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УДК 339.727

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РАЗВИТЫХ СТРАН

Адамова К.Р. 
кандидат экономических наук, доцент 
Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Процесс глобализации мировой экономики затрагивает все сферы мирового финансового 
рынка и в значительной степени влияет и скорее даже формирует основные тенденции на 
национальных финансовых рынках развитых и развивающихся стран. Глобализация спо-
собствует большей открытости финансовых рынков, облегчению доступа на национальные 
рынки капиталов, унификации норм и правил осуществления операций, регулирования и 
надзора за финансовой сферой, стандартизации требований к осуществлению сделок и пла-
тежно-расчетному обслуживанию участников операций.
Ключевые слова: финансовые рынки, глобализация, развитые страны, Фондовая Биржа 
Торонто, Лондонская Фондовая Биржа, Немецкая фондовая биржа, NYSE Euronext, трансат-
лантическая фондовая биржа, слияния и поглощения.

Постановка проблемы. Мировой финансовый 
рынок представляет собой сложную многогран-
ную систему, которая порой развивается быстрыми 
темпами, как за счет внутренних ресурсов, так и за 
счет формируемых внешних условий и стимулов. 
Костяк любой экономической системы составляет 
ее инфраструктура, которая позволяет бесперебой-
но функционировать и развиваться всем элементам 
такой системы. Таким образом, функционирование 
финансового рынка связано с осуществлением его 
участниками различных видов профессиональной 
деятельности на рынке. Функционирование инсти-
тутов финансовых рынков и их взаимодействие с 
целью реализации основных задач рынка обеспечи-
вается одним из составных элементов этого рынка, 
а именно – инфраструктурой финансового рынка. 

При этом, инфраструктура финансового рын-
ка включает в себя системы регулирования рынка, 
трейдинговые (биржевые и внебиржевые тор-
говые системы) и пост-трейдинговые ситемы 
(депозитарно-регистраторские и расчетно-кли-
ринговые системы), информационные и кадровые 
системы и агентства. В расширенном понима-
нии сюда также можно включить аудиторскую ин-
фраструктуру, информационную инфраструктуру 
(рейтинговые и информационные агентства), про-
изводителей специализированных информационных 
программных продуктов. 

А уровень развития инфраструктуры рынка яв-
ляется лакмусовой бумажкой, показывающий уро-
вень развития рынка в целом. Именно поэтому в 
процесс глобализации мирового финансового рынка 
основным лидером, ведущим элементом, движущей 
силой, объединяющей национальные рынки, явля-
ется глобальная фондовая архитектура, которая 
представляет собой огромный пласт мирового фи-
нансового рынка, формирующий жизнеспособность 
и постоянное развитие рынка, финансовых инсти-

тутов, финансовых инструментов, и который со-
стоит из двух основных элементов: трейдинговых 
систем и пост-трейдинговых систем. 

Изложение основного материала. Глобализа-
ция финансовой составляющей мировой экономики, 
в основе которой лежит развитие информационных 
технологий и теле-коммуникационных систем и 
каналов связи способствует интеграции и интер-
национализации национальных финансовых рын-
ков капитала. Это выражается постоянном совер-
шенствовании технологий и развитии институтов 
инфраструктуры финансовых рынков, упрощении 
трансграничных переводов и операций, унификации 
правил осуществления расчетов и стандартизации 
проведения финансовых операций институтами тор-
говой и учетно-расчетной инфраструктуры.

В последней четверти XX века одновременно с 
унификацией процессов функционирования нацио-
нальных фондовых рынков развитых и развивающих-
ся стран запускается и глобальный процесс их ин-
тернационализации, перешедший в начале XXI века 
в тотальную глобализацию. Интернационализация и 
глобализация финансовых рынков сопровождается 
институциональными изменениями, в частности, соз-
данием межнациональных организаторов – торговли, 
в первую очередь фондовых бирж. И это происходит, 
прежде всего, в рамках международных транснацио-
нальных сделок M&A, а также заключением страте-
гических альянсов для реализации бизнес-стратегий 
на определенных рынках, т.е. кооперационное сотруд-
ничество финансовых институтов в этих глобальных 
процессах имеет многообразные формы.

Большой интерес представляют несколько самых 
значимых интеграционных процессов, происходив-
ших на фондовых рынках развитых стран и значи-
тельно повлияли на формирование современной 
фондовой архитектуры финансовых рынков этих 
стран. После создания американской NYSE совмест-
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но с Euronext первой в мире трансатлантической 
биржи, NASDAQ и скандинавская OMX договори-
лись о создании второй такой торговой площадки, и 
уже казалось, что передел мирового биржевого рын-
ка закончен. Но это было всего лишь начало для про-
цессов консолидации в мире.

