку,та на відповідні сигнали.Вони 
вкладають кошти 

Третя стадія – ейфорія. Під час цієї стадії ринкова 
вартість активів швидко зростає. В цей час інвесто-
ри можуть робити необачні кроки на ринках, масово 
скуповуючи активи з метою отримання прибутків, 
і «теорія більшого дурня» опановує їхній розум. За 
цією теорією, менша увага приділяється якості акти-
вів, більша-спекулятивному підйому на якому можна 
підзаробити. На піку підйому, задача інвестора по-
збутися переоціненених активів, продавши їх «біль-
шому дурню».

Так, в 1989 році, коли в Японії сталася бульбашка на 
ринку нерухомості, земля в Токіо коштувала 139 тис. 
доларів за квадратний фут (0,3 кв. м), що на той час у 
350 разів перевищувало вартість землі на Манхеттені. 

Коли ця бульбашка лопнула, ціни на ринку нерухомос-
ті впали на 80%, а фондові індекси – на 70% [3].

Подібним чином надувалася і бульбашка дотко-
мів: у 2000-му сукупна вартість всіх інтернет-ак-
тивів, що торгувалися на NASDAQ, перевищувала 
ВВП багатьох країн світу [3].

Стадія четверта: взяття прибутків. В цей період 
економічні сигнали що отримують інвеcтори спону-
кають їх до продажу переоцінених активів та відтоку 
капіталу з відповідних ринків. Але визначити точ-
ний момент, коли бульбашка лусне, досить непро-
сто. Важливим аспектом бульбашки на цьому етапі є 
її чутливість. Будь-які зміни в ринковій кон’юнктурі 
можуть викликати її розрив.

Стадія п'ята: паніка. Це час швидкого знецінення 
активів. Інвестори намагаються позбутися цінних па-
перів за тю ціною,якою вони були придбані,проте,це 
мало кому вдається. Паніка серед інвесторів поши-
рюється і на раніше популярні цінні папери.

Один з найяскравіших прикладів паніки – жов-
тень 2008 року, після того як інвестбанк Lehman 
Brothers оголосив про банкрутство, а іпотечні компа-
нії Fannie Mae, Freddie Mac разом зі страховим гіган-
том AIG ледь не рушили слідом за ним. Тоді індекс 
S&P 500, що включає в себе показники 500 найбіль-
ших компаній, впав на 17%, а в цілому світові ринки 
втратили 9,3 трлн доларів, або 22% від їх загальної 
капіталізації [3].

Теоретичні аспекти «бульбашкової економіки» є 
важливими,проте на сучасному етапі,практичне зна-
чення активно освоюється економістами і являється 
одним і пріоритетних напрямків у цьому питанні. 
Прогнозування ринкових бульбашок дуже важкий та 
неточний процес. Коливання ринку іноді неможли-
во передбачити. Найбільш поширений підхід, коли 
бульбашка визначається виходячи з гіпотези ефек-
тивного ринку (ГЕФР). Більш того, даний підхід ви-
користовується в більшості розглянутих далі варіан-
тах емпіричних тестів на наявність бульбашки.

Розглянемо визначення прибутковості акції в 
період t + 1:

                          (1)
де r t +1 – прибутковість акції в майбутньому 

періоді, яка дорівнює відношенню надходжень від 
акції в майбутньому періоді, які складаються з ви-
плачуваних дивідендів d t +1 і доходу від продажу 
акції наприкінці періоду p t +1 за вирахуванням ціни 
акції в базисному році, до вартості акції в базисному 
році Pt.

Висловимо поточну вартість акції шляхом пере-
творення формули (1):

                             [2]
Таким чином, ціна акції визначається шляхом 

дисконтування очікуваних грошових потоків – диві-
дендів і вартості акції при продажу в майбутньому.

В умовах невизначеності ціна акції буде залежати 
від очікуваних значень дивідендів і вартості прода-
жу, а також очікуваної прибутковості. Для позначен-
ня очікуваного значення деякого показника виходячи 
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з усієї інформації, доступної в період (T – Ωt), ско-
ристаємося показником умовного математичного 
сподівання Et (...) [ 2 ].

Запишемо формулу (2) з використанням умовних 
математичних сподівань :

                             [2]
Формула (3) є базовою при визначенні фунда-

ментальної вартості акцій, саме з неї починається 
розгляд бульбашок на фондовому ринку в цілому 
ряді робіт, як-то: Леруа (LeRoy, 2004) [7], Шиллер 
(Shiller, 1981, 2000) [11], Уотсон (Watson, 1982) [12], 
Диба, Гроссман (Diba, Grossman, 1983) [13], Еванс 
(Evans, 1991) [14].

У 2013 році Нобелівська премія присуджена вче-
ним із США Юджину Фаме, Ларсу Пітеру Хансену 
і Роберту Шиллеру – «за емпіричний аналіз цін на 
активи». Їх дослідження допомагають зрозуміти бір-
жові котирування на довгих проміжках часу і заро-
бляти на фондовому ринку. Перший з 2013 Юджин 
Фама із Чиказького університету створив теорію 
ефективного ринку. На його думку, попередні ціни 
активів не допомагають передбачити на коротких 
відрізках часу майбутні руху цін, а вся нова інформа-
ція швидко враховується ринком в ціні активів.

Роберт Шиллер намагався зрозуміти передбачу-
ваність ринку на довгих проміжках часу. Він з'ясував, 
що ціни акцій більш волатильні, ніж фундаментальні 
фактори, що лежать в основі коливань, – наприклад, 
дивіденди. 

Третій – Ларс Пітер Хансен із Чиказького універси-
тету також вніс істотний внесок у теорію ціноутворення 
на ринку цінних паперів, але трохи з іншого боку. Він 
створив так званий «Узагальнений метод моментів» – 
спосіб аналізу математичних моделей, застосовуваний 
у тому числі і для тестування гіпотез Фами і Шиллера.

Висновки. Отже у цій статті ми розглянули осно-
вні теоретичні аспекти такого економічного яви-
ща як ринкова бульбашка, а також проаналізували 
деякі підходи до його прогнозування. Як показує 
практика,виникнення бульбашок на ринках є доволі 
непередбачуваним процесом,оскільки є високий ризик 
сплутати звичайні коливання на ринках з ймовірніс-
тю розвитку ринкових бульбашок. Така інтерпретація 
є дуже розповсюдженою у сучасному економічному 
просторі. Ще одним важливим висновком на якому ба-
зується вищезгадане твердження є те, що ринкову буль-
башку можна виявити лише після того як вона лусне, 
адже на відміну від коливань на кон’юнктурі ринку, ди-
наміка падіння цін на активи буде стрімкою.

Зараз економічна наука переживає часи коли на 
перший план виходить прикладний аналіз. Ця тен-
денція не оминула й питання ринкових бульбашок. 
Розроблювані моделі дають змогу все краще розу-
міти природу ринкових бульбашок та аналізувати 
їх. Відповідно до цього у порівняно недалекому 
майбутньому,можна створювати ще більш потужні-
ші моделі,інтегрувати їх на макроекономічному рів-
ні та відповідно мати змогу більш ефективно вплива-
ти на стан світової економіки.

Література:
1. Іванюк В.А., Богданов Д.Д. Фінансова бульбашка провісник кризи / / Материали за VIII Міжнародних науково практична кон-

ференція «Науковий потенціал на світла – 2012» (17-25 Септември 2012 Болгарія, Софія).
2. Іванюк В.А., Станік Н.А., Попов В.Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ фінансових бульбашок // Фунда-

ментальні дослідження. – 2012. – № 11 (частина – С. 1261-1265).
3. Financial Crises, and Systemic Risk / [Markus K. Brunnermeier Martin Oehmke] National Bureau of Economic Research, 2012. –  

89 p. – Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2103814
4. Вугальтер, О. Л.Витоки фінансової кризи і «мильні бульбашки» економічної теорії [Текст] / О. Л. Вугальтер // Науково-техніч-

на інформація. – 2011. – № 3. – С. 25-29.
5. Барановський, О. І. Економіка «мильних бульбашок» [Текст] / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування : Науково-ана-

літичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 45-69.
6. Тхор, С.О. Спекулятивні бульбашки та їх вплив на развиток кризових явищ / С.О. Тхор // Економічний вісник Донбасу. – 2011. –  

№ 3. – С. 123-126.
7. Rational Exuberance / [Stephen F. LeRoy]. – University of California, Santa Barbara April 14, 2004; Yukio Mishima, The Temple of 

the Golden Pavilion.
8. Hamilton, James D., 1986, «On Testing for Self-Fulfilling Speculative Price Bubbles», International Economic Review 27, – 545-552 р.
9. Siegel, Jeremy J., What Is an Asset Price Bubble? An Operational Definition. European Financial Management, Vol. 9, – pp. 11-24, – 

2003. – Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=388239
10. F.Allen, G.Gorton Churning Bubbles Review of Economic Studies. October 1993. – Vol. 60. – № 4. – P. 813-836.
11. Shiller, R. J., 1981, «Do Stock Price Move too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?», American Economic 

Review, 71, – 421-436 р.  12. Blanchard, O. J., and M. W. Watson (1982): «Bubbles, Rational Expectations,and Financial Markets,» in Crisis 
in the Economic and Financial Structure, ed. By P. Wachtel, – pp. 295-315. – Lexington, Lexington, MA. 13. Diba, B. T., and H. I. Grossman 
(1988): «The Theory of Rational Bubbles in Stock Prices» Economic Journal, № 98(392), – 746-754 р. 14. Evans, G. W. (1991): «Pitfalls in 
Testing for Explosive Bubbles in Asset Prices».



99

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»
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Исследование теоретических аспектов использования феномена рыночных пузырей. В работе рассмо-
трены основные составляющие понятия «рыночные пузыри». Проанализированы основные виды пу-
зырьков и этапы их формирования на мировых примерах. На этой основе осуществлен рассмотрение 
понятия «пузырь» как с субъективной точки зрения, так и по объективным оценкам ученых. Пред-
ложено сравнительный анализ составляющих феномена пузыри на примерах рынка недвижимости.
Ключевые слова: финансовый пузырь, спекулятивная пузырь, асимметрия информации, дивиденд-
ные выплаты, фундаментальные показатели, ценовой бум, инвестиции, рынок недвижимости, фон-
довый рынок, дефицит предложения.

MANIFESTATIONS AND CONSEQUENCES OF THE «BUBBLES» ON THE MARKETS 
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The theoretical aspects of the use of the phenomenon of market bubbles. The paper considers the main 
components of the concept of «market bubble». The basic types and stages of bubble formation in world 
examples. Based on this consideration by the term «bubble» as from a subjective point of view and objective 
assessments by scientists. Comparative analysis of the components of the phenomenon of bubbles in the 
real estate market examples.
Keywords: financial bubble, a speculative bubble, asymmetry of information, dividend payments, 
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Досліджено теоретичні питання ролі та значення спеціалізованих комерційних банків в за-
безпеченні ефективного функціонування банківської системи. А також діяльність таких спе-
ціалізованих банків в Україні. Визначено напрями та перспективи їх розвитку.
Ключові слова: спеціалізовані комерційні банки, банківська система, ощадні, інвестиційні, 
іпотечні банки.

В умовах ринкової економіки банківська систе-
ма відіграє особливу роль як невід’ємна складова 
національної економіки. Банківська сфера набуває 
надзвичайної ваги в суспільному житті. Банки сво-
єю діяльністю проникають у різні сфери економіки. 
Аналіз світового досвіду говорить, що спеціалізова-
ні банки необхідні та існують в країнах з розвинутою 

ринковою економікою, хоча вони все більше стають 
відділеннями універсальних банків. Проте функціо-
нування спеціалізованих банків особливо є потріб-
ним у країнах з перехідною економікою та країнах, 
що розвиваються, для вирішення першочергових за-
вдань, які стоять перед ними. Це, на нашу думку, сто-
сується й України. На сьогодні банківський сектор в 
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Україні формується відповідно до європейської мо-
делі універсалізації комерційних банків. Діюча дво-
рівнева банківська система стала причиною вкрай 
низького рівня спеціалізації в банківській сфері. 

Актуальнiсть дослiдження обумовлена тим, що 
банкiвська система відіграє важливу роль в процесi 
будiвництва ефективної, соціально орієнтованої, 
ринкової економіки інноваційного типу. Банківська 
діяльність сприяє активізації підприємницької діяль-
ності. Аналіз вітчизняного виробництва показує, що 
його відродження та розвиток неможливі без актив-
ного втручання банківських ресурсів. 

Об’єктом дослiдження є спеціалізовані комерцій-
ні банки України та їх місце у розвитку економіки.

Предметом дослiдження є сукупність організа-
ційних аспектів дiяльностi спецiалiзованих банкiв у 
складі банківської системи України в перiод ринко-
вого трансформування та зростання економiки.

Метою статті є аналіз діяльності спеціалізованих 
комерційних банків, дослідженні їх функцій та аль-
тернативних механізмів створення, функціонування 
в сучасних ринкових умовах. 

Питанням організації й діяльності комерційних 
банків відведене значне місце. Вони висвітлювали-
ся у працях вітчизняних учених-юристів зокрема,  
Є.О. Алісова, Є.В. Карманова, О.О. Качана,  
А.О. Костюченка, В.Л. Кротюка, Я.О. Лочман,  
О.П. Орлюк, С.В. Очкуренка, Є.М. Патрушева,  
А.О. Селіванова, Р.Б. Шишки, ряду фахівців з банків-
ської справи, зокрема: В.П. Гетьмана, В.О. Зінченка, 
В.С. Стельмаха, О.І. Воробйова, А.В. Шаповалова, 
В.А. Ющенка та ін. 

Комерційні банки відіграють важливу роль в 
розвитку ринкової економіки, вони є одним з ін-
струментів ринкової економіки. Комерційні бан-
ки, незважаючи на їх поширеність у світі, є новим 
явищем для України, оскільки їх створення розпо-
чалося після того як наша держава стала на шлях 
проведення економічних перетворень, запрова-
дження ринкових відносин. Сьогодні комерційні 
банки є головною ланкою банківської системи, іс-
тотно впливають на розвиток усіх галузей і сфер 
економіки, кредитуючи суб’єктів господарювання 
та надаючи споживчі кредити громадянам. Тради-
ційно у вітчизняній і закордонній літературі всі ко-
мерційні банки прийнято поділяти на універсальні 
і спеціалізовані. Вважається, що універсальний 
банк здійснює всі або майже усі види банківських 
операцій: надання як короткострокових, так і дов-
гострокових кредитів; операції з цінними папе-
рами, прийом внесків усіх видів, надання цілого 
ряду послуг тощо.