Совет директоров британской LSE 21 июня  
2007 года определил детали предложения по покуп-
ке итальянской Borsa Italiana [1] Изначально сумма, 
которую лондонская биржа готова была предложить 
за итальянскую, составляла около полутора милли-
ардов евро. При этом LSE хотела приобрести Borsa 
Italiana своими акциями, а не наличными. Но в борь-
бу включилась NYSE– Euronext, которая предложи-
ла за актив около полутора миллиардов евро [2]

Тем не менее Лондонская фондовая биржа (LSE) 
и итальянская Borsa Italiana 23 июня 2007 года за-
явили о слиянии. В ходе сделки была образована 
компания стоимостью в 5,8 миллиарда евро. Британ-
ская биржа предложила по 4,9 своих акций за каж-
дую акцию Borsa Italiana. Сумма сделки составила  
1,63 миллиарда евро. По завершении сделки акци-
онерам LSE принадлежало 72, а акционерам Borsa 
Italiana – 28% объединенной компании. Ожидалось, 
что слияние позволит в финансовом 2009 году уве-
личить выручку, по меньшей мере, на 10% и еже-
годно за счет слияния биржевики будут экономить 
около 29 миллионов евро. Однако в ходе соверше-
ния сделки возникли и другие препятствия. Дело 
в том, что акциями Лондонской фондовой биржи  
в 2007 году владели:

• Nightingale Acquisition Limited (дочерняя ком-
пания NASDAQ) 30%;

• Bear Stearns International Trading Limited 12,0%;
• Kinetics Asset Management Inc. /Horizon Asset 

Management Inc. 7,1%;
• Credit Suisse Securities (Europe) Limited/ Credit 

Suisse International 3,8%.
Таким образом, при покупке Borsa Italiana за ак-

ции LSE необходимо было проводить дополнитель-
ную эмиссию акций, что привело бы к размыванию 
долей существующих мажоритарных акционеров. 
Следовательно, биржа NASDAQ на голосовании ак-
ционеров воспользовалась своим правом и заблоки-
ровала сделку. Ведь в результате её реализации их 
доля стала бы составлять уже 22%, а не 30% и они 
не могли бы блокировать решения Совета Директо-
ров и политику биржи в целом. Отношения между 
NASDAQ и LSE накалились в 2006 году, когда аме-
риканцы пытались поглотить лондонскую биржу, 
однако руководство LSE отвергало все предложения 
NASDAQ. Тогда американская биржа начала недру-
жественную скупку акций лондонского конкурента, 
сумев накопить 30 процентов ценных бумаг. Чтобы 
добиться положительного решения по данному во-
просу LSE пришлось заплатить свои акционерам 
около 1 млрд долларов США. 

В декабре 2007 года Toronto Stock Exchange со-
гласилась приобрести Montreal Exchange. Таким 
образом, объединились две крупнейшие биржи Ка-
нады [3]. Сумма сделки составила 1,3 миллиарда 

канадских долларов (около 1,3 миллиарда долларов 
США). Слияние позволило создать единую биржу 
по торговле акциями и производными финансовыми 
инструментами. Кроме того, канадские биржи с его 
помощью избежали возможного поглощения со сто-
роны зарубежных компаний.

Кроме большого количества сделок слияний-по-
глощений, 2007-2008 года стали двигателем для 
развития бирж по направлению расширения своей 
филиальной сети. В 2008 году Лондонская биржа 
открыла филиал в Пекине. Ранее об открытии сво-
их подразделений в Китае заявили другие крупные 
мировые фондовые биржи – NYSE и NASDAQ. Все 
ведущие биржи мира пытаются привлечь китайские 
компании на свои торговые площадки, поскольку 
экономика этой страны растет более чем на 10 про-
центов в год. Из-за этого акции китайских корпора-
ций пользуются повышенным спросом на рынке.

На этом процесс передела европейского фондо-
вого рынка не закончился. В 2008 году NASDAQ 
объявил о своём желании создать в Англии бирже-
вую площадку – конкурента LSE. В то же время де-
вять крупнейших мировых инвестиционных банков 
официально заявили об учреждении электронной 
торговой площадки Turquoise. В список инвесто-
ров Turquoise вошли Credit Suisse и UBS, немецкий 
Deutsche Bank, а также американские Citigroup, 
Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley, 
французские BNP Paribas, Societe Generale. Количе-
ство эмитентов на данной площадке увеличивалось 
молниеносно: если в августе 2008 на ней торгова-
лись всего 10 компаний, то через месяц их число 
уже составило 1300.

В 2010 году состоялось объединение Лондонской 
фондовой биржи и её главного конкурента – электрон-
ной площадки Turquoise. По результатам сделки 60% 
акций образованной в результате слияния компании 
осталось за LSE, а оставшиеся 40% – за нынешними 
учредителями Turquoise. LSE также инвестировала  
20 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона 
евро) в Turquoise, которая по итогам 2008 года стала 
убыточной – 15,7 миллиона фунтов убытков [4] Далее 
новая биржа также была объединена с общеевропей-
ской торговой площадкой Baikal, к созданию которой 
LSE вернулась в июне 2009 года. Baikal действует по 
системе так называемого «скрытого пула» (dark pool), 
позволяющей участникам торгов вести торговлю ак-
циями анонимно, не публикуя информацию о своей 
стратегии и не изменяя стоимости ценных бумаг, как 
делается на обычных биржах.

Следующим активным годом для консолидации 
стал 2011 год. 9 февраля стало известно сразу о двух 
крупных сделках слияния и поглощения на рынке 
мировых бирж. Британская LSE согласилась купить 
Торонтскую биржу, а Deutsche Boerse приблизилась 
к еще более амбициозному соглашению о покупке 
американо-европейской торговой площадки NYSE 
Euronext. Стремление к объединению во многом 
было связано с желанием укрепить свои позиции на 
стремительно растущем рынке производных ценных 
бумаг (деривативов) – в первую очередь, фьючерсов 
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и опционов. Только слияние Deutsche Boerse и NYSE 
Euronext позволило объединить 11 рынков дерива-
тивов по всему миру. Что характерно, контроль над 
данной отраслью в объединенной компании сосре-
доточился именно во Франкфурте, тогда как глобаль-
ное управление листинга и американских сделок с 
наличностью осталось бы в Нью-Йорке. Предвари-
тельные условия сделки были таковы, что 60% акций 
объединенной компании получали именно немцы.

1 февраля 2012 года стало известно, что Евро-
комиссия не дала разрешения на сделку по слия-
нию фондовых бирж NYSE Euronext и Deutsche 
Boerse. Европейский регулятор пришел к выводу, 
что объединение бирж приведет к ограничению 
конкуренции. Запрос на слияние был отклонен ре-
гулятором, даже несмотря на то, что обе фондовые 
площадки были готовы пойти на уступки Евроко-
миссии и продать часть своего бизнеса. Слияние 
было одобрено акционерами обеих бирж, а также 
регулирующими органами в Германии, Люксем-
бурге и США. В результате сделки должна была 
быть создана крупнейшая в мире биржа по объему 
продаж и чистой выручки.

Также знаковой сделкой 2011 года стала покупка 
группой TMX 16% доли в Бермудской фондовой бир-
же, которая является одной из самых крупных офф-
шорных бирж мира и неизменно привлекательной для 
инвесторов, ведь на ней более гибкие правила листин-
га и не действуют законодательные ограничения, ха-
рактерные для фондовых бирж развитых стран.

Изучая интеграционные процессы биржевого 
сектора развитых стран за период с начала 90-ых гг. 
20-го века и по сей день, можно отметить, что зна-
чительно изменилась специфика сделок. Если до  
2006 года сделки активно происходили на националь-
ном уровне, то за последние 5 лет в развитых странах 
преобладают сделки именно трансграничные. 

Во многих европейских странах сейчас функци-
онирует по одной бирже, которая, в свою очередь, 
относится к той или иной межконтинентальной бир-
жевой группе. Рейтинг фондовых бирж WFE и рей-
тинги срочных бирж возглавляют биржевые группы 
США, причём разница в объёмах торговли у бирже-
вых групп и отдельных институтов колоссальная. 

Интересна сложившаяся ситуация на финансовом 
рынке Японии, которая активно проводит политику 
объединения национальных бирж и всё же слишком 
закрыта, чтобы выйти на международный уровень. 

Стоит также отметить, что существует тенден-
ция управления биржей через скупку её акций. Зна-
чительно возросло влияние новых индустриальных 
стран мира – в ходе исследования был проведён ана-
лиз акционерного капитала LSE, Deutsche Boerse и 
выяснилось, что биржами развитых стран владеют 
холдинги из ОАЭ и Катара.

Выводы. Проанализировав процессы консолида-
ции и интеграции биржевого сектора на финансовых 
рынках развитых стран с начала 90-ых гг. 20-го века 
и по настоящее время мы приходим к выводу о том, 
что специфика и виды сделок прошли определен-
ную эволюцию, развитие. На национальном уровне 
сделки активно проводились до 2006 года, процессы 
глобализации на мировом рынке привели к тому, что 
за последние 5 лет на финансовом рынке развитых 
стран сделки М&А совершаются на межнациональ-
ном трансграничном уровне. 

Финансовые рынки многих европейских стран 
сейчас можно охарактеризовать монобиржевой 
структурой торговых институтов, которые одно-
временно являются частью трансграничных финан-
совых групп. При колоссальной разнице в объемах 
торговли у транснациональных биржевых групп и 
отдельных финансовых институтов-организаторов 
торговли биржевые группы США возглавляют рей-
тинг фондовых бирж WFE и рейтинги бирж, на кото-
рых торгуются производные инструменты. Для ис-
следования при этом большой интерес представляет 
сложившаяся ситуация на финансовом рынке Япо-
нии, на котором имеют место тенденции объедине-
ния национальных бирж, но который по-прежнему 
остается слишком закрытым для интеграции на меж-
дународном уровне. 

Новые индустриальные страны приобретают зна-
чительное влияние – в ходе исследования и анализа 
акционерного капитала LSE, Deutsche Boerse и дру-
гих крупных торговых площадок выяснилось, что 
многие биржи развитых стран принадлежат финан-
совым холдингам ОАЭ и Катара.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕНЧМАРКІНГУ  
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

Антонова І.В.
старший викладач кафедри маркетингу
Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

В статті розглядається варіант організації внутрішньої бенчмаркінгової системи для готель-
них підприємств, дається характеристика кількісним і якісним параметрам оцінки якості 
послуг, та як користуючись бенчмаркінговими дослідженнями можна підвищувати конку-
рентоспроможність готельного підприємства та удосконалювати якість надаваних послуг. 
Ключові слова: бенчмаркінг, послуги, бенчмаркінгові дослідження, персонал, джерела ін-
формації, конкуренти, споживачі, номерний фонд, якість обслуговування.

Постановка проблеми. Сучасний ринок готель-
них послуг все більше використовує в своїй практиці 
бізнес-технології, які використовуються при вироб-
ництві товарів. Однією з таких технологій є техноло-
гія бенчмаркінгу, або еталонного співставлення. 

Бенчмаркінг – це метод контролю; особлива 
управлінська процедура впровадження в практику 
роботи організацій технологій, стандартів і методів 
роботи кращих підприємств-аналогів. Вперше був за-
стосований фірмою Xerox, а в подальшому отримав 
поширення і у виробничій і в невиробничій сфері. 

Предметом бенчмаркінгового аналізу в дослі-
дженні стало виявлення параметрів якості готельних 
послуг. Особливо актуально проведення аналізу для 
українських готельних підприємств, особливо тих, 
які побудовані в радянський період. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання бенчмаркінгу досліджували різні вчені:  
Р. Кемп, Е.П. Голубков, Б. Андерсен, Ф. Котлер, Ми-
хайлова Е.А, Харрингтон Х. Дж.