Спеціалізовані банки – банки, що спеціалізують-
ся на кредитуванні певної галузі економіки або гос-
подарської діяльності чи групи населення; характе-
ризуються вузькою спеціалізацією [2, с. 259].

Спеціалізовані банки прийнято класифікувати за 
наступними критеріями спеціалізації:

• функціональна спеціалізація (інноваційні, ін-
вестиційні, облікові, іпотечні, депозитні, клірингові 
банки); 

• галузева спеціалізація (сільськогосподарські, 
соціального розвитку, будівельні, трастові, енерге-
тичні, зовнішньоторговельні банки); 

• спеціалізація за клієнтурою (біржові, споживчо-
го кредиту, кооперативні, комунальні, страхові бан-
ки); 

• територіальна спеціалізація (муніципальні, 
регіональні, міжрегіональні, міжнародні банки) 
[7, с. 320]. 

У розвинутих країнах найбільш поширеними ви-
дами спеціалізованих банків є інвестиційні, іннова-
ційні, ощадні, іпотечні та експортно-імпортні.

Їх діяльність зосереджена на кількох операціях 
для більшості клієнтів. Так, інвестиційні банки за-
ймаються переважно емісійно-засновницькою ді-
яльністю, забезпечуючи посередництво і гарантії 
розміщення цінних паперів на фондовому ринку. 
Інноваційні банки здійснюють довгострокове кре-
дитування, в результаті якого можлива реалізація 
великих науково-технічних проектів. Ощадні банки 
орієнтують свою діяльність на залучення дрібних 
вкладів населення на певний строк і надання позик 
приватним особам. Іпотечні банки видають дов-
гострокові кредити під заставу нерухомого майна, 
землі, житлових будинків, споруд виробничого при-
значення. Експортно-імпортні банки займаються 
кредитуванням і наданням гарантій за операціями, 
пов’язаними в основному із зовнішньою торгівлею 
та міжнародним рухом капіталів [9, с. 350]. 

Ощадні банки у країнах з розвинутою ринковою 
економікою – це, як правило, невеликі кредитні уста-
нови, які функціонують у регіональному просторі (у 
межах міста, землі, штату тощо). Діяльність ощад-
них банків, як правило, контролюється державою, 
яка в особі місцевої влади є, гарантом за їх опера-
ціями. Головним клієнтом цих банків є населення. 
Вклади населення залучаються на поточні, інвести-
ційні та інші рахунки. Розміщення коштів здійсню-
ється у формі надання споживчих, іпотечних, блан-
кових (незабез-печених) кредитів, купівлі акцій та 
облігацій. 

В Україні функціонує спеціалізований банк для 
обслуговування населення – Ощадбанк. Він має дер-
жавну форму власності і цим гарантує громадянам 
їх вклади. 

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано в 
НБУ як самостійну банківську установу – «Держав-
ний спеціалізований комерційний ощадний банк 
України». Постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження 
Президента України від 20 травня 1999 р. Державний 
спеціалізований комерційний ощадний банк України 
перетворено у відкрите акціонерне товариство «Дер-
жавний ощадний банк України» (ВАТ «Ощадбанк») 
[15, с. 72].

Ощадбанк – установа, яка реалізовує державні 
соціальні програми, є активним учасником еконо-
мічного та соціального розвитку кожного регіону 
і міста. ВАТ «Ощадбанк» – одна з найбільших фі-
нансово-банківських установ в Україні. Стратегіч-
на перевага Ощадбанку – найбільша серед україн-
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ських банків філійна мережа – понад 6000 по всій 
країні, де працює майже чверть банківського персо-
налу України [12].

Протягом 2009-2013 років Ощадбанк банк під-
тримував стабільну публічну репутацію. Так за ре-
зультатами незалежних досліджень Інтернет-ресур-
су «Економічна правда» Ощадбанк неодноразово 
було визнано лідером рейтингу надійності депозит-
них вкладів в українських банках.

Таблиця 1
Основні показники Ощадбанку

1 травня 
2012

1травня 
2013

1 травня 
2014

Власний капітал,  
млрд.грн. 17,9 18,3 20,4

Обсяг кредитного 
портфеля, млрд.грн. 67,4 80,7 94,4

Обсяг залучених ко-
штів клієнтів,  
млрд.грн.

35,5 40,5 41,4

Обсяг інших залучень, 
млрд.грн. 23,4 27,7 46,8

Кількість банкоматів, 
шт. 1366 1720 1951

Кількість торгівельних 
POS-терміналів, шт. 1189 6119 11186

Джерело: [12]

За даними табл.1 можна зробити висновок, що за 
останні 3 роки банк розширюється, збільшується і 
власний капітал, і обсяг кредитного портфелю, обсяг 
залучених коштів, обсяг інших залучень, кількість 
банкоматів, кількість торгівельних POS-терміналів, 
тобто банк продовжує розвиватися, гарантуючи ви-
соку стабільність і надійність своїм клієнтам.

За обсягом загальних активів Ощадбанк на 2013 
рік посідав третє місце. Лідером є Приватбанк – 
104398412 тис. грн., друге місце посів Державний 
Укрексімбанк з обсягом загальних активів 68978278 
тис. грн. і третє місце посів Ощадбанк – 56211400 
тис. грн. Ощадбанк посів друге місце серед банків 
України за обсягом власного капіталу, за фінансовим 
результатом (прибутком), третє місце за розміром 
кредитів та заборгованості клієнтів і четверте місце 
за обсягами залучення коштів. Цим Ощадбанк довів 
свою стійкість, і здатність оперативно реагувати на 
зміни в економіці.

Інвестиційним визначається «банк, що спеціалі-
зується на здійсненні портфельних та реальних ін-
вестицій на комісійній основі чи за власний кошт 
шляхом проведення операцій з цінними паперами 
(випуск, розміщення, придбання) та довгостроко-
вого кредитування інвестиційних проектів, засно-
вницької діяльності» [5, с. 480]. 

В українському законодавстві до січня 2012 року 
передбачалася можливість створення спеціалізовано-
го інвестиційного банку. Зокрема в ст. 4 Закону Укра-
їни «Про банки і банківську діяльність» зазначалося: 
«…банки в Україні можуть функціонувати як універ-

сальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки 
можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, 
розрахунковими (кліринговими)…» [1, с. 30]. 

Незважаючи на наявність нормативної бази для 
їх функціонування, жодного спеціалізованого інвес-
тиційного банку в Україні створено не було. Хоча на 
ринку працює ряд банківських установ, які містять 
вказівку на інвестиційну складову їх діяльності. 

Законом України від 15.02.2011 № 3024-VI «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо регу-
лювання діяльності банків» зі ст. 4 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» виключений пе-
релік видів банківських установ за спеціалізацією: 
«…Банк самостійно визначає напрями своєї діяль-
ності і спеціалізацію за видами послуг. Національний 
банк України визначає види спеціалізованих банків та 
порядок набуття банком статусу спеціалізованого…». 

Постановою Правління Національного банку 
України від 28.12.2011 № 479 внесено відповідні 
зміни до Інструкції про порядок регулювання ді-
яльності банків в Україні від 28 серпня 2001 року № 
368, якими передбачається функціонування двох ви-
дів спеціалізованих банків в Україні – ощадний та 
довірчого управління, тобто інвестиційні банки як 
тип спеціалізованого банку на сьогодні не виокрем-
люються [10]. 

На сьогодні, оцінка поточного стану інвестиційної 
діяльності банківських установ базується на показ-
никах функціонування універсальних банків і банків 
інших типів спеціалізації (ощадний). Всі банківські 
інвестиційні операції в Україні здійснюються універ-
сальними банками. Основний показник, який харак-
теризує діяльність банків у сфері інвестиційного кре-
дитування є кредитно-інвестиційний портфель. 

О. О. Ляхова і Т. П. Шокало кредитно-інвести-
ційний портфель визначають як «цілеспрямовано 
сформовану сукупність об’єктів фінансового та/або 
реального інвестування, призначену для реалізації 
попередньо розробленої стратегії, що визначає ін-
вестиційну мету банку» [8, с.59]. Джерелами фор-
мування кредитно-інвестиційного портфеля банків 
виступають як власні, так і позикові та залучені фі-
нансові ресурси. Найбільший кредитно-інвестицій-
ний портфель має перша п’ятірка українських бан-
ків: ПриватБанк, Ощадбанк, Промінвестбанк, ВТБ 
Банк, Укрсоцбанк. На рис. 1 представлено обсяги 
кредитно-інвестиційного портфеля банків України.
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Рис. 1. Динаміка кредитно-інвестиційного 
портфеля банків України протягом 2008-2013 рр.
Джерело: [11]
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Здійснивши аналіз наведених статистичних да-
них, можна сказати, що найбільшого значення обся-
ги кредитно-інвестиційного портфеля банків Украї-
ни досягають станом на початок 2009 р., після чого 
відбувається поступове зниження показника, що, 
відповідно, свідчить про спад інвестиційної актив-
ності банківських установ у зазначений період. 

Одним із факторів, що спричиняє асиметрич-
ність кредитного портфеля українських банків є від-
сутність довгострокового кредитування юридичних 
осіб. Варто відзначити, що велика кількість банків 
не можуть надати інвестиційний кредит на строк 
3-5 років самостійно, без участі інших фінансових 
інститутів, що пов’язано з ризикованістю довгостро-
кових вкладень і обмеженістю ресурсної бази банків 
[6, с. 149]. 

В Україні існують перспективи створення спеціа-
лізованого інвестиційного банку державної власнос-
ті. Вітчизняним урядом вже здійснено ряд заходів у 
цьому напрямку. Зокрема, Концепцією Державної 
цільової економічної Програми модернізації ринків 
капіталу в Україні, розробленою на замовлення Дер-
жінвестицій та схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України [12], передбачається створення 
державного інноваційно-інвестиційного банку, який 
буде стимулювати інвестиційну діяльність банків, 
наприклад, надання кредитів за пільговими ставками 
для банків – найбільш активних учасників інвести-
ційного ринку, гарантування інвестиційних креди-
тів, що видаються такими банками, часткова компен-
сація витрат банків, консультативна підтримка таких 
банків тощо. Тобто, частково такі функції мають 
бути передані від НБУ до державного інноваційно-
інвестиційного банку, що зменшить навантаження 
на НБУ та дозволить зосередити весь комплекс ви-
значених специфічних функцій в одній спеціалізова-
ній банківській установі. 

На роботу банківської системи негативно впливає 
відсутність спеціалізованих банків, оскільки на ко-
мерційні банки перекладаються невластиві їм функ-
ції. У відповідності до Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» [1, с. 30] в нашій країні про-
декларовано функціонування інвестиційних банків, 
до яких відносяться банки, більш 50% активів яких є 
активами одного виду, але з огляду на структуру ак-
тивів банківських установ можна стверджувати, що 
в Україні вимогам не відповідає жоден з банків [16]. 

З огляду на стан сучасної банківської систе-
ми, в Україні необхідно створити спеціалізовані 
банки, зокрема інвестиційні, в тому числі банки 
реконструкції та розвитку. Вони дозволять акуму-
лювати обмежені інвестиційні ресурси країни та 
спрямувати їх на розвиток пріоритетних галузей 
економіки. Розв’язання однієї з основних проблем 
функціонування цих банків – формування ресурс-
ної бази цих банків можна вирішити шляхом вико-
ристання для цих цілей вільних коштів резервних 
та амортизаційних фондів підприємств, які мо-
жуть вилучатися у них в користування зазначених 

банків на засадах примусових позик з виплатою 
певних відсотків [ 3, с. 58].

Перспективним також є створення земельних та 
іпотечних банків для проведення кредитування сіль-
ськогосподарських підприємств. Вони мають бути 
середніми за розмірами, оскільки саме такі банки 
можуть, з одного боку, достатньо враховувати місце-
ву специфіку при здійсненні своїх операцій, з іншо-
го – проводити достатній обсяг операцій, щоб мати 
можливість залучати ресурси під сформовані ними 
пули іпотек.

Створення іпотечних банків, сприятимуть вирі-
шенню житлової проблеми в Україні. Крім того, як 
показує світова практика, розвиток житлового будів-
ництва сприяє піднесенню в галузях, що виробля-
ють для населення товари тривалого використання, 
і суміжних з ними. Значну роль іпотечні кредити 
можуть відіграти й у розвитку промислового вироб-
ництва, коли об’єктом іпотеки будуть промислові 
приміщення та споруди, а також цілісні виробничі 
комплекси [3, с. 58]. 

На 1.05.2014 р. кількість банків, що мають ліцен-
зію на здійснення банківських операцій, становить 
180, з них спеціалізованим можна вважати лише дер-
жавний Ощадний банк України. Україні не потрібні 
180 банків, які, не маючи достатньо високого рівня 
капіталізації, здійснюють дуже широке коло опера-
цій на території декількох областей або на території 
усієї України. Це в будь-який момент може призвес-
ти до виникнення у банку з низьким рівнем капіталу 
фінансових труднощів та до подальшого банкрут-
ства, яке в свою чергу негативно відіб’ється на фі-
нансовому становищі банківської системи в цілому 
та на довірі населення до банків, що дуже важливо в 
сучасних економічних умовах.

На основі проведеного дослідження, можна зро-
бити висновок, що створення державних інновацій-
них банків, інвестиційних, іпотечних, лізингових, 
трастових, банків реконструкції і розвитку, банків 
проектного фінансування є доволі перспективним 
завданням. Саме вони можуть залучати кошти різ-
них позабюджетних фондів (пенсійного, соціально-
го страхування й ін.) і використовувати їх для дов-
гострокового інвестування в інновації. Такі банки 
можуть фінансувати інноваційні програми, розміща-
ти цільові кредити, здійснювати середньо- і довго-
строкові інвестиції. Важливою є співпраця держави 
та приватних інвесторів при формуванні спеціалі-
зованих банківських установ. Наявність державних 
органів влади в числі акціонерів банку може полег-
шити пошук компромісу між прибутковістю об’єктів 
інвестування та їхньою соціальною значимістю.

Діяльність спеціалізованих комерційних банків 
є важливим джерелом розвитку реального сектора 
економіки, забезпечуючи тісний зв’язок між секто-
рами юридичних осіб, фізичних осіб і банківських 
установ. Однак, проведене дослідження свідчить 
про недостатній рівень розвитку спеціалізованих 
банків в Україні, при наявності значного потенціалу.
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Стаття присвячена дослідженню ймовірності банкрутства підприємств харчової промисло-
вості України. Проаналізовано ймовірність настання банкрутства деяких обраних підпри-
ємств хлібопекарської промисловості України. Проведена оцінка ймовірності банкрутства 
ґрунтувалася на існуючих зарубіжних і вітчизняних методиках. Визначено три інтегральні 
моделі, які дозволяють найбільш точно провести оцінку ймовірності банкрутства, вибрані 
моделі найбільш точно пристосовані до особливостей сьогоднішньої економіки і особли-
вості даної галузі. Виходячи з оцінки ймовірності банкрутства підприємств харчової галузі, 
було визначено головні причини, що викликають кризові явища на підприємстві.
Ключові слова: банкрутство, прогнозування банкрутства підприємств, моделі ймовірності 
банкрутства, харчова промисловість.