Мета дослідження. Метою статті є аналіз тех-
нологій бенчмаркінгу, які використовуються для по-
кращення якості послуг готельних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Гостинність – це 
одне з фундаментальних понять людської цивіліза-
ції, в даний час під дією науково-технічного процесу 
перетворилось в потужну індустрію, в якій працю-
ють мільйони професіоналів, створюючи комфорт і 
затишок на благо людей.

Сприйняття споживачем якості готельного обслуго-
вування – це формування в свідомості гостя чуттєвого 
образу відмінностей між очікуваним і фактично отрима-
ним обслуговуванням з подальшим переростанням цьо-
го образу в емоціональне налаштування по відношенню 
до готелю, який характеризується рівнем і напрямком.

Сильна позитивна налаштованість – це висока 
ступінь задоволення, висока якість. Сильна негатив-
на налаштованість – висока ступінь незадоволенос-
ті, низька якість. Кількісна характеристика цієї на-
лаштованості є оцінкою якості [2, c. 167].

Визначення кількісних характеристик якості, їх 
відслідковування і прийняття відповідних заходів по 
ним – це найважливіша складова конкурентоспро-
можності будь-якого готелю.

Проблема оцінки і підвищення якості обслуго-
вування в сервісній організації може бути виріше-
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на тільки в рамках створюваної і впроваджуваної у 
фірмі системи управління якістю, що функціонує на 
основі обліку, контролю і аналізу різних аспектів ді-
яльності фірми. Окремі нерегулярні заходи, покли-
кані «залатати дірки» на окремих ділянках процесу 
надання послуги або відносно окремих узятих по-
слуг, приречених на невдачу. Різноманітні методики 
оцінки якості послуг, що існують в даний час, про-
понують різні схеми виявлення критеріїв, що най-
більшою мірою впливають на сприйняття якісних 
параметрів послуги споживачем. Одним з найважли-
віших критеріїв при оцінці якості пропонованих по-
слуг є реакція споживача. Для коректної оцінки суті 
реакції, як правило, розробляється система оцінки, 
сформована так, щоб отримувані дані можна було 
проаналізувати. А потім на підставі аналізу зробити 
висновки і виробити практичні рекомендації.

Вдосконалення системи якості є як тактичним, так 
і стратегічним завданням будь-якої сервісної органі-
зації, і для її вирішення необхідно використовувати 
маркетинговий інструментарій якомога ефективніше. 
Крім того, сам процес вдосконалення спочатку пови-
нен розглядатися як складова частина системи якос-
ті. Так, невід’ємною складовою частиною концепції 
TQM (Total Quality Management) є організація «без-
перервного поліпшення якості» [3, c. 342].

Одним з інструментів, що дозволяють моди-
фікувати існуючу систему якості, є бенчмаркінг. 
Бенчмаркінг функціонально близький до маркетин-
гової розвідки (або конкурентній розвідці), яка є 
інструментом вивчення конкурентного середовища 
і основне завдання якої полягає в організації ціле-
спрямованого збору інформації про конкурентів для 
подальшого використання у власній діяльності. Але 
головна відмінність бенчмаркінгу полягає в тому, що 
він є систематичною діяльністю, направленою на по-
шук, оцінку і навчання на кращих прикладах, неза-
лежно від їх розміру, сфери бізнесу і географічного 
положення [4, с. 112].

Бенчмаркінг все частіше використовується різ-
ними компаніями як безпосередньо для модифікації 
якості надання послуг (сприйняття і використання 
позитивного досвіду інших компаній), так і для пе-
ретворення внутрішніх бізнес-процесів, що забезпе-
чують цю саму якість.

Проведення в компанії бенчмаркінгових дослі-
джень і організація і модифікація системи якості – 
процеси взаємозв’язані. Результати бенчмаркінгових 
досліджень розглядаються службою якості як основа 
для розробки заходів щодо поліпшення якості і уні-
фікації технологій обслуговування клієнтів.

Як стверджують більшість джерел, внутрішній бенч-
маркінг є першим і найбільш очевидним етапом вияв-
лення ефективніших методів роботи і організації проце-
сів. Внутрішній бенчмаркінг може також розглядатися 
як перший етап розвитку бенчмаркінгу як такого.

При організації внутрішніх досліджень для забез-
печення коректності і об’єктивності аналізу отрима-
них даних необхідно чітко визначити критерії, по 
яких проводитиметься порівняння, і способи їх ви-
мірювання і оцінки.

Базою для створення внутрішньої бенчмаркін-
гової системи є практично вся накопичена і сис-
тематизована інформація про послуги, що нада-
ються, а також налагоджена система управління 
якістю їх надання.