Постановка проблеми. Харчова промисло-
вість характеризується коротким операційним ци-
клом та нееластичним попитом на продукцію, що 
має забезпечити їхню ліквідність, прибутковість 
та фінансову стабільність. На жаль, досвід функ-
ціонування вітчизняних харчових підприємств де-
монструє негативні тенденції щодо неплатоспро-
можності, збиткової діяльності, що врешті решт 
призводить до їхнього банкрутства. Дана ситуація 
свідчить про необхідність оцінки ймовірності на-
стання банкрутства підприємств харчовою галузі 
з метою визначення рівня фінансової стабільності 
та критичних моментів в діяльності вітчизняних 
підприємств даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанню визначення ймовірності банкрутства під-
приємств приділяється значна увага з боку вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Розробкою методик 
і критеріїв прогнозування банкрутства займались 
такі провідні вчені як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс,  
Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран,  
Р. Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Вагомий 
внесок у вирішення проблемних питань з банкрут-
ства зробили вітчизняні вчені: І. Жук, Л. Лігоненко, 
О. Терещенко, Т. Тесленко та ін.

Мета дослідження. Метою даної статті є визна-
чення рівня загрози банкрутства українських під-
приємств харчової галузі на основі моделей вітчиз-
няних та зарубіжних науковців.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній 
день одним з найважливіших інструментів раннього 
запобігання та прогнозування банкрутства підпри-
ємств є дискримінантний аналіз. Його зміст полягає 
в тому, що за допомогою математично-статистич-
них методів будують функцію та розраховують ін-
тегральний показник, на підставі якого можна з до-
сить точною ймовірністю передбачити банкрутство 
суб’єкта господарювання.

Для якомога точнішої оцінки ймовірності бан-
крутства досліджуваних підприємств нами було об-
рано 3 моделі, які на нашу думку мають найменшу 
похибку та мають більш вузьке застосування (роз-
роблені для вітчизняних підприємств), що дає змогу 
знизити ймовірність помилкового результату до мі-
німуму. Даними моделями є:

1) R-модель ІДЕА
R = 0,38∙К1 + К2 + 0,054∙К3 + 0,63∙К4,         (1)

де К1 – коефіцієнт маневреності власного капіта-
лу, К2 – показник рентабельності власного капіталу, 
К3 – коефіцієнт оборотності активів, К4 – показник 
рентабельності продукції [1, с. 112].

2) Модель Сайфулліна і Кадикова
ZСК = 2∙К1 + 0,1∙К2 + 0,08∙К3 + 0,45∙К4 + К5,      (2)

де К1 – коефіцієнт забезпечення власними кошта-
ми, К2 – коефіцієнт поточної ліквідності, К3 – кое-
фіцієнт оборотності активів, К4 – рентабельність 
реалізованої продукції, К5 – рентабельність власного 
капіталу [2, 86].

3) Дискримінантна функція Терещенка для хар-
чової галузі
ZТЕР = 0,261∙K1 + 1,272∙K2 + 0,13∙K3 + 0,486∙K4 + 

+ 0,639 K9+0,221 K10-1,433,                            (3)
де К1 – коефіцієнт покриття, К2 – коефіцієнт фі-

нансової незалежності, К3 – коефіцієнт оборотності 
капіталу, К4 – коефіцієнт рентабельності операцій-
них продаж по Cash-flow 1, К9 – рентабельність влас-
ного капіталу, К10 – коефіцієнт оборотності оборот-
них активів [1, с. 115].

Відібрані три моделі було застосовано для оцінки 
ймовірності банкрутства обраних п’яти підприємств 
харчової галузі України, а саме: 1. ПАТ «Запорізький 
хлібозавод № 3» (далі Підприємство 1); 2. ПАТ «Чер-
нівецький хлібокомбінат» (далі Підприємство2);  
3. ПАТ «Хліб» (далі Підприємство 3); 4. ПАТ 
«Херсон ський комбінат хлібопродуктів» (далі Під-
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приємство 4); 5. ПАТ «Кременчуцький хлібокомбі-
нат» (далі Підприємство 5). Розглянемо детальніше 
отримані результати.

Першою моделлю яку було застосовано для про-
ведення аналізу є К модель ІДЕА (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка значень R коефіцієнту моделі ІДЕА

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012
Підприємство 1 0,24 -0,14 0,17 0,30 0,15
Підприємство 2 0,62 0,82 0,62 0,58 0,49
Підприємство 3 -1,44 -1,81 0,06 -1,75 -0,28
Підприємство 4 0,23 0,13 0,09 0,13 0,26
Підприємство 5 -0,20 -0,12 -0,09 -0,20 -0,51

Спираючись на отримані дані ми бачимо, що лише 
одне з усіх досліджуваних підприємств – компанія 2 
протягом досліджуваного періоду мало дуже низьку 
ймовірність настання банкрутства, яка не перевищує 
10%. Так, протягом 2008-2012 років мінімальне зна-
чення R коефіцієнту становило 0,49 у 2012 році. В 
свою чергу максимальне значення даного показника 
було у 2009 році і становило 0,82. Важливо додати, 
що обсяг чистого прибутку даного підприємства у 
саме у цьому році мав максимальне значення за весь 
досліджуваний період [4]. Беручи до уваги той факт, 
що найменшим значенням R коефіцієнту для вста-
новлення мінімальної загрози банкрутства є 0,42, 
можна зробити висновок, що підприємство є в свою 
чергу певним взірцем. 

Підприємство 4 входило до нормативної групи з 
середнім рівнем загрози банкрутства у першому та 
останньому році досліджуваного періоду, а R коефі-
цієнт становив 0,23 та 0,26 відповідно. У 2010 році 
R коефіцієнт прийняв значення у 0,09, що є міні-
мальним значенням за увесь досліджуваний періоді 
і в свою чергу вказує на його переходу до групи ри-
зику з високою ймовірністю настання банкрутства. 
Дана ситуація стала наслідком чималих збитків які 
підприємство отримало у данні роки, підвищення 
обсягів довгострокових і головним чином коротко-
строкових запозичень [3, с. 168].

Щодо підприємств 3 та 5 то протягом кожного 
року досліджуваного періоду обидві компанії мали 
від’ємне значення даного показника, а це в свою чер-
гу вказує нам на той факт, що протягом п’яти дослі-
джуваних років дані підприємства мали дуже високу 
ймовірність банкрутства. 

За допомогою вищеописаної моделі Сайфулліна і 
Кадикова, були отримані дані наведені у табл. 2.

Найкращу ситуацію має підприємство 2. Зокрема 
у 2008 році він становив лише 0,68, що свідчить про 
середній рівень загрози банкрутства, а вже у 2009 році 
коефіцієнт Z становив 1,16, що є більшим пирогово-
го значення даної моделі і свідчить нам про позитив-
ні зрушення у фінансовому стані компанії та значне 
зменшення ймовірності настання банкрутства.

Щодо підприємства 4, то ми бачимо, що протягом 
досліджуваного періоду, його ситуація була досить 

стабільною. Так мінімальним значення Z коефіцієн-
ту було у 2009 році і становила 0,70, а максимальним 
було у 2008 році та становило 0,89. Дана ситуація є 
досить близькою до даних отриманих за допомогою 
моделі ІДЕА та свідчать нам про те, що у 2008-2012 
роках дана компанія мала середній рівень загрози 
банкрутства, хоча така ситуація не є бажаною для 
будь-яких підприємств і вимагає застосування сис-
теми заходів з метою недопущення настання критич-
ного фінансового стану [3, с. 166].

Таблиця 2
Динаміка значень ZСК коефіцієнту моделі  
Сайфулліна і Кадикова

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012
Підприємство 1 0,33 -1,41 0,50 -0,67 0,02
Підприємство 2 0,68 1,16 0,69 0,75 0,86
Підприємство 3 -4,65 -3,81 -5,13 -10,61 -12,95
Підприємство 4 0,89 0,82 0,70 0,88 0,82
Підприємство 5 -2,07 -1,80 -1,83 -1,01 -1,93

Ситуація підприємства 1 у досліджуваному періоді 
є неоднозначною та аналогічною до ситуації описаної 
у попередній моделі. Так, Z коефіцієнт протягом п’яти 
років носив досить хаотичний характер і з кожним на-
ступним роком періоду зазнавав досить значних змін. 
Отримані дані є свідченням того, що і ймовірність на-
стання банкрутства даної компанії постійно змінюва-
лась від середнього до критичного рівня.

Щодо підприємств 3 та 5, то з табл. 3 ми бачимо, 
що їх ситуація у даному періоді є незадовільною, що є 
аналогічним до даних попередньої моделі ІДЕА. Так, 
ми бачимо, що значення Z коефіцієнту не лише є мен-
шим 1, що за нормативами даної компанії вже вказує 
на підвищений ризик банкрутства компанії. В даному 
випадку цим компаніям необхідно застосувати систе-
му антикризових заходів, які допоможуть їм віднови-
ти рівень своєї фінансової стабільності [3, с. 170].

Наступною моделлю, яку було застосовано для 
визначення рівня загрози банкрутства обраних під-
приємств є модель Терещенка, яка була розроблена 
для підприємств харчової галузі, тому похибка даної 
моделі дуже низька та складає лише 7,9% [2, с. 86]. 
Розраховані дані відповідно до кожного коефіцієнту 
наведено у табл. 3.5.

За допомогою розрахованих даних наведених у 
табл. 3 та за допомогою вищеописаної моделі дис-
кримінантної моделі Терещенка, були отримані дані 
наведені у табл. 3.

Підприємство 2, яке за моделями ІДЕА та Сайфу-
ліна і Кадикова. Так, коефіцієнт Z для даної компанії 
у досліджуваному періоді не перевищував 0,50. В 
даному випадку дане значення входить до норматив-
ної групи 0<ZТЕР<1 і вказує на те, що підприємству 
загрожує висока ймовірність банкрутства. Мінімаль-
ним, значення даного показника було у 2008 році та 
становило лише -0,03, і зважаючи на той факт, що 
він мав від’ємне значення, ми можемо зробити ви-
сновок, що на початок досліджуваного періоду під-
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приємство знаходилось у критичному стані та мало 
дуже високу ймовірність настання банкрутства. 
Щодо наступних трьох років, а саме 2010-2012 ро-
ків, ми бачимо, що Z показник має певну тенденцію 
до збільшення.

Таблиця 3
Динаміка значень Zтер коефіцієнту моделі  
Терещенка для харчової галузі

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012
Підприємство 1 0,65 0,45 0,38 0,44 0,32
Підприємство 2 -0,03 0,50 0,05 0,14 0,17
Підприємство 3 -1,17 -1,18 -0,33 -1,02 -1,78
Підприємство 4 0,58 0,65 0,71 0,48 0,91
Підприємство 5 -0,61 -0,68 -1,06 -0,84 -1,63

Так, протилежну ситуації ми можемо побачити 
і на прикладі підприємства 1, де Z коефіцієнт хоча 
і входить до нормативної групи 0<ZТЕР<1 [1, 112], 
що вказує на високу загрозу банкрутства для да-
ної компанії та нестабільне фінансове положення, 
але показник є досить стабільним та за увесь до-
сліджуваний період його значення відхиляється не 
більше як на 0,3. Така тенденція, на жаль, вказує 
на те, що майбутнє існування та загалом діяльність 
компанії знаходиться під загрозу і підприємству 

необхідно змінювати систему і механізм управлін-
ня та антикризової політики для стабілізації свого 
положення.

Щодо підприємства 4, то за результати застосу-
вання даної моделі є схожими до результатів застосу-
вання двох попередніх моделей. Так, протягом усьо-
го досліджуваного періоду просліджується чітка 
тенденція до збільшення Z коефіцієнту моделі Тере-
щенка, зокрема у 2008 році даний показник становив 
лише 0,58, а ц 2012 році збільшився майже вдвічі і 
становив 0,91. Показник весь період входив до нор-
мативної групи 0<ZТЕР<1, що в свою чергу свідчить, 
що підприємство маж досить серйозну загрозу на-
стання банкрутства, що вимагає запровадження ан-
тикризових заходів. 

Висновки. Отже, за результатами проведених 
досліджень було отримано, що серед п’яти випад-
ково обраних вітчизняних підприємств лише два 
з них знаходяться у критичному стані – компанія 3 
та 5. Так, протягом усього досліджуваного періоду 
обидва підприємства зберігали від’ємне значення 
Z коефіцієнту відповідно до кожної з застосованих 
моделей. Така ситуація свідчить про дуже високу 
загрозу настання банкрутства даних компаній, нега-
тивні зміни в їх структурі та втрату даними фірмами 
своєї фінансової стабільності, що в свою чергу ви-
магає від них негайного застосування системи анти-
кризових заходів.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Чернов К.А.
студент
Черноморского государственного университета имени Петра Могилы

Статья посвящена исследованию вероятности банкротства предприятий пищевой промышленности 
Украины. Проанализированы вероятность наступления банкротства некоторых избранных пред-
приятий хлебопекарной промышленности Украины. Проведенная оценка вероятности банкротства 
основывалась на существующих зарубежных и отечественных методиках. Определены три инте-
гральные модели, которые позволяют наиболее точно провести оценку вероятности банкротства, 
выбранные модели наиболее точно приспособлены к особенностям сегодняшней экономики и осо-
бенности данной отрасли. Исходя из оценки вероятности банкротства предприятий пищевой отрас-
ли, были определены основные причины, вызывающие кризисные явления на предприятии.
Ключевые слова: банкротство, прогнозирования банкротства предприятий, модели вероятности 
банкротства, пищевая промышленность.
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BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION  
OF THE UKRAINIAN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
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The article investigates the bankruptcy probability of Ukrainian food industry enterprises. The level of 
selected Ukrainian food industry enterprises bankruptcy threat was examined. The bankruptcy probability 
estimation is based on existing international and domestic techniques. Three integrated models that most 
accurately assess the bankruptcy probability was selected, these models are adapted to the characteristics 
of today's economy and industry. Based on the bankruptcy probability assessment we can identify the key 
causes of the enterprises crisis.
Keywords: bankruptcy, companies’ bankruptcy forecasting, bankruptcy probability models, the food 
industry.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ У ФІНАНСУВАННІ  
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Шавлак В.В. 
студентка
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Вивчено питання нестабільності фінансування соціально-культурної сфери на сучасному 
етапі державотворення. Проаналізовано структуру і динаміку соціальних видатків держав-
ного та місцевих бюджетів України. З’ясовано, що місцеві бюджети є основним грошовим 
фондом органів місцевого самоврядування, сприяють забезпеченню фінансової самодостат-
ності розвитку територій держави, визначають ефективність впливу місцевих органів влади 
на розвиток економічного потенціалу їх територій. За допомогою них визначається резуль-
тативність фінансування інвестиційних проектів на місцевому рівні, ефективність функціо-
нування місцевих органів влади. Обґрунтовано заходи щодо оптимізації видаткової частини 
місцевих бюджетів на фінансування соціально-культурної сфери в умовах обмеженості бю-
джетних коштів.
Ключові слова: місцевий бюджет, соціально-культурний розвиток, регіон, бюджетні кошти, 
видатки, міжбюджетні трансферти, капітальні видатки.

Постановка проблеми. Стабільний соціально-
економічний розвиток держави передбачає не тільки 
ефективне функціонування й оптимальну взаємодію 
усіх сфер і ланок фінансової системи, не менш важ-
ливу роль відіграють соціальні пріоритети витрачан-
ня бюджетних коштів. Місцеві бюджети є основним 
грошовим фондом органів місцевого самоврядуван-
ня, сприяють забезпеченню фінансової самодостат-
ності розвитку територій держави, визначають ефек-
тивність впливу місцевих органів влади на розвиток 
економічного потенціалу їх територій. За допомогою 
них визначається результативність фінансування ін-
вестиційних проектів на місцевому рівні, ефектив-
ність функціонування місцевих органів влади. 

Аналіз досліджень і публікацій. В економічній 
літературі вивченню питань ролі місцевих бюджетів 
у фінансуванні соціально-культурного розвитку ре-
гіонів приділялось багато уваги. Зокрема, в дискусії 

щодо проблем витрачання бюджетних коштів взяли 
участь вітчизняні науковці Й.М. Бескид, О.Д. Васи-
лик, В.М. Геєць, В.Г. Дем’янишин, В.В. Зайчикова, 
О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, М.І. Кульчицький, 
І.О. Луніна, Ц.Г. Огонь, В.М. Опарін, К.В. Павлюк, 
Ю.В. Пасічник, О.М. Піхоцька, І.В. Сало, Л.Л. Таран-
гул, І.Я. Чугунов, С.І. Юрій та інших дослідників.

Формулювання цілей статті. Завданням нашого 
дослідження є вироблення науково-теоретичних під-
ходів щодо визначення ролі місцевих бюджетів у фі-
нансуванні соціально-культурного розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу. В coцiaльнoму 
poзвитку peгioну вaгoмa poль вiдвoдитьcя мicцeвим 
бюджeтaм, адже вoни є джepeлoм фiнaнcувaння 
зaклaдiв ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв’я 
нaceлeння, зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, житлoвo- 
кoмунaльнoгo гocпoдapcтвa, piзнoмaнiтниx 
мoлoдiжниx пpoгpaм, витpaт пo упopядкувaнню 
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нaceлeниx пунктiв. Саме з мicцeвиx бюджeтiв 
здiйcнюютьcя видaтки нa coцiaльний зaxиcт тa 
coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння 
пpитулкiв тa дитячиx зaклaдiв-iнтepнaтiв, дoпoмoги 
ciм’ям з дiтьми, іншим мaлoзaбeзпeчeним i 
нeзaxищeним вepcтвaм населення [1, с. 220].

Мicцeвi бюджeти Укpaїни xapaктepизуютьcя 
coцiaльнoю cпpямoвaнicтю, ocкiльки пpиблизнo 
тpeтинa уcix їxнix кoштiв викopиcтoвуєтьcя нa 
coцiaльнi пoтpeби, a caмe: coцiaльний зaxиcт i 
coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння, утpимaння 
зaклaдiв i oб’єктiв, щo нaлeжaть дo coцiaльнo-
культуpнoї cфepи, зpocтaють видaтки чepeз 
збiльшeння кiлькocтi бeзpoбiтниx, нeoбxiднocтi 
зaxиcту нaйбiльш вpaзливиx вepcтв нaceлeння тa 
iншi coцiaльнi цiлi [1, с. 221].

Для України характерне гостре недофінансуван-
ня соціально-культурного розвитку регіонів. При-
чин цьому безліч. По-перше, через низький рівень 
податкового навантаження на малий і середній біз-
нес, який, перебуваючи в тіньовому секторі еконо-
міки, завжди гостро реагував на будь-який тиск з 
боку держави. По-друге, через низьку ефективність 
контрольних повноважень органів державної влади 
та місцевого самоврядування і, як наслідок, брак 
адекватних важелів впливу на нецільове і неефектив-
не витрачання бюджетних коштів. По-третє, через 
відсутність єдиних концептуальних підходів до ви-
роблення стратегії соціально-культурного розвитку 
нашої держави у зв’язку з надмірною поляризацією 
політичних поглядів законодавчої та виконавчої гі-
лок влади [3, с. 171-173].

У результаті цього маємо такий стан справ у фі-
нансуванні соціально-культурного розвитку регіо-
нів, який більшість вітчизняних учених-економістів 
пов’язують із «залишковим принципом», тобто в 
останню чергу або ж за дуже скороченими нормати-
вами. Проте в умовах демократичних перетворень 
соціальні пріоритети витрачання бюджетних ко-
штів повинні розглядатися як обов’язкова умова та 
невід’ємна складова повноцінного функціонування 
суспільства і, відповідно, потребують до себе зна-
чної уваги [3, с. 174].

Видатки місцевих бюджетів без урахування 
коштів, що передаються із загального фонду бю-
джету до бюджету розвитку, проведені у загальній 
сумі 58 млрд. 667,9 млн. грн., або 94,5% від за-
планованого на 2010 р. обсягу 67 млрд. 868,5 млн. 
грн.), та на 22 млрд. 419,7 млн. грн. більше порів-
няно 2009 р. [3, с. 175].

Незважаючи на незначне збільшення у 2013 р. 
обсягів видатків, що здійснювались з місцевих бю-
джетів, не забезпечило умов для економічного зрос-
тання регіонів, що свідчить збереження негативної 
тенденції до збільшення у видатках місцевих бюдже-
тів питомої ваги поточних витрат, тобто додатково 
отримані кошти спрямовано в основному на «про-
їдання» ресурсів. Їх щорічне збільшення на 20–30% 
є звичним явищем сьогодення, продиктоване полі-
тикою уряду «латання бюджетних дірок», оскільки 
темпи інфляційних процесів у нашій державі значно 

перевищують мізерні обсяги фінансування соціаль-
но-культурного розвитку регіонів [2].

У структурі видатків місцевих бюджетів у 2013 р. 
найбільшу частку займали видатки на освіту (37,2%, 
або 40,3 млрд. грн.), а найменшу – на духовний та фі-
зичний розвиток (3,8%, або 5,1 млрд. грн.). При цьо-
му видатки на соціальний захист і соціальне забез-
печення становили 27,6 млрд. грн., що на 4,0 млрд. 
грн., або 17,1% більше, ніж у 2012 р., на охорону 
здоров’я – 22,7 млрд. грн., що на 2,8 млрд. грн., або 
10,8% більше, ніж у 2012 р. Сумнівним є значний 
економічний ефект даних видатків (крім встановлен-
ня привілеїв для окремих соціальних груп), оскіль-
ки їх фінансування здійснювалося не системно та 
не прозоро. Зважаючи на те, що соціальні видатки 
можна знайти в кожній з видаткових статей місцевих 
бюджетів, їх реальний обсяг у кілька разів переви-
щував той, що декларувався різними політичними 
силами [2].

Нестача фінансових ресурсів на місцевому рівні, 
а відтак низький рівень фінансування видатків на 
соціальний захист і соціальне забезпечення, освіту, 
охорону здоров’я, духовний та фізичний розвиток, 
компенсується за рахунок трансфертів. При цьо-
му, упродовж останніх років частка як дотацій, так 
і субвенцій у доходах місцевих бюджетів колива-
лася в межах 20%, що поставило органи місцевого 
самоврядування у пряму залежність від централь-
них органів державного управління. Держава має 
бути зацікавлена в тому, щоб фінансування заходів 
соціально-культурного характеру відбувалося у на-
лежному обсязі та якості в усіх регіонах, виступаю-
чи не тільки контролером ефективності витрачання 
бюджетних коштів, а й забезпечуючи їх адекватне 
фінансування. Проте роль власних доходів місцевих 
бюджетів у фінансовому забезпеченні місцевого са-
моврядування має зростати [5, с. 91].

Як свідчить практика виконання місцевих бюдже-
тів, у 2013 р. в структурі міжбюджетних трансфертів 
найбільшу частку займали субвенції на виплату допо-
моги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та ін-
валідам (26,2%, або 16,6 млрд. грн.), а також на надан-
ня пільг і житлових субсидій населенню (7,0%, або 
4,4 млрд. грн.). Натомість незначна частка бюджетних 
коштів була спрямована на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
(0,6%, або 408,6 млн. грн.), забезпечення лікування 
хворих на цукровий діабет (0,3%, або 160,0 млн. грн.), 
фінансування заходів із запобігання поширенню та лі-
кування грипу і гострих респіраторних захворювань 
(0,1%, або 95,1 млн. грн.). Відтак, у сучасних умовах 
демократизації суспільного життя основним недо-
ліком інституту міжбюджетних трансфертів є те, що 
фінансові ресурси центральних органів державного 
управління спрямовуються тільки на забезпечення 
поточних видатків місцевих бюджетів. При цьому ор-
гани місцевого самоврядування не зацікавлені у на-
рощуванні власної дохідної бази, що стримує місцеві 
ініціативи щодо збільшення доходів місцевих бюдже-
тів і підвищення ефективності витрачання фінансо-
вих ресурсів [2].
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Так, частка видатків на фінансування захище-
них статей (оплата праці, харчування, медикаменти 
тощо) у видатках загального фонду місцевих бюдже-
тів зросла з 85,9% у 2012 р. до 86,5% – у 2013 р. [2].

Причиною чого, насамперед є зростання рівня 
оплати праці та збільшення спрямовування коштів на 
фінансування соціально-культурної сфери. Така бю-
джетна політика характеризується негативно, так як 
витрачання коштів спрямоване на «проїдання ресур-
сів». Тому потрібно посилити контроль та відповідаль-
ність за витрачанням бюджетних коштів; необхідна 
децентралізація видатків за окремими бюджетними 
програмами у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-
комунального господарства та енергоефективності; ре-
формування законодавчо-визначених соціальних пільг 
та запровадження Єдиного автоматизованого реєстру 
для осіб які користуються соціальними пільгами [2].

Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів 
свідчить, що найбільшу частку в їх структурі за-
ймали видатки на соціальний захист і соціальне за-
безпечення, освіту, охорону здоров’я, духовний та 
фізичний розвиток. При цьому видатки мали тенден-
цію до зростання з 28,7 млрд. грн. у 2004 р. до 104,2 
млрд. грн. у 2009 р. [12].

Абсолютне збільшення у 2013 р. обсягів видатків, 
що здійснювались з місцевих бюджетів, не забезпе-
чило умов для економічного зростання регіонів, про 
що свідчить збереження негативної тенденції до 
збільшення питомої ваги поточних витрат, тобто до-
датково отримані кошти спрямовано в основному на 
«проїдання» ресурсів (частка видатків на захищені 
статті у видатках загального фонду місцевих бюдже-
тів зросла з 85,9% – у 2012 р. до 86,5% – у 2013 р.). 
В результаті гальмується розвиток економічного по-
тенціалу регіону, не створюються додаткові робочі 
місця, не удосконалюється транспортна та інженер-
на інфраструктура [4].

Таким чином, основна проблема фінансування 
заходів соціально-культурного характеру зводиться 

до браку достатніх фінансових ресурсів на місцево-
му рівні для забезпечення мінімальних соціальних 
стандартів. Зокрема, практика виконання місцевих 
бюджетів свідчить про істотні розбіжності між про-
цесами формування та витрачання бюджетних ко-
штів. З нашої точки зору дані протиріччя зумовлені 
тим, що чинний порядок виконання місцевих бюдже-
тів зберіг у своїй основі застарілі методи планового 
управління, тоді як на нього впливають наслідки еко-
номічної кризи з властивими їй негативними атрибу-
тами: зростання інфляції, підвищенням безробіття, 
падінням життєвого рівня населення тощо. У резуль-
таті цього більшість місцевих бюджетів в Україні 
перетворені на фінансові плани, в яких спостеріга-
ється значна нерівність між дохідною і видатковою 
частинами, що не сприяє поліпшенню економічної 
ситуації в регіонах та реалізації соціально-культур-
них програм.

Висновки. В умовах гострої економії бюджет-
них коштів стає необхідним здійснення адекват-
них заходів щодо оптимізації видатків місцевих 
бюджетів на фінансування соціально-культурної 
сфери. Для цього, в першу чергу, потрібно: поліп-
шити механізм надання соціальних пільг; ввести 
багатоланкове фінансування охорони здоров’я за 
рахунок бюджетних коштів і коштів системи до-
бровільного медичного страхування; здійснити 
поступовий перехід з бюджетного фінансуван-
ня закладів культури до їх самофінансування та 
впровадження комерційного розрахунку. В Украї-
ні має бути переглянутий розподіл повноважень, 
відповідальності та фінансів між різними рівнями 
влади. Реформи мають бути спрямовані на надан-
ня органам місцевого самоврядування реальної 
влади і достатніх фінансових ресурсів для своєї 
діяльності, що сприятиме значному підвищенню 
ефективності бюджетної системи. Це дозволить 
мінімізувати існуючі проблеми та створити умови 
для динамічного економічного підйому країни.
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Изучен вопрос нестабильности финансирования социально-культурной сферы на современном эта-
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У статті досліджено сучасні проблеми активізації розвитку малих виробничих підприємств. 
Проведена аналіз стану малого підприємництва в Україні, виявлено проблеми, що сповіль-
няють його розвиток, визначено шляхи їх подолання.
Ключові слова: активізація розвитку малих виробничих підприємств, мале підприєм-
ництво, економічний розвиток, державна регіональна політика.

Постановка проблеми. Підприємницька діяль-
ність є основою економічного і соціального розвитку, 
вирішення соціальних проблем, подолання біднос-
ті та забезпечення високого рівня життя громадян. 
Тому в кожній країні питання створення належних 
умов для відповідального перед державою, соціаль-
но-орієнтованого, спрямованого на вирішення як по-
точних, так і довгострокових задач бізнесу завжди 
належали до першочергових. Така діяльність перед-
бачає вирішення цілого комплексу складних, нерідко 
суперечливих проблем з урахуванням загальнодер-
жавних та регіональних інтересів, а також мотивів 
діяльності різних соціальних груп населення.