В статті розглядається варіант організації вну-
трішньої бенчмаркінгової системи для готельних 
підприємств, яку вони можуть отримати завдяки сво-
їй структурі і специфіці послуг, що надаються ними, 
якнайповнішу і різноманітнішу інформацію для по-
дальшого аналізу і виявлення якнайкращого досвіду 
і його застосування. У основі організації і проведен-
ня ефективних бенчмаркінгових досліджень з метою 
подальшого використання їх результатів лежать на-
ступні об’єктивні передумови:

– наявність добре розгалуженої мережі готелів – 
це дозволяє отримувати різноманітну і об’єктивну 
інформацію з великої кількості джерел;

– використання, як правило, одноманітних техно-
логій, з одного боку, і специфіка їх практичного за-
стосування певним готелем, з іншого боку, що дає 
можливість виявити як сильні, так і слабкі сторони об-
слуговування і використовуваних технологій в цілому;

– вплив регіональної специфіки – це дозволяє 
диференційовано оцінювати результати роботи го-
телю і дає додаткові можливості у виявленні кра-
щого досвіду;

– наявність різноманітною по потребах, доходам, 
бажанням клієнтури, що дозволяє краще вивчити спе-
цифіку поведінки різних груп клієнтів, їх мотивацію 
і переваги, зокрема в частині якості обслуговування;

– використання сучасних інформаційних систем, 
за допомогою яких можна налагодити збір і облік 
необхідної інформації в готельній мережі.

Таким чином, для готельних мереж створюють-
ся виключно сприятливі умови не тільки для орга-
нізації системи управління якістю послуг, але і для 
проведення результативних внутрішніх бенчмаркін-
гових досліджень.

Ці дослідження, по суті, є не тільки внутрішнім 
бенчмаркінгом, але також мають риси, характерні 
для конкурентного і функціонального бенчмаркінгу.

Оскільки метою бенчмаркінгових досліджень, що 
розглядаються в статті, є поліпшення якості надання 
послуг, першим ступенем створення бенчмаркінгової 
системи в готелі можна вважати впровадження систе-
ми оцінки (управління) якості послуг, що надаються.

Як базовий інструментарій бенчмаркінгового до-
слідження можна використовувати методики оцінки 
якості послуг.

Передбачається, що готельна мережа використо-
вує методику оцінки якості послуг, що надаються. Ця 
методика містить кількісні і якісні параметри оцінки 
якості послуг, що надаються. Виділені параметри 
можуть розглядатися як основні характеристики, що 
підлягають вимірюванню і порівнянню, крім того, 
ці характеристики володіють необхідним ступенем 
схожості для проведення зіставлення і виявлення як-
найкращих практик застосування.

Основними кількісними характеристиками мето-
дики оцінки якості послуг є наступні складові:
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– діапазон групи аналогічний загальному діапа-
зону, але розраховується для виділеної групи послуг, 
об’єднаних в одну групу за якою-небудь ознакою;

– групова динаміка – цей показник характеризує 
зростання/зниження об’ємів надання послуг, що на-
лежать до однієї групи;

– динаміка пріоритетної послуги розраховується 
для однієї певної послуги (переліку послуг), яка ви-
ділена менеджментом готелю як пріоритетна.

У основі пропонованої методики також лежать 
чотири групи якісних показників, засновані на на-
ступних характеристиках готелів, що суб’єктивно 
впливають на реакцію споживача:

1. Просторові показники, що характеризують 
«якість навколишнього середовища» послуги або 
умови її надання.

2. Інформаційні показники, що характеризують 
інформаційну забезпеченість клієнтів – «якість ін-
формаційного забезпечення».

3. Професійні показники, що характеризують рі-
вень сервісу, пропонований клієнтам (рівень профе-
сійної підготовки і кваліфікації персоналу), – «якість 
персоналу».

4. Претензійні показники, які можна викорис-
товувати, з одного боку, для оцінки характеристик 
пунктів 1–3, і з іншого боку, як самостійну групу по-
казників у вигляді системи збору і обробки інформа-
ції по відгуках і претензіях клієнтів [4, c. 203].

 Альтернативним джерелом інформації і наступ-
ною сходинкою в створенні і розвитку бенчмаркінго-
вої системи в готелі є застосування технологій кон-
курентного або зовнішнього бенчмаркінгу.

Проведення бенчмаркінгового дослідження 
можна організувати силами маркетингової служби, 
що діє в готельній мережі, часто задовольняючись 
телефонними опитуваннями або проводячи рейди 
«потенційних клієнтів» по банках-конкурентах. Іс-
тотним недоліком такого дослідження є його поверх-
невість, оскільки, існує безліч характеристик, що 
визначають якість наданої готельної послуги. Бенч-

маркінгові дослідження дозволяють з’ясувати тільки 
найбільш доступні характеристики – умови надання 
послуг. Інформація тільки про ці характеристики по-
слуги не дає уявлення про дійсні механізми їх реалі-
зації і вживані при цьому технології, які дозволяють 
удосконалювати послугу, мінімізувати витрати на її 
надання, понизити час її надання або забезпечити 
необхідний рівень конфіденційності.

Аналіз готельної індустрії і впровадження нови-
нок в галузі обслуговування є наочною ілюстрацією 
як використання технологій конкурентного бенчмар-
кінгу, так і постійного вдосконалення якості послуг. 
У початковій стадії розвитку ринку (коли в основно-
му були тільки готелі, які залишилися з Радянського 
союзу) кожен готель сам розробляв стандарти і пра-
вила якості обслуговування. Стандарти залишалися 
ще з радянських часів, тому особливих змін в роботі 
персоналу не було. Після появи нових готелів, го-
тельних мереж, ті готелі, що хотіли залишатися на 
ринку були вимушені зайнятися вдосконаленням 
технологій надання і обслуговування відпочиваю-
чих, зокрема орієнтуючись на дані бенчмаркінгових 
досліджень. В даний час в умовах жорсткої конку-
ренції готелі починають зосереджувати зусилля на 
підвищенні якості пропонованих послуг, використо-
вуючи як досвід інших готелів, так і прийоми, вжи-
вані в інших сферах обслуговування. 