Світовий досвід та практика господарювання 
свідчать, що виробничі підприємства малого бізне-
су є однією із рушійних сил економічного розвитку, 
активізації інноваційної діяльності, ефективним за-
собом структурної перебудови, подолання диспро-
порцій на окремих сегментах ринку, розвитку кон-
куренції, утворення нових робочих місць і зниження 
безробіття. Проблема створення сприятливих умов 
для розвитку малого підприємництва постійно вима-
гає зміни методів і форм управління цим процесом, 
удосконалення й узгодження функцій управління 
ним на всіх рівнях. В сучасних умовах подальший 
розвиток малого підприємництва потребує глибоко-
го дослідження його системоутворюючих факторів, 
територіальних особливостей, формування і здій-
снення відповідної ефективної та гнучкої державної 
політики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню економічних аспектів розвиту ма-
лого підприємництва в Україні присвячено праці  
А. Гальчинського, Ю. Бажала, Г. Білоуса, З. Варна-
лія, В. Герасимчука, Я. Жаліла, С. Злупка, А. Дани-
ленка, І. Комарницького, М. Крупки, В. Кузнєцова, 
І. Лемешевського, В. Онищенка, В. Пили, С. Ревер-
чука, М. Сизоненко, Д. Стеченка, О. Тимченка та ін-
ших вчених [1-7]. 

Активно процес становлення підприємницько-
го сектора економіки досліджений і у працях зару-
біжних авторів: Л. Вальраса, Д. Кларка, М. Вебера, 
Ф. Гайєка, В. Зомбарта, П. Друкера Р. Кантільйона, 

І. Кірцнера, Р. Коуза, А. Маршалла, Ж. Сея, Р. Слоу, 
Ф. Хайєка, Дж. Шекеля, Й. Шумпетера та ін. Од-
нак недостатньо вивченими залишаються чинники 
диференціації та структурних особливостей малого 
підприємництва в регіонах України. 

Мета дослідження. Метою статті є висвітлення 
сучасних проблем активізації розвитку малих вироб-
ничих підприємств в Україні, визначено проблеми, 
що сповільнюють розвиток та пошук шляхів їх по-
долання.

Виклад основного матеріалу. В умовах фі-
нансово-економічної кризи в Україні відзначалося 
значне погіршення показників розвитку бізнесу. 
До факторів негативного впливу на їх динаміку на-
лежать скорочення споживчого попиту, загострен-
ня проблем у банківській сфері, погіршення умов 
кредитування реальної економіки, обмеження дер-
жавних інвестицій та фінансової підтримки бізне-
су, зменшення зарубіжного інвестування в розвиток 
приватного сектору та ін. 

З метою їх подолання державними органами 
влади запроваджено заходи з покращення ведення 
підприємницької діяльності. Їх було спрямовано на 
підвищення рівня навчальної підготовки кадрів для 
підприємництва, впровадження його фінансово-
кредитної та експортної підтримки, стимулювання 
інвестиційно-інноваційних процесів, врахування 
європейського досвіду розвитку малого та серед-
нього бізнесу, активізації державно-приватного 
партнерства та ін.

Проте, боротьба з кризовими явищами в еконо-
міці не відрізнялася системністю та послідовністю. 
Тому не були вирішені задачі щодо стримування 
тенденцій до їх поглиблення. Наслідком стало погір-
шення загальної ситуації в країні. До причин тако-
го стану відносяться неузгодженість дій політичних 
сил, низький ступінь довіри до влади з боку громадян 
та низький рівень співпраці державного виконавчого 
апарату з бізнесом і громадськими організаціями. В 
той же час, для стабілізації ситуації необхідна кон-
солідація дій політиків, а також громадськості, спря-
мована на вирішення проблем, які накопичилися у 
сфері бізнесу. 
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В умовах фінансово-економічної кризи в Украї-
ні значно погіршилося підприємницьке середовище. 
Відзначалися тенденції зниження багатьох показни-
ків розвитку бізнесу та подальшої його концентра-
ції в провідних регіонах країни. Негативними стали 
впливи таких змін на занятість та соціальний захист 
населення. На державному рівні були прийняті за-
ходи з державної підтримки підприємницької ді-
яльності. Проте, виявилося, що вони здебільшого 
мали нормативний характер і не були в достатній 
мірі підкріпленими ресурсним забезпеченням. Тому 
їх прийняття і не призвело до суттєвого поліпшення 
ситуації. 

Накопичилися проблеми, пов’язані з проведен-
ням регуляторної політики. Більш рельєфно вияви-
лися недоліки реєстраційної діяльності. Загостри-
лися питання функціонування дозвільної системи 
у сфері господарської діяльності. Не в повній мірі 
відповідає вимогам розвитку бізнесу, адекватного 
інтересам не тільки підприємців, а і держави в ціло-
му також чинний перелік видів господарської діяль-
ність, що підлягає ліцензуванню. Чимало складних 
проблем накопичилося в системі оподаткування ді-
яльності підприємництва. Потребує реформування 
державний нагляд у сфері господарської діяльності.

Розвиток підприємництва стримується викорис-
танням обтяжливих регуляторних процедур (склад-
ністю адміністрування податків, отримання дозволів, 
технічного регулювання сертифікації та стандарти-
зації/, перевірок органів державного нагляду). Тому 
важливими є питання удосконалення правової та ор-
ганізаційної бази, спрямованої на створення більш 
сприятливих умов для функціонування соціально-
орієнтованого, налаштованого на роботу в умовах 
конкурентного середовища бізнесу.

Господарський комплекс нашої країни характери-
зується низьким рівнем технічної та технологічної 
бази. Тому до пріоритетних завдань належить ство-
рення умов для прискорення технологічної перебу-
дови вітчизняного виробництва з метою підвищення 
його потенціалу та досягнення рівня світових стан-
дартів. Важливим напрямом зміцнення конкуренто-
спроможності національного бізнесу та оволодіння 
сучасними важелями конкурентної боротьби є за-
безпечення високого рівня інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. Умовою прискорення ста-
білізації економічного та соціального розвитку Укра-
їни є реалізація заходів, спрямованих на активізацію 
модернізації господарського комплексу з урахуван-
ням досвіду розвинутих країн.

Результативність державної підтримки та форму-
вання сприятливого підприємницького середовища 
передбачає її здійснення на всіх рівнях влади. Про-
те, як на загальнодержавному, так і на регіональних 
рівнях мається значна кількість проблем, вирішення 
яких потребує впровадження активних заходів. Міс-
цеві органи влади в недостатній мірі виконують роль 
посередників між бізнесом, державою і суспільством.

Важлива роль належить запровадженню заходів, 
спрямованих на стабілізацію внутрішнього та зо-
внішнього попиту на продукцію вітчизняних під-

приємств. Потребують покращення режими кре-
дитування національного товаровиробника. Для 
попередження антидержавних явищ в розвитку біз-
несу необхідно впровадити заходи з обмеження тіні-
зації економіки та рейдерства. Важливим фактором 
активізації підприємництва має стати поглиблення 
діалогу бізнесу і влади [4, с. 25]. 

Потребує суттєвого покращення стан ресурсного 
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу. 
Зокрема, не виконується значна кількість положень, 
передбачених Національною програмою сприяння 
розвитку малого підприємництва. Не результативни-
ми виявилися регіональні програми підтримки мало-
го бізнесу. Не відповідає сучасним вимогам інфра-
структура, функції якої зводяться до обслуговування 
підприємницької діяльності. Потребує активізації 
участь громадськості в прийнятті управлінських рі-
шень стосовно покращення бізнес-середовища. Ці-
леспрямованої державної політики потребує розви-
ток державно-приватного партнерства в Україні.

Основою вирішення задач з активізації розвитку 
бізнесу в Україні є формування адекватної норма-
тивно-правової бази, з використанням якої здійсню-
ється проведення регуляторної політики. Значне по-
кращення регуляторної політики залишається одним 
з найважливіших напрямів забезпечення поступаль-
ного розвитку національної економіки та вирішення 
соціальних проблем. Тому постає задача проведення 
подальшої роботи з її удосконалення, розрахованої 
на середньо- та довгострокову перспективу. 

Мале підприємництво – суттєва складова і масо-
ва суб’єктивна база цивілізованого ринкового гос-
подарства, невід’ємний елемент адекватного йому 
конкурентного механізму. Воно надає ринковій еко-
номіці певну гнучкість, мобілізує крупні фінансові 
і виробничі ресурси населення, акумулює в собі по-
тужний антимонопольний потенціал, служить фак-
тором розв’язання соціальних завдань.

Економічні реформи, що здійснюються в Україні 
є умовою становлення та розвитку малого підпри-
ємництва як необхідної складової формування рин-
кових відносин у державі. Особливої актуальності 
ці питання набувають у зв’язку з розширенням еко-
номічної самостійності регіонів, тому що реалізація 
регіональних інтересів безпосередньо пов’язана з 
територіальним господарюванням та розвитком ма-
лих підприємств.

З’ясуванню сутності малого підприємництва сві-
това економічна наука постійно приділяє увагу, як 
одному із закономірних, постійно діючих чинників 
соціально-економічного прогресу країн. В системі 
категорій ринкової економіки дана економічна кате-
горія розглядається на основі тісної взаємодії розви-
тку продуктивних сил і виробничих відносин. Про-
те, це поняття постійно поповнюється елементами 
нового змісту, що зумовлює необхідність його сис-
темного вивчення.

Регіональна політика є частиною державної полі-
тики, що визначає її доцільний середній і довгостро-
ковий характер, вона повинна мати чітку цільову 
установку і не зосереджуватися повністю одночасно 
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на усіх актуальних, на даний момент, проблемах. В 
сучасній економічній науці існує багато теорій регі-
онального розвитку, які пояснюють причини нерів-
номірності розвитку у рамках простору, часу та між 
різними об’єктами. Кожна з них пропонує свій ключ, 
який може забезпечити економічне зростання у регі-
онах [5, с. 75].

Обґрунтування шляхів ефективного розвитку 
малого підприємництва в Україні і її регіонах пред-
ставляє собою специфічний напрямок дослідження 
з точки зору врахування характерних особливостей 
його базової основи. Виробничі структури є скла-
довою системоутворюючих факторів щодо забез-
печення збалансованості на загальнодержавному та 
регіональному рівнях і за формою прояву та органі-
зації знаходяться під прямим та побічним впливом 
відносно принципів територіального устрою, ме-
ханізму відношень та розподілу повноважень між 
центром та відносно відокремленими територіями в 
складі держави.

Регіональну політику сприяння розвитку мало-
го підприємництва необхідно розглядати як один із 
найбільш пріоритетних напрямів діяльності місце-
вих органів влади щодо забезпечення динамічного 
соціально-економічного розвитку територій. Важ-
ливість врахування регіональних особливостей при 
виробленні політики підтримки підприємництва 
пов’язана з тим, що воно переважно зорієнтоване на 
місцеві ринки, а також допомагає задіяти підприєм-
ницький потенціал як вагомий ресурс регіонального 
розвитку.

Створення сприятливого підприємницького клі-
мату в регіонах України повинно стати запорукою 
консолідації зусиль щодо удосконалення рівня від-
носин і співпраці підприємців з органами місцевого 
самоврядування, органами державної влади і бути 
спрямованим на формування привабливого інвести-
ційного середовища, вдосконалення маркетингової 
стратегії міста, інформаційно-консалтингової, на-
вчально-тренінгової підтримки малого підприємни-
цтва та реалізації ефективної регуляторної політики 
на місцевому рівні, спрямованої на співпрацю з до-
норськими організаціями та участь у міжнародних 
проектах.

Конкретизація закономірностей розвитку мало-
го підприємництва кореспондується з умовами його 
забезпечення в регіонах України. Рівень розвитку 

малого підприємництва в регіоні залежить від за-
гальнодержавних і регіональних факторів, від соці-
ально-економічного потенціалу. Важливим факто-
ром його розвитку є діяльність державних органів 
влади та органів місцевого самоврядування як одно-
го з механізмів збалансування та вирішення інтер-
есів різноманітних соціальних груп.

Закономірною основою пізнання сутності ста-
новлення та розвитку малого підприємництва в 
сучасних умовах є розроблення і удосконалення 
цілісного підходу до регіональної економічної по-
літики на основі теоретичних, науково-обумовле-
них шляхів до пізнання явища, яке вивчається на 
категорійному рівні відносно вихідних категорій 
ринкової економіки. Регіональну політику спри-
яння розвитку малого підприємництва необхідно 
розглядати як один із найбільш пріоритетних на-
прямів діяльності місцевих органів влади щодо за-
безпечення динамічного соціально-економічного 
розвитку територій. Важливість врахування регі-
ональних особливостей при виробленні політики 
підтримки підприємництва пов’язана з тим, що 
воно переважно зорієнтоване на місцеві ринки, а 
також допомагає задіяти підприємницький потен-
ціал як вагомий ресурс регіонального розвитку. 
Існує необхідність продовження дослідження те-
риторіальних механізмів стимулювання розвитку 
малого підприємництва, виявлення чинників ви-
користання об'єктивно високого потенціалу цьо-
го виду господарювання у сприянні та вирішен-
ні нагальних соціально-економічних проблем 
трансформаційної економіки України. Потенціал 
позитивного впливу малого підприємництва на 
соціально-економічні процеси, не може викорис-
товуватися в повному обсязі до того часу, поки не 
будуть виявлені та ліквідовані негативні фактори, 
а також обґрунтовані шляхи та механізми посту-
пального розвитку діяльності малих підприємств, 
як важливого сектора національної економіки.

Висновки. Проблема створення сприятливих 
умов для розвитку малого підприємництва постійно 
вимагає зміни методів і форм управління цим про-
цесом, удосконалення й узгодження функцій управ-
ління ним на всіх рівнях. 

Подальший розвиток малого підприємництва по-
требує формування і здійснення відповідної ефек-
тивної та гнучкої регіональної політики.
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У статті було описано та проаналізовано роль грошових та негрошових факторів у зміні 
рівня інфляції. Було проведено багатофакторний аналіз впливу грошових факторів на рівень 
інфляції в Україні, побудовано багатофакторну кореляційно-регресійну модель рівня інфля-
ції в Україні з 1998 по 2012 роки для виявлення найбільш впливових факторів.
Ключові слова: інфляція, грошова маса, облікова ставка НБУ, ВВП, золотовалютні резерви, 
доходи населення.

Постановка проблеми. Інфляційні процеси є 
одним із проявів макроекономічної нестабільності. 
Особливо негативно відбивається інфляція на соці-
ально-економічному розвитку України, що є пору-
шенням процесу суспільного відтворення внаслідок 
перенасичення сфери обігу грошовими знаками по-
над реальної потреби господарського комплексу та 
їх знецінення. Інфляція є одним із найважливіших 
макроекономічних чинників, які, з одного боку, ма-
ють надзвичайний вплив на стан економіки будь-якої 

країни, а з іншого – виступають своєрідним індика-
тором рівноважного стану економіки. Соціально-
економічні наслідки інфляції змушують економістів 
знову і знову повертатися до вивчення природи цьо-
го надзвичайно складного соціально-економічного 
явища, вести пошуки шляхів її подолання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням чинників, наслідків і методів подолання 
інфляції присвячені наукові праці як зарубіжних, так 
і вітчизняних авторів, зокрема Базилевича В.Д. [1], 
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Марцина В.С. [2], Мельника О.М. [3], Петрика О.І. 
[4], Радіонової І.Ф. [5], Ротбард М.Н. [6], Шаповало-
ва А.М. [7] та багатьох інших.

Невирішені частини досліджуваної проблеми. 
Однак, попри всестороннє вивчення інфляції, до-
цільною є математична перевірка чинників, що 
впливають на рівень інфляції, що дає змогу при-
ймати оптимальні управлінські рішення, які можуть 
знизити або нейтралізувати негативні наслідки від 
інфляції.

Метою дослідження є аналіз грошових та негро-
шових чинників впливу на рівень інфляції, фактор-
ний аналіз впливу грошових факторів на інфляцію з 
1998 по 2012 роки, виявлення найбільш впливових з 
цих факторів.

Виклад основного матеріалу. Інфляція є багато-
гранним процесом, що відображає основні проблеми 
та суперечності в економіці країни. Вона знаходить-
ся під впливом не тільки грошових, але і негрошових 
чинників. Грошові фактори викликають перевищен-
ня грошового попиту над товарною пропозицією, 
внаслідок чого відбувається порушення вимог за-
кону грошового обігу. Негрошові чинники ведуть до 
початкового зростання витрат і цін на товари, під-
тримуваного наступним зростанням грошової маси 
до їх рівня. Обидві групи факторів переплітаються і 
взаємодіють один з одним.

У той же час збільшення зовнішньої заборгова-
ності викликає появу фактора посилення інфляції 
– так званої доларизації. Даний процес пов'язаний 
із привілейованим становищем долара або іншою 
сильної валюти перед національною валютою, а це 
не тільки не стимулює приплив іноземних інвести-
цій, а й призводить до відтоку капіталів з країни. 

Одним з грошових факторів, що впливають на ін-
фляцію, є грошова маса, зміна обсягу якої залежить 
від багатьох факторів, як загальноекономічних (ци-
клічного розвитку економіки, темпів економічного 
зростання, динаміки цін), так і чисто монетарних 
(структури платіжного обороту, розвитку кредитних 
операцій і взаємних розрахунків, рівня процентних 
ставок на грошовому ринку і т. д.) [8, с. 129].

При знеціненні грошей споживачі збільшують 
обсяги покупки товарів, для того щоб захистити 
себе від падіння купівельної спроможності гро-
шей, що прискорює грошовий обіг. За інших рів-
них умов прискорення швидкості обігу грошей 
рівнозначне збільшенню грошової маси і є одним 
з чинників інфляції.

Застосовувані кредитними інститутами методи 
покриття бюджетного дефіциту зазвичай виклика-
ють зростання грошової маси в обігу понад реаль-
них потреб економічного обороту, і відповідно від-
бувається знецінення грошей [9, с. 83].

В умовах нормального розвитку економіки гро-
шово-кредитне регулювання забезпечує розширен-
ня кредитів і збільшення грошової маси (в обігу і на 
рахунках в банках). Грошово-кредитне регулювання 
на більш короткі періоди передбачає стримування 
інфляції шляхом визначення норм обов'язкових ре-
зервів, облікових ставок за кредитами, встановлення 

економічних нормативів для банків, проведення опе-
рацій з цінними паперами та валютою.

Всі грошові кошти – готівкові та безготівкові –  
повинні мати кредитну основу. Видача кредиту 
збільшує кількість грошей або грошову масу, пога-
шення кредиту навпаки зменшує кількість грошей 
(готівкових і безготівкових), тому надання позичок 
має здійснюватися на макрорівні з урахуванням дії 
грошово-кредитних законів [9, с. 84].

Стабільне і помірне зростання грошової маси, 
при відповідному зростанні обсягу виробництва, за-
безпечує сталість рівня цін. Лише в цьому випадку 
ринкові відносини впливають на економічну систе-
му найефективнішим і вигідним чином.

На інфляцію впливає імпортована інфляція – це 
емісія національної валюти понад потреби товаро-
обігу при купівлі іноземної валюти країнами з ак-
тивним платіжним балансом. Зовнішньоекономічна 
складова інфляційного процесу, або імпортована ін-
фляція, має два основні канали проникнення в на-
ціональну економіку.

Першим джерелом зовнішніх інфляційних ім-
пульсів може бути зниження валютного курсу 
грошової одиниці, яке підвищує ринкові ціни ім-
портованих споживчих товарів. Що стосується 
ввозиться із-за кордону сировини і напівфабри-
катів, то їх подорожчання у національних грошах 
збільшує вартість товарів, вироблених з їх допо-
могою всередині країни, а значить, приводить в 
дію механізм інфляції витрат.

Другий тип інфляційного впливу ззовні – надмір-
не розширення грошової маси (грошової пропозиції) 
в результаті виникнення великого та сталого актив-
ного сальдо платіжного балансу по поточних опера-
ціях, або масованого притоку капіталу. Це приводить 
в дію інфляцію попиту [7, с. 4].

На підставі виділених основних факторів, що 
впливають на зміну індексу інфляції, проаналізуємо 
багатофакторну кореляційно-регресійну модель рів-
ня інфляції в Україні з 1998 по 2013 роки.

Оберемо, найбільш важливі фактори, що вплива-
ють на рівень інфляції, серед них: валовий внутріш-
ній продукт, грошова маса (грошові агрегати М1 та 
М3), облікова ставка НБУ, доходи населення, обсяг 
залучених депозитів та виданих кредитів, золотова-
лютні (міжнародні) резерви НБУ (таблиця 1).

Побудуємо і проаналізуємо матрицю парних кое-
фіцієнтів кореляції (таблиця 2) 

З таблиці 2 можна зробити висновок, що най-
більш істотний з зазначених факторів – це облі-
кова ставка НБУ, яка при парному коефіцієнті ко-
реляції дорівнює 0,585. Такий зв’язок вважається 
середнім. Другим найбільш впливовим фактором 
є доходи населення, парний коефіцієнт кореляції 
між ним та інфляцією дорівнює – 0,482. Тобто 
зв’язок між індексом цін та доходом населен-
ня є оберненим. Всі інші фактори також мають 
зворотній зв’язок, але лише обсяг міжнародних 
резервів НБУ практично не впливає на індекс ін-
фляції, так як має парний коефіцієнт кореляції 
менший за 0,4.
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Таблиця 1
Рівень інфляції в Україні та фактори, що впли-
вають на нього, протягом 1998 – 2013 рр. [10]

Рік
Індекс 

інфляції, 
% (Y)

Гро-
шовий 
агрегат 

М3, млн. 
грн. (X1)

ВВП, 
млн. грн. 

(X2) 

Облікова 
ставка 
НБУ, % 

(Х3)

Доходи 
населен-
ня, млн.
грн. (Х4)

1998 120 15705 102593 60 54379
1999 119,2 22070 130442 45 61865
2000 125,8 32252 170070 27 128736
2001 106,1 45755 204190 12,5 157996
2002 99,4 64870 225810 7 185073
2003 108,2 95043 267344 7 215672
2004 112,3 125801 345113 9 274241
2005 110,3 194071 441452 9,5 381404
2006 111,6 261063 544153 8,5 472061
2007 116,6 396156 720731 8 623289
2008 122,3 515727 948056 12 845641
2009 112,3 487298 913345 10,25 894286
2010 109,1 597872 1082569 7,75 1101175
2011 104,6 685515 1302079 7,75 1266753
2012 99,8 773 199 1408889 7,5 1407197
2013 100,5 908 994 1454931 6,5 1529406

Продовження табл. 1

Рік
Депозити, 
млн. грн. 

(Х5)

Кредити, 
млн. грн. 

(Х6)

Золото-
валютні 
резерви 

НБУ, млн. 
$ (X7)

Грошовий 
агрегат 

М1, млн. 
грн. (Х8)

1998 6450 7295 793 10331
1999 8270 8855 1094 14094
2000 18738 19574 1475 20762
2001 25674 28373 3089 29796
2002 37715 42035 4417 40281
2003 61617 67835 6943 51541
2004 82959 88579 9714,78 67090
2005 134754 146752 19390,58 98573
2006 185917 248631 22358,1 123276
2007 283875 440027 32479,06 181665

2008 359740 778432 31543,2 225127
2009 334953 809147 26505,11 233748
2010 416650 860545 34576,4 289894
2011 491756 966570 31794,61 311047
2012 572342 1035593 24546,19 773199
2013 669974 1205843 20415,71 383821

Так само варто відзначити, що якщо коефіцієнт 
кореляції між окремими параметрами більше 0,8, 
тоді існує досить тісний зв’язок між цими фактора-
ми і вони здійснюють однаковий вплив на результа-
тивний показник, тобто дублюють один одного. Це 
явище називається мультиколінеарністю і це озна-
чає, що один із цих параметрів слід виключити із мо-
делі. Виключається той параметр, у якого кореляція 
із результативним показником менша.

Згідно основним постулатам економічної теорії, 
найважливішим чинником, що обумовлює знецінен-
ня грошей, тобто інфляцію, є випуск в обіг грошової 
маси, незабезпеченої виробленими товарами (послу-
гами), або золотовалютними резервами.

Для визначення вищевказаної забезпеченості 
грошової маси в роботі запропоновані коефіцієнти 
оборотності емітованих грошей [7, с. 4]:

1. Коефіцієнт забезпеченості грошової маси ви-
робленими товарами (послугами) (далі – К1):

К1 =
ВВП

Грошовий агрегат М1
 

К2 =
Міжнародні резерви НБУ
Грошовий агрегат М3

 

Представлений коефіцієнт показує, скільки виро-
бленої продукції (послуг) припадає на 1 грн. грошової 
маси в обігу. Для визначення даного показника доціль-
но використовувати саме грошовий агрегат, так як він 
враховує найбільш мобільні грошові ресурси в обороті.

2. Коефіцієнт забезпеченості грошової маси золо-
товалютними резервами центрального банку (далі –  
К2):

К1 =
ВВП

Грошовий агрегат М1
 

К2 =
Міжнародні резерви НБУ
Грошовий агрегат М3

 

Даний коефіцієнт характеризує величину золото-
валютних резервів НБУ в розрахунку на 1 грн. гро-
шової маси, тобто грошового агрегату М3.

Розрахуємо коефіцієнти забезпеченості грошової 
маси за формулами та отримані дані представимо у 
таблиці 3.

Таблиця 2
Матриця парних коефіцієнтів кореляції факторів впливу на індекс інфляції в Україні за 1998 – 2013 рр., 
побудована на основі таблиці 2.3

 Y X1 X2 Х3 Х4 Х5 Х6 X7 Х8
Індекс інфляції (Y) 1
Грошовий агрегат М3(X1) -0,44 1
ВВП (X2) -0,46 0,99 1
Облікова ставка НБУ (Х3) 0,59 -0,49 -0,51 1
Доходи населення (Х4) -0,48 0,995 0,997 -0,50 1
Депозити (Х5) -0,45 0,999 0,99 -0,49 0,99 1
Кредити (Х6) -0,39 0,99 0,99 -0,45 0,99 0,99 1
Міжнародні резерви НБУ (X7) -0,17 0,80 0,81 -0,57 0,78 0,78 0,79 1
Грошовий агрегат М1(Х8) -0,44 0,997 0,99 -0,51 0,99 0,99 0,99 0,82 1
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За даними таблиці 3 можна зробити висновок, що 
значення коефіцієнта забезпеченості грошової маси 
виробленими товарами (послугами) в країні за за-
значений період відносно поступово зменшилося в 
2,6 рази, що не могло не відбитися на рівні інфляції. 
Таке зниження коефіцієнта пояснюється випереджа-
ючими темпами зростання грошової маси (М1) по-
рівняно з темпами зростання ВВП. 

Таблиця 3
Коефіцієнти забезпеченості грошової маси виро-
бленими товарами (послугами) та міжнародними 
резервами НБУ в Україні протягом 1998 – 2013 рр.

Рік
Коеффіціент забезпеченості грошової маси

виробленими товара-
ми (послугами)

міжнародними резер-
вами НБУ

1998 9,93 0,05
1999 9,26 0,05
2000 8,19 0,05
2001 6,85 0,07
2002 5,61 0,07
2003 5,19 0,07
2004 5,14 0,08
2005 4,48 0,10
2006 4,41 0,09
2007 3,97 0,08
2008 4,21 0,06
2009 3,91 0,05
2010 3,73 0,06
2011 4,19 0,05
2012 4,51 0,03
2013 3,79 0,02

Коефіцієнт забезпеченості грошової маси золото-
валютними (міжнародними) резервами за значений 
період поступово збільшувався, поки не досяг свого 
максимального значення у 2005 році, і після цього 
його значення почало зменшуватися. 

Враховуючи динаміку розглянутих вище коефі-
цієнтів (таблиця 3), доцільно оцінити їх вплив на 
рівень інфляції, розглядаючи їх в якості факторів 
впливу (К1 – Х1, К2 – Х2), разом з обліковою ставкою 
НБУ (Х3). Для цього побудуємо матрицю парних ко-
ефіцієнтів кореляції.

Проаналізувавши таблицю 4, зазначимо, що ко-
ефіцієнт К1 та облікова ставка НБУ мають прямий 
помітний зв’язок з індексом інфляції, а коефіцієнт К2 
є майже не впливає на рівень інфляції.

Таблиця 4
Матриця парних коефіцієнтів кореляції індексу 
інфляції, облікової ставки НБУ, коефіцієнтів  
К1 та К2 в Україні за 1998 – 2013 рр.

Y X1 X2 Х3
Індекс інфляції (Y) 1    
К1 (X1) 0,488 1   
К2 (X2) 0,159 -0,163 1  
Облікова ставка НБУ (Х3) 0,585 0,905 -0,229 1

Перевіряючи таблицю 3 на мультиколінеарність, 
варто зауважити, що між коефіцієнтом К1 та обліко-
вою ставкою НБУ існує дуже тісний зв’язок, тому у 
моделі у якості фактору впливу варто залишити тіль-
ки параметр – облікова ставка НБУ.