Висновки. Для українських компаній практика 
бенчмаркінгу на сьогоднішній день не є пошире-
ною, хоча потенціал цього інструменту управління 
необхідно і можливо реалізувати, поступово вводячи 
бенчмаркінг в арсенал менеджерів, навчаючи їх ме-
тодиці проведення еталонного зіставлення, створю-
ючи інфраструктуру для бенчмаркінгу. 

Бенчмаркінг, як інструмент управління в руках 
менеджерів, дозволяє світовому бізнесу розвива-
тися в тому напрямі, який доктор Едвард Демінг 
концептуально визначав таким чином: «Конкурен-
ція: хтось виграв – хтось програв. Співпраця: ви-
грають всі» [4, с. 15].
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У статті досліджено теоретичні положення оцінки фінансового потенціалу страхових орга-
нізацій на ринку фінансових послуг. Також проаналізовано підходи та думки вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів щодо поняття «фінансовий потенціал» та узагальнено інди-
катори, які відображають потенціал підприємства в цілому. Описано метод різниць та ме-
тод рангів, за допомогою яких можна здійснити аналіз фінансового потенціалу як страхової 
компанії, так і будь-якого підприємства. Також, здійснено ґрунтовний аналіз різних методик 
визначення фінансового потенціалу страхових організацій та зроблено відповідні висновки. 
Ключові слова: страхова організація, фінансовий потенціал, метод різниць, метод рангів, 
фінансові ресурси, страхова діяльність, підприємство.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
страхова організація виступає важливим суб’єктом 
на фінансовому ринку. Виходячи з цього слід звер-
нути увагу на її фінансовий потенціал, який висту-
пає важливим чинником у забезпеченні розвитку 
компанії в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане 
питання перебуває в полі зору вітчизняних та зару-

біжних науковців, таких як Кривонос О. М., Черно-
мазюк А. Г., Касьянова Н. В., Гнип Н. О., Щербаков, 
Білоус Н. М., Яроцкий І. В., Нєнно І. М. та ін.

Метою статті є ґрунтовний аналіз та дослідження 
методів оцінки фінансового потенціалу вітчизняних 
страхових організацій.

Виклад основного матеріалу. Слово «метод» 
у Великому тлумачному словнику сучасної укра-
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їнської мови пояснюється як спосіб пізнання явищ 
природи та суспільного життя, а також як прийом 
або система прийомів, що застосовується в якій-не-
будь галузі діяльності. Отже, термін «метод» означає 
спосіб теоретичного дослідження або практичного 
здійснення чого-небудь.

Фінансові ресурси виступають основою ефектив-
ного функціонування будь-якого підприємства. 

До складу фінансового потенціалу входять фі-
нансові ресурси, що складаються, у свою чергу, зі 
статутного, додаткового і резервного капіталів, ці-
льового фінансування, фондів накопичення, вартості 
основного капіталу, оборотних активів тощо. 

Кривонос О. М. та Черномазюк А. Г. при оцін-
ці фінансового потенціалу пропонують враховувати 
такі показники, як обсяг власних коштів, можливість 
отримання додаткових коштів у вигляді цільового 
фінансування; обсяг дебіторської заборгованості; 
оперативність управління фінансами тощо [5].

В загальному, як індикатори оцінки потенціалу 
підприємства, звичайно, виступають такі показники 
та характеристики:

– конкурентоспроможність продукції;
– якість, надійність продукції;
– відмітні властивості товарів;
– імідж підприємства;
– відносна частка ринку;
– рівень витрат;
– методи продажів;
– рентабельність реалізації;
– темп зростання виручки від реалізації;
– фінансові коефіцієнти;
– ефективність використання ресурсного потен-

ціалу (фондовіддача, продуктивність праці, енер-
гоємність, ефективність технології, ефективність 
інформаційних ресурсів, ефективність заходів для 
підвищення творчої активності персоналу й ін.);

– темпи зростання вартості підприємства;
– ефективність реклами і способів стимулювання 

збуту;
– компетенція та досвід персоналу
– рівень плинності кадрового складу;
– показники екологічності виробництва;
– ефективність обслуговування і т. ін. [7, с. 87].
Перераховані показники можуть бути змінені та 

доповнені залежно від особливостей оцінюваних 
підприємств. Крім того, можливе їхнє групування 
за структурними елементами потенціалу: показники 
розвитку техніко-технологічного, кадрового, інфор-
маційного, фінансового потенціалу і т. д.

Останнє пов’язано з використанням таких інди-
каторних методів як методу різниць і методу рангів.

Суть методу різниць полягає у прямому визначенні 
переваг і недоліків підприємств-конкурентів за окре-
мими індикаторами – показниками конкурентоспро-
можності, що мають бути визначені на етапі ідентифі-
кації ключових індикаторів конкурентоспроможності.

Застосування даного методу передбачає порів-
няння підприємства, що оцінюється, тільки з одним 
підприємством-конкурентом. За кожним ключовим 
показником конкурентоспроможності визначаєть-

ся не тільки позиція оцінюваного підприємства, а й 
кількісний розрив у досягнутих значеннях

Метод рангів, на відміну від попереднього мето-
ду, передбачає порівняння об’єкта оцінки з групою 
підприємств-конкурентів та дозволяє визначити 
його місце в конкурентній боротьбі, випереджальні 
чинники успіху, а також такі результати за якими гір-
ші, ніж у конкурентів.

Загальна сума рангів за всіма ключовими інди-
каторами дозволяє визначити підприємство – лідера 
досліджуваної групи, рівень конкурентоспромож-
ності якого найвищий за критерієм мінімуму (макси-
муму) рангів, і аутсайдерів групи, які посіли останні 
місця за рівнем конкурентоспроможності.

У тому випадку, якщо на основі індивідуальних 
(інтегральних або групових) показників розрахову-
ється загальний показник конкурентоспроможності, 
то застосовуються матричні методи, які дають більш 
об’єктивні результати оцінки.

Сутність матричних методів полягає у визначен-
ні кількісного значення інтегрального рейтингового 
показника конкурентоспроможності окремого під-
приємства або у графічному визначенні його конку-
рентної позиції у матриці конкурентоспроможності 
за певними параметрами.

Один з поширених матричних методів – метод 
балів. Його застосування передбачає виконання на-
ступних етапів:

1. Формування матриці вихідних оціночних по-
казників, до складу якої входять т ключових показ-
ників конкурентоспроможності для п об’єктів. 

2. Ранжирування оціночних показників за ступе-
нем вагомості.

3. Побудова вектора, що складається з макси-
мальних значень за кожним з т показників.

4. Складання нормалізованої матриці Х'.
5. Розрахунок балів, отриманих підприємствами за 

певним оціночним показником шляхом порівняння їх 
фактичних значень з найкращими в даній сукупності.

6. Отримання узагальненої бальної оцінки конку-
рентоспроможності та ранжирування підприємств у 
порядку зростання інтегрального показника.

Застосування цього методу дозволяє не тільки 
визначити основних конкурентів та місце, в конку-
рентній боротьбі підприємства, яке оцінюється (за 
критерієм максимуму набраних балів), а й кількісно 
оцінити відставання від найбільш конкурентоспро-
можного підприємства» [7, с. 91].

У підручнику за редакцією Касьянової проаналі-
зовано три методи визначення вартості потенціалу: 
витратний, порівняльний та результатний (дохідний) 
[3, с. 85].

Касьянова Н. В. пропонує поетапну методику ви-
значення фінансового потенціалу підприємства. Ця 
методика включає два етапи:

1. Визначення рівнів фінансового потенціалу під-
приємства та їхньої характеристики (рис. 1)

2. Оцінка фінансового потенціалу підприємства 
за фінансовими показниками, які характеризують фі-
нансову стійкість підприємства, ліквідність та пла-
тоспроможність. [3, с. 197]
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Характеристика рівнів фінансового потенціалу 
зображена на рисунку 1.

Високий Середній 

Діяльність 
підприємства 
прибуткова, 

фінансове становище 
стабільне

Низький 

Підприємство 
фінансово 

нестабільне
Діяльність підприємства 

прибуткова, однак 
фінансова стабільність 
багато в чому залежить 

від змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища

Рівні фінансового потенціалу

Рис. 1. Характеристика рівнів фінансового 
потенціалу

Проте, Гнип Н. О. подає більш деталізовану по-
слідовність здійснення аналізу формування і вико-
ристання фінансового потенціалу: 

1. Аналіз джерел формування і поповнення фі-
нансових ресурсів;

2. Аналіз активів підприємства;
3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості під-

приємства;
4. Аналіз ефективності використання фінансово-

го потенціалу;
5. Проведення порівняльного аналізу фінансових 

показників визначеного підприємства з іншими [2].
У сучасних наукових працях вітчизняні та зару-

біжні вчені звертають більшу увагу на дослідження 
фінансового стану страховика. Проте, слід розмеж-
овувати ці поняття. 

Фінансові ресурси є основним джерелом потен-
ціалу страхових компаній, які спрямовуються на до-
сягнення ефективного господарювання, а значить –  
надійного страхового захисту в процесі надання 
послуг, їх рух опосередковує операційну (страхову, 
перестрахову), інвестиційну, фінансову діяльність 
страховиків, трансформуючись у своєрідні фінансо-
ві потоки. Для забезпечення економічного зростан-
ня як на макро-, так і на мікроекономічному рівні, 
у страховій компанії необхідно виважено управляти 
фінансовими потоками, зокрема ефективно форму-
вати і використовувати фінансові ресурси [4].

Щербаков вважає, що «можливості страхової 
організації по виконанню своїх зобов’язань ви-
значаються, в першу чергу, його фінансовим по-
тенціалом, який свідчить не тільки про величину 
фінансових ресурсів в компанії, але й про якість 
управління даними ресурсами. Міцність фінан-
сового потенціалу страхової організації являєть-
ся гарантом успішної діяльності на ринку. Тому 
ефективність діяльності компанії багато в чому 
обумовлена правильним формуванням елементів 
фінансового потенціалу» [8].

Виходячи з цього твердження, слід звернути ува-
гу на вибір інструментарію для оцінки фінансового 

потенціалу організації, який дозволить оперативно 
визначати внутрішні можливості і слабкості госпо-
дарської одиниці, виявляти приховані резерви в ці-
лях підвищення ефективності її діяльності.

Фінансовий потенціал страхової організації 
включає в себе не тільки показники фінансового 
стану, а й оцінку можливостей його подальшого роз-
витку. Безумовно, індикатори фінансового стану в 
процесі оцінки фінансового потенціалу страховика 
відіграють головну роль.

Білоус Н. М. вважає, що «для оцінки ефектив-
ності використання фінансового потенціалу стра-
ховика, слід за базову обрати концепцію резервів, а 
при стратегічному плануванні – концепцію ринко-
вих можливостей» [1].