Висновки. Отже, інфляція може виникнути під 
дією як грошових факторів (обсяг грошової маси, 
імпортована інфляція, яку викликають зниження 
валютного курсу грошової одиниці, яке підвищує 
ринкові ціни імпортованих споживчих товарів, і 
надмірне розширення грошової маси і т.д.), так і не-
грошових (падіння зростання продуктивності праці, 
зниження обсягів виробництва, монополізм і т.д.). 
Проведений аналіз показав, що найбільш впливо-
вими факторами є облікова ставка НБУ, коефіцієнт 
забезпеченості грошової маси виробленими товара-
ми (послугами) та грошовий агрегат М1, тобто маса 
грошей, яка перебуває безпосередньо в обігу.
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ня инфляции. Был проведен многофакторный анализ влияния денежных факторов на уровень ин-
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У статті досліджено теоретичне поглиблення питань щодо інтеграції суб’єктів господарю-
вання з урахуванням тенденцій розвитку суб’єктів підприємницької діяльності та вимог 
керівників до їхнього формування. Визначено процедуру формування інтеграції суб’єктів 
господарювання, яка складається із декілька етапів.
Ключові слова: інтеграція, потенціал, процедура, суб’єкт господарювання, суб’єкт підпри-
ємницької діяльності, формування.

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринок 
зазнав суттєвих змін. Конкурентоспроможність су-
часного підприємства залежить не тільки від уміння 
отримувати максимум прибутку, грамотно керуючи 
масштабами і обсягами випуску продукції (надання 
послуг, виконання робіт), але також від узгодження 
зусиль у галузях маркетингу, розробки, закупівель, 
виробництва, збуту, після продажного обслуговуван-
ня продукції, тобто від ефективності функціонуван-
ня всіх ланок ланцюжка створення цінності для кін-
цевих споживачів.

Умови діяльності суб’єктів господарювання ви-
магають нових концептуальних рішень, принципів 
ведення підприємницької діяльності та структурної 
організації. Ці нові умови знаходять своє відображен-
ня в ряді характерних процесів, до яких відносяться: 

– перехід від функціональної спеціалізації до ін-
теграції бізнес-процесів;

– інтеграція всіх ланок ланцюжка створення цін-
ності на основі сучасних інформаційних технологій;

– перехід до виконання індивідуальних замов-
лень покупців;

– вихід на глобальний світовий ринок для забез-
печення прибутковості нових продуктів та видів ді-
яльності та ін.

Реалізація зазначених процесів сприяє суб’єктів 
господарювання брати активну участь в пошуках 
нових підходів до здійснення підприємницької ді-
яльності, які дадуть можливість керівникам підпри-
ємств перетворити своїх конкурентів на партнерів 
для забезпечення більш сприятливих умов функціо-
нування, економічного зростання та посилення кон-
курентоспроможності на ринку.

Одним із пріоритетним напрямом з реалізації 
зазначених процесів є інтеграція суб’єктів господа-
рювання, яка дає можливість досягати поставленні 
задачі при виборі свого шляху розвитку – втрачаю-
чи або зберігаючи фінансову, організаційну, правову 
форми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання сутності та значення інтеграції для суб’єктів 
підприємницької діяльності досліджувалось такими 
вченими-економістами, як Айвазян С. А., Арутюно-
ва Д. В., Балкінд О. Я., Баклаженко Г. А., Баснін Т. Д., 
Бахтєєв Ю. Д., Володін В. М., Гончаров С. М., Гольд-
штейн Г. Я., Дубова Л. Н., Загородній А. Г., Живко З. Б.,  
Пилипенко А. А. та ін. [1…21]. Проте, в даних пра-
цях не визначено єдиного підходу до поняття «ін-
теграція», спостерігається рівнобіжність у її видах, 
що стає підґрунтям для подальшого дослідження із 
систематизації понятійного апарату, визначення сут-
ності та її роль в сучасних умовах. 

Отож частиною загальної проблеми, дослідження 
якої необхідно на разі поглибити (наскільки в науко-
вих працях вона не достатньо висвітлена) є систе-
матизація теоретичного матеріалу щодо інтеграції 
суб’єктів господарювання.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
теоретичне поглиблення питань щодо інтеграції 
суб’єктів господарювання з урахуванням тенденцій 
розвитку суб’єктів підприємницької діяльності та 
вимог керівників до їхнього формування.

Виклад основного матеріалу. Водночас на су-
часному етапі господарювання, діяльність вітчиз-
няних підприємств характеризується недостатнім 
обсягом ресурсів (сировини, засобів виробництва), 
обмеженим доступом на міжнародні ринки та недо-
статньо розвинутими міжнародними зв’язками, від-
сутністю постійного й стабільного місця на ринку. 
Означена ситуація склалася внаслідок нестабільного 
політичного та економічного становищ. Тому інте-
грація суб’єктів підприємницької діяльності в Украї-
ні є одним з пріоритетним напрямом їхнього подаль-
шого розвитку щодо вирішення зазначених проблем.

В Україні існує низька наукових публікацій, які 
в різноманітних аспектах розкривають зміст «інте-
грації». Так, А. Г. Загородній та Г. Л. Вознюк під по-
няттям «інтеграція» розуміють об’єднання (повне 
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або часткове) підприємств для виробництва певної 
продукції з мінімальними затратами фінансових і 
матеріальних ресурсів [1], а в тлумачному словнику 
економіста [2], визначається, що інтеграція – пого-
джений розвиток та взаємне доповнення підпри-
ємств, галузей економіки, регіонів в інтересах більш 
ефективного використання ресурсів і більш повного 
задоволення потреб учасників цього процесу. У [3] 
під інтеграцією розуміється процес об’єднання зу-
силь різних підсистем (підрозділів, частин) для до-
сягнення мети організації, а в [4] – це процес вза-
ємного пристосування і до певної міри об’єднання 
господарств декількох держав, що знаходяться на 
однаковому рівні розвитку. 

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» надає два понят-
тя «інтеграція» [5]. По-перше, – це поєднання, вза-
ємопроникнення; це процес об’єднання будь-яких 
елементів (частин) в одне ціле; процес взаємозб-
лиження й утворення взаємозв’язків, а по-друге, – 
згуртування, об’єднання політичних, економічних, 
державних і громадських структур в рамках регіону, 
країни, світу.

Пилипенко А. А. [6] визначає термін «інтеграція» 
у трьох аспектах: 

– інтегроване ціле – передбачає єдність окремих 
складових інтеграції, їх співвідношення. Щоб зрозу-
міти інтегроване ціле, доцільно вивчити окремі його 
складові, але вивчення складових можливе, якщо є 
розуміння цілого;

– інтеграція-процес – визначає стадії об’єднання 
складових частин у певному проміжку часу, їх транс-
формацію відповідно до змін, що відбулися у системі;

– інтеграція-результат – виступає як наслідок 
здійснення інтеграційного процесу певної системи і 
передбачає створення інтегрованого «блага».

У деяких джерелах не надається «чисте» поняття 
«інтеграція», а у взаємозв’язку з «доповненням», як 
наприклад фінансова та економічна інтеграції. Так, 
у [7] виділяється фінансова інтеграція, як міждер-
жавний процес гармонізації та уніфікації податко-
вих систем, бюджетних процесів, державних витрат, 
систем контролю з боку центральних банків, а в [8] 
економічна інтеграція – процес зближення економік 
низки країн. За капіталізму інтеграція набуває проя-
ву в державно-монополістичних формах об’єднання 
капіталістичних країн. 

Варто зазначити, що представлені тлумачення по-
няття «інтеграція» є сферою виникненню інтеграції.

Деякі вчені досліджують інтеграцію безпосе-
редньо у взаємозв’язку із «підприємницькою струк-
турою». Так, в [9, с. 58] під «інтегрованими струк-
турами суб’єктів господарювання» розуміються 
різноманітні угрупування окремих суб’єктів госпо-
дарювання, що мають будь-які визначені ланцюгові 
зв’язки, та встановлені між ними відповідні відно-
сини економічної та фінансової взаємоузгодженості 
з метою досягнення синергетичного ефекту різного 
ступеня у результаті їхньої діяльності.

Буряк П. Ю. в роботі [10, с. 151] визначає, що ін-
тегровані підприємницькі структури (у тому числі 
корпоративного типу) – це об’єднання економічно 

самостійних підприємств (організацій), що створю-
ються на основі консолідації активів або реалізації 
договірних (контрактних) відносин для досягнен-
ня спільної мети в умовах ринкової трансформації 
української економіки.

Виходячи із вище наведеного, зазначимо, що в 
роботах [1, 4, 5] у понятті «інтеграція» є одне за-
гальне слово – це «взаємо» – «взаємодоповнення», 
«взаємозв’язок», «взаємопристосування», «взаємозб-
лиження» «взаємопроникнення». Тільки в роботах 
[3, 6, 7, 8] «інтеграцію» розглядять як «процес» –  
«процес гармонізації» та «процес зниження». Проте, в 
даних роботах не визначено для чого, з якою метою та 
на яких умовах відбувається інтеграція, що обґрунто-
вує подальші наукові дослідження. Відповідно, у пер-
шу чергу визначимо для чого суб’єкти підприємниць-
кої діяльності інтегруються тобто їхню мотивацію.

Ряд робот визначають, що суб’єкти господарю-
вання прагнуть до інтеграції за рахунок його пере-
ваг, а саме:

– зниження рівня невизначеності у постачанні та 
збуті, що відноситься не тільки до підприємства, яке 
здійснює інтеграцію (інтегратор), але і до інтегрова-
них підприємств;

– застосування передових нововведень та полег-
шення дифузії технологічних нововведень, який до-
зволяє здійснювати процес розповсюдження нового 
у суспільстві, закономірності розповсюдження но-
вих продуктів, технологій, ідей серед потенційних 
споживачів (користувачів) з моменту їх появи; 

– володіння додатковим інтелектуальним капіта-
лом та реалізація інвестиційних проектів;

– зниження витрат – скорочення транспортних 
витрат, розширення масштабів виробництва при 
зменшенні питомих умовно-постійних витрат, зни-
ження собівартості одиниці продукції (послуг, ро-
біт), зниження або повну відсутність витрат на кон-
курентну боротьбу.

Перераховані вище переваги є загальним та мож-
на сказати, що це є наслідком проведеної інтеграції. 
Проте, можна виділити чотири цілі (причини), які 
сприяють до погодженості суб’єктів підприємниць-
кої діяльності к інтеграції. 

По-перше, – збільшення обсягів доходу за раху-
нок збільшення обсягів реалізації продукції (послу-
ги) або за рахунок зменшення витрат.

По-друге, – щоб підприємство не набуло стадії 
банкрутству.

По-третє, – «розширити» свою діяльність за ра-
хунок виходу на новий територіальний ринок або за 
рахунок створення нової продукції (послуги). Інши-
ми словами – «посилити свої позиції на ринку».

Четверте, – запобігти браку виробничих ресур-
сів (сировини, засобів виробництва); недостатністю 
фінансових ресурсів; застарілому технічному об-
ладнанню; обмеженню доступу на вітчизняний та 
міжнародний ринки; відсутністю постійного й ста-
більного місця на ринку, недостатньо розвиненістю 
міжнародному зв’язку тощо.

Таким чином, інтеграційна форма дозволяє за 
рахунок взаємодії з іншим підприємством, у якого 
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є достатні ресурси (фінансові, технічні, виробни-
чі, трудові), досягти та реалізувати поставлені цілі. 
Водночас, інтеграція суб’єктів підприємницької ді-
яльності включає в себе не тільки взаємозв’язок 
«прибуток – витрати», але й взаємне використання 
виробничих або фінансових ресурсів.

Слід зазначити, що для інтегруючих підприємств 
визначення ресурсів, які будуть використовуватись 
при здійснення виробничого процесу – є вагомим 
елементом. Це пов’язано з тим, що ресурси, якими 
володіє одне підприємство, є потенціалом для ін-
шого підприємства. Також це є обґрунтуванням для 
здійснення інтеграції. 

Для учасників інтеграції потенціал має дві фази, 
як у виробничого процесу – «вхід» та «вихід». Де 
«вхід» – фінансові, людські, інформаційні та сиро-
винний ресурси, а «вихід» – вироблена продукція 
(послуга, робота). Відповідно, перед керівниками ін-
тегрованих підприємств стоїть вагома задача – ефек-
тивно використовувати потенціал.

Ефективність використання потенціалу залежить 
від визначення факторів на які можуть впливати під-
приємці, що впливають на діяльність підприємств, 
вироблення рекомендацій з їхнього використання та 
управління. Вирішальне значення при цьому нале-
жить управлінню потенціалом, яка визначає страте-
гію і шляхи взаємодії інтегруючих підприємств.

Варто сказати, що управлінський потенціал – є 
обсяг роботи по використанню, який ставлять перед 
собою інтегруючи підприємства на взаємовигідних 
умовах з метою досягнення зазначених цілей [11, 12, 
13]. Об’єктом управління потенціалом інтегруючих 
підприємств є:

– обсяг і якість наявних ресурсів та продукції ;
– освітній кваліфікаційний, мотиваційний потен-

ціал співробітників по створенню новою продукції 
(послуги);

– інноваційні можливості (можливість до онов-
лення виробництва, зміні технологій тощо);

– інформаційні можливості (можливість ефектив-
но обробляти інформацію для використання її у ви-
робництві);

– фінансові можливості (кредитоспроможність, 
внутрішня та зовнішня заборгованість в галузі фі-
нансів).

Незалежно від об’єкта можна виділити декілька 
загальних етапів управління потенціалом інтегрую-
чих підприємств. Серед яких можна виділити:

– оцінка структури, динаміки та ефективності ви-
користання потенціалу (до й / або після) інтеграції;

– оцінка конкурентоспроможності потенціалу на 
аналогічному ринку;

– аналіз можливих резервів та втрат потенціалу 
інтегруючих підприємств;

– вибір стратегії та тактики щодо підвищення 
конкурентоспроможності потенціалу;

– проведення заходів щодо підвищення конкурен-
тоспроможності потенціалу виходячи з обраної стра-
тегії і тактики.

Таким чином, управління потенціалом інтегру-
ючих підприємств зводиться до управління його 

конкурентоспроможністю (до оцінки та аналізу фак-
торів, що підвищують або знижують конкуренто-
спроможність потенціалу інтегруючих підприємств, 
вибору й реалізації відповідної стратегії та тактики 
для досягнення тієї чи іншої наміченої мети). Для 
ефективного управління потенціалом інтегруючі 
підприємства визначають та відображають загальні 
напрями стратегії у договорі. 

Інтеграція суб’єктів підприємницької діяльності 
відбувається на договірних засадах, в яких визнача-
ються та враховуються не тільки загальні напрями 
стратегії інтеграції, а й механізм управління, транс-
ферна ціна, синергія, ефективність їхнього форму-
вання та розвитку та ін. Складність угоди залежить 
від розміру інтегруючих підприємств, терміну вза-
ємодії, обсягів використовуваних ресурсів та реалі-
зованої продукції (робіт, послуг) тощо.

Важливо зазначити, що в сучасних умовах інте-
грація суб’єктів підприємницької діяльності скла-
дається не тільки із «взаємодії» на організаційному 
рівні, а й з економічних елементів. 

Проаналізувавши праці згаданих у роботі вчених 
щодо інтеграції суб’єктів господарювання, ми може-
мо констатувати тезу, яка полягає в тому, що еконо-
мічна інтеграція – це процес економічної взаємодії 
двох або декількох суб’єктів господарювання, що 
приводить до зближення, взаємного проникнення, 
переплетіння виробничих процесів й ресурсів, які 
здійснюють свою діяльність на основі економічного 
й виробничого співробітництва з метою підвищення 
ефективності діяльності на договірних засадах.

У залежності від сутності та значення інтеграції 
на практиці виділяються різні їхні форми, яки зале-
жать від стратегії взаємодії суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. Для узагальнення й систематизації 
форм інтеграції розглянемо теоретичні підходи різ-
них вчених-економістів – сутність, властивості.

Горбатов В. М. зазначає, що у світовій практи-
ці господарювання розповсюдження отримали 10 
основних організаційних форм інтегрованих струк-
тур бізнесу: трести, концерни, конгломерати, фінан-
сово-промислові групи, картелі, синдикати, пули, 
консорціуми, стратегічні альянси та асоціації [14,  
с. 7]. Федулова Л. І. констатує, що у світі найбільш 
розповсюдженими є такі форми, як: картелі, синди-
кати, трести, консорціуми, концерни, союзи, госпо-
дарські асоціації та інші [14, с. 162].

Данилейчук Р. Б. [15, с. 221-222] до інтегрованих 
підприємницьких структур відносить:

– інтегровані корпоративні структури (корпо-
рації, концерни, холдинги, фінансово-промислові 
групи), транснаціональні корпорації та стратегічні 
альянси;

– кластери, як форма галузевої й територіальної 
інтеграції підприємницьких структур, включаючи 
малий бізнес;

– інтегровані структури інноваційного підпри-
ємництва, що реалізують інтеграцію науки й вироб-
ництва.

Водночас у вітчизняному законодавстві (Гос-
подарський кодекс України, ст. 120) [16] визначе-
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ні таки форми об’єднань як асоціація, корпорація, 
консорціум, концерн, державні та комунальні гос-
подарські об’єднання.

В Україні спостерігаються таки види об’єднань, 
які не мають нормативного визначення, але вони 
визначені та признані на світовому рівні: синдикат, 
картель, пул, трест, промислово-фінансова група.

Сучасні дослідники проблематики з інтеграції 
суб’єктів підприємницької діяльності звертають ува-
гу на розвиток більш досконалої форми інтегрова-
ної корпоративної структури – метакорпорації, яка є 
об’єднанням юридичних і не юридичних осіб, яким 
притаманні такі ознаки:

– наявність осередку вирішення основних питань 
діяльності;

– частина із суб’єктів господарювання працює на 
комерційній основі;

– діяльність суб’єктів господарювання дуже 
пов’язана між собою, тому всі суб’єкти господарю-
вання діють як єдине ціле.

У літературі з організації підприємницької діяль-
ності виділяються два типи інтеграції – вертикальна 
і горизонтальна [17…20].

Водночас, у підприємницькому середовищі мож-
на виділити такий вид інтеграції, як діагональна –  
встановлення інтеграційних зв’язків з таким під-
приємством, яке не є суміжним або однорідним для 
даного, але включене в технологічний ланцюжок, 
що містить однорідні або (потенційно) суміжні під-
приємства [17…20]. Мета діагональної інтеграції –  
вплив на підприємства непрямим чином, через 
пов’язані з ним підприємства. 

У нинішніх умовах економічні відносини між 
суб’єктами підприємницької діяльності здійснюють-
ся, також, у таких інтеграційних формах – регіональ-
на та корпоративна [17…20].

Проаналізувавши праці згаданих у роботі вчених, 
ми можемо констатувати, що всі перераховані вищі 
форми інтеграції мають єдину основну характерис-
тику – це об’єднання незалежних суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, але дані форми розрізняються 
стратегією їхньої взаємодії. 

Всі форми інтеграції, незважаючи на їхні стра-
тегічні відмінності, керуються схожими принципа-
ми з їхнього управління [21]. По-перше, це форма 
управління, заснована на механізмі погоджень по 
заздалегідь затвердженими процедурами. По-друге, 
створення управлінських структур та розподіл по-
вноважень між ними являють собою тривалий і по-
ступовий процес. При цьому на початкових етапах 
існує тенденція до централізації. Успіх інтеграції в 
подальшому дозволяє скоротити адміністративні 
повноваження центральних структур. По-третє, не-
обхідність узгодження стратегії між інтегруючими 
підприємствами в залежності від зовнішнього се-
редовища. По-четверте, спільне спостереження над 
процесами інтеграції, розробка процедур вирішення 
спірних питань, контролю над виконанням прийня-
тих рішень.

У нинішніх умовах найбільше значення при інте-
грації суб’єктів господарювання відіграє процедура 

щодо їхнього формування. Проблематику з форму-
вання та здійснення інтеграції суб’єктами підприєм-
ницької діяльності займалися такі вчені-економісти, 
як Айвазян С., Балкінд О., Баснін Т., Леньшин В., 
Синенко О., Латипова С. та ін. [6, 17, 18, 19]. Так, 
[6] виділяє такі етапи інтеграції суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, як: визначення переліку най-
більш бажаних об’єктів інтеграції, визначення пе-
реліку найбільш бажаних об’єктів горизонтальної 
та діагональної інтеграції, впорядкування об’єктів 
інтеграції за ступенем пріоритетності (важливості) 
створення інтеграційних взаємин, формування мож-
ливих варіантів інтеграції з кожним об’єктом, орга-
нізаційно-економічний аналіз процесу, визначення 
суми можливих витрат на реалізацію інтеграції та 
вибір з урахуванням пріоритетів.

В роботі [17] визначають, що ефективність ін-
теграції підприємств ґрунтується на точних і всео-
хоплюючих вимогах, які визначаються не формаль-
ними розрахунками, а звичайним і давно забутим 
способом: в процесі контактів з працівниками під-
приємства через докладний технічний план-графік. 
Значною мірою цей план-графік, як і перелік вимог, 
визначає цілі та терміни виконання процесу інтегра-
ції. Автори виділяють такі етапи інтеграції суб’єктів 
господарювання, як дослідження підприємства, роз-
робка вимог, розробка техніко-комерційних пропо-
зицій та оцінка альтернатів, вибір рішення та про-
ектування, технічна реалізація, пробна експлуатація 
та модернізація.

Латипова С. І. у роботі [19] виділяє таки етапи ін-
теграції підприємств, як визначення стратегії, підбір 
кваліфікованої команди, що здійснює трансакцію, 
визначення кінцевих результатів, визначення крите-
ріїв, пошук цільового підприємства, переговорний 
процес з цільовим підприємством, аналіз підпри-
ємства, здійснення угоди, інтеграція підприємств та 
оцінка інтеграції. 

Дослідження досвіду формування інтеграції 
суб’єктів господарювання можна систематизувати 
загальну процедуру з їхнього формування, яка скла-
дається із декілька етапів: 

1. Визначення мети щодо здійснення інтеграції.
2. Аналіз ринку з метою виявлення об’єктів інте-

грації.
3. Аналіз потенціалу (ресурси, технічне забезпе-

чення, тощо) з виявлених об’єктів інтеграції. 
4. Визначення переліку найбільш бажаних 

об’єктів інтеграції.
5. Впорядкування об’єктів інтеграції за ступенем 

пріоритетності (важливості).
6. Аналіз та формування можливих варіантів 

об’єктів інтеграції: партнерські зв’язки, переваги та 
недоліки взаємодії.

7. Обговорення умов інтеграції: мета, форма, ви-
користання ресурсів, взаєморозрахунки тощо.

8. Визначення та узгодження витрат пов’язаних з 
інтеграцією.

9. Визначення прогнозів очікуваних вигід (ефек-
тивності) від інтеграції.

10. Закріплення угоди.
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Зазначена процедура формування інтеграції 
суб’єктів господарювання показують, що при інте-
грації його учасники повинні підійти відповідально 
до підбирання партнера та узагальнити всі зазначені 
етапи, так як це є гарантом подальшою їхньої ефек-
тивної взаємодії. 

Висновки. Розповсюдженість інтеграції у 
суб’єктів підприємницької діяльності в Україні галь-
мується за рахунок інтеграційного процесу:

– інтеграція суб’єктів господарювання вимагає 
значних змін у корпоративній політиці та в системі 
управління – здійснення управління взаємовідноси-
нами між інтегруючими підприємствами та підпри-
ємств зі споживачами продукції (послуг, робіт);

– процес інтеграції охоплює значний спектр ді-
яльності, що ускладнює здійснення системи управ-
ління та процес делегування;

– інтеграцію суб’єктів господарювання ускладнює 
процес контролю за здійсненням виробничої діяльності;

– інтеграційний процес вимагає від суб’єктів під-
приємницької діяльності відповідної довіри та кон-
фіденційності, що ускладняє взаємовідносини, осо-
бливо на перших етапах інтеграції. 

Виходячи з цього, інтегруючи суб’єкти підприєм-
ницької діяльності повинні вибирати таку форму інте-
грації, яка би була гнучкою та враховувала особливості 
діяльності підприємства. Досвід функціонування та 
розвитку форм інтеграції показує, що однією із пер-
спективних форм є альянс, який дозволяє стабілізувати 
виробничі, технічні та економічні процеси, врегулюва-
ти механізм стабільного функціонування підприємств, 
а також забезпечує кожному підприємству певну виго-
ду, самостійність, що, у свою чергу, є пріоритетом да-
ної форми серед інших форм інтеграції.

Література:
1. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник [текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.
2. Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста [текст] / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Рівне : НУВГП, 2008. – 268 с.
3. Конопліцький В. А. Економічний словник [текст]: Тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 

2007. – 580 с.
4. Живко З. Б. Словник сучасних економічних термінів / З. Б. Живко, М. О. Живко, І. Ю. Живко. – Львів : Край, 2007. – 384 с.
5. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
6. Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку [текст]: [монографія] /  

А. А. Пилипенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 408 с.
7. Карпінський Б. А. Фінанси: термінологічний словник [текст] / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – К. : Видавничий дім «Профе-

сіонал», 2007. – 608 с.
8. Економічний словник [текст] / за ред. П. І. Багрія, С. І. Дорогунцова. – К. : Головна редакція УРЕ Академії Наук української 

РСР, 1973. – 623 с.
9. Глущенко В. В. Інтегровані структури суб`єктів господарювання: визначення, сучасний стан функціонування та розвиток 

[текст] / В. В. Глущенко, Ю. В. Параніч. – Харків : СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2005. – 64 с.
10. Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку в Україні [текст] / Буряк П. Ю. – Л. : Логос, 2003. – 564 с.
11. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [текст]: навчальний посібник / Краснокутська Н.С. – 

Харків: ХДУХТ, 2004. – 287 с.
12. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [текст]: навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисц.] / Федо-

нін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2005. – 261 с.
13. Управління потенціалом підприємства [текст]: навчально-методичний посібник / Кузнєцова Т.В., Романів О.Я., Гарнага О.М., 

Ковальова Т.С. – Рівне: НУВГП, 2007. – 150 с.
14. Корпорації та їх інтегровані структури: проблеми науки і практики [текст]: [монографія] / [Пономаренко В. С., Горбатов В. 

М., Кизим Н. А. та ін.] ; за ред. В. С. Пономаренка, 2007. – 344 с.
15. Данилейчук Р. Б. Основні напрями удосконалення державного регулювання процесів інтеграції у галузі підприємництва 

[текст] / Р. Б. Данилейчук // Державне регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 220–224.
16. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. –  

Режим доступу: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
17. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник [текст] / [Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.]; под ред. Г.Б. Клей-

нера. – М.: КОНСЭКО, 1998. – http://www.aup.ru/books/m71/
18. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент [текст]: учеб. пособ. / Арутюнова Д.В. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.
19. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент [текст]: учеб. пособ. / Гольдштейн Г.Я. – [2-е изд., доп.]. – Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2003. – 94 с.
20. Кооперация и интеграция в АПК [текст]: учебник [для вузов] / [В. М. Володин, Л. Н. Дубова, Г. А. Баклаженко, Ю. Д. Бахтеев, 

А. Н. Рассказов]; под общ. ред. В. М. Володина. – Пенза, 2005. – 244 с.
21. Яцкевич І.В. До питання змісту поняття інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] / Яцкевич І.В. // Журнал 

європейської економіки. – Т12. – № 4. – ТНЕУ, 2013. – С. 473 – 483.



124

# 2(02) 2014

ИНТЕГРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Яцкевич И.В. 
кандидат экономических наук, доцент 
Одесской национальной академии связи имени А.С. Попова
Шкурко Е.И.
юрисконсульт
ООО «МКМ СЕРВИС ЛТД» 

В статье исследовано теоретическое углубление вопросов интеграции субъектов хозяйствования с 
учетом тенденций развития субъектов предпринимательской деятельности и требований руководи-
телей к их формированию. Определена процедура формирования интеграции субъектов хозяйство-
вания, которая состоит из несколько этапов. 
Ключевые слова: интеграция, потенциал, процедура, предприятие, субъект предпринимательской 
деятельности, формирование.

INTEGRATION OF BUSINESS ENTITIES  
AS A FACTOR OF THEIR COMPETITIVENESS

Jackiewicz I.V.
PhD in Economics
Odessa National Academy of Telecommunications named after A.S. Popova
Shkurko K.І. 
Legal Advicer
LLC «MKM SERVICE LTD»

In article teoretycheskoe uhlublenye of research questions for integration with subъektov hozyaystvovanyya 
uchetom trends of development activities and subъektov predprynymatelskoy trebovanyy Leader K’s 
formation. Formation integration procedure defined subъektov hozyaystvovanyya, kotoraja sostoyt of 
Several stages. 
Keywords: Integration, potentsiala, procedure, Enterprise, subъekt predprynymatelskoy activity, formation.



125

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ДЛЯ НОТАТОК



126

# 2(02) 2014

ДЛЯ НОТАТОК