Яроцкий І. В. пропонує визначати фінансовий 
потенціал страхової компанії за допомогою пев-
них показників, які він поділив на три групи. Він 
стверджує, що для оцінки фінансового потенціалу 
страхової організації, «необхідний узагальнюю-
чий (інтегральний) показник». Виходячи з цього, 
ним була розроблена методика поетапної оцін-
ки фінансового потенціалу страхової організації. 
(табл. 1) [9].

Нєнно І. М. вважає, що «фінансовий потенціал 
розвитку страховика при розробці стратегії розвитку 
на перспективний період оцінюється за допомогою 
показника фінансового потенціалу розвитку», який 
наведений у формулі.

FDP = FE – MFN = O cap + IR – (I pay + TC) (фор-
мула)

FDP (Financial Development Potential) – фінансо-
вий потенціал розвитку;

FE (Financial Enrichment) – забезпечення страхо-
вика;

MFN (Moment Finantial Needs) – поточні фінан-
сові потреби;

O cap (Own Capital) – власний капітал;
IR (Insurance Reserves) – страхові резерви;
I pay (Insurance Payments) – страхові виплати;
TC (Total Costs) – загальні витрати.
При цьому, «динаміка показника фінансового по-

тенціалу розвитку FDP характеризує як процес на-
копичення, так і активність компанії на ринку, тобто 
процес використання накопичених фінансових ре-
сурсів» [6, с. 435].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
можна зробити висновок, що фінансовий потенціал 
страхової організації – це всі можливості страховика 
ефективно використати фінансові ресурси, що зна-
ходяться в його розпорядженні, в тому числі і для 
проведення страхових операцій та здійснення інвес-
тиційної діяльності.

 Як бачимо, єдиного підходу до оцінки фінан-
сового потенціалу страхових організацій не існує.  
З огляду на це, дане питання потребує більш глибо-
кого та ґрунтовного вивчення. Слід розробити єдину, 
ефективну та результативну методику визначення 
фінансового потенціалу страхової організації. 
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Таблиця 1
№ Назва коефіцієнта Характеристика Формула

Група 1: показники платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідності

1
Коефіцієнт поточної 
платоспроможності 
(К1) > 1

характеризує достатність коштів страхової 
організації для виконання своїх зобов’язань  

2
Фактичний розмір 
маржі платоспромож-
ності (К2)

К2 = (ВК+ДК+РК+НП)– 
(НЗ+ЗА+ВА+НА+ДЗ),
де ВК – власний капітал;
ДК – додатковий капітал;
РК – резервний капітал;
НП – нерозподілений прибуток звіт-
ного року і минулих років;
НЗ – непокриті збитки звітного року 
і минулих років;
ЗА – заборгованість акціонерів 
(учасників) по вкладенням в устав-
ний капітал;
ВА – власні акції, викуплені в акці-
онерів;
НА – нематеріальні активи;
ДЗ – дебіторська заборгованість, 
терміни якої 

3
Коефіцієнт фінансо-
вої стійкості страхо-
вого фонду (К3) > 1

Використовується для оцінки фінансової 
стійкості як відношення доходів до витрат за 
певний період

4 Коефіцієнт ліквіднос-
ті (К4)

Відображає достатність найбільш ліквідних 
активів для покриття найбільш термінових 
страхових зобов’язань, тобто зобов’язань, 
які можуть виникнути в даному періоді

де ГК – грошові кошти;
КФВ – короткострокові фінансові 
вклади;
КЗ – короткострокова заборгованість

Група 2: показники перестрахової діяльності

5
Коефіцієнт залеж-
ності від перестраху-
вання

Розраховується як відношення страхових 
премій, переданих перестраховику (Пп) до 
загального обсягу страхових премій (СП)

6
Коефіцієнт участі 
перестраховиків у 
виплатах

Розраховується як відношення величини 
страхових виплат, покритих за рахунок 
коштів пере страховиків, до загальної суми 
страхових виплат

Група 3: показники, які характеризують результат страхової діяльності та відображають результат  
всієї фінансово-господарської діяльності у грошовому вираженні

7 Рівень виплат
Відображає суму, яку страховик віддає у ви-
гляді страхового забезпечення в цілому або 
по видах страхування

8 Рентабельність влас-
ного капіталу

Відображає його ефективність по відно-
шенню до вкладеного капіталу та капіталу, 
сформованому за рахунок прибутку

9 Рентабельність стра-
хової діяльності

Відображає ефективність страхової діяль-
ності по відношенню до обороту у сфері 
страхування, тобто рентабельність продажів

10 Оборотність власного 
капіталу

Відображає швидкість обороту власного ка-
піталу, а також активність грошових коштів, 
якими ризикують засновники



17

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

5. Кривонос О.М. Структура фінансового потенціалу підприємства/ О.М. Кривонос, А.Г. Черномазюк// Розвиток соціально-
економічних відносин в умовах трансформації економіки України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен.,  
17-18 трав. 2007 р. – Хмельницький, 2007. – Т. 1. – С. 48-50.

6. Нєнно І. М. Концепція створення системи фінансового забезпечення розвитку страховика// Вісник соціально-економічних до-
сліджень № 35. – С. 431-436.

7. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : Навч. посібник. – К.: КНЕУ,  
2003. – 316 с. 

8. Щербаков В. А. Страхование: электронный учебник / В. А. Щербаков, Е.В. Костяева. – Электрон. дан.– М.: КНОРУС, 2008.
9. Яроцкий И. В. Методический поход к оценке финансового потенциала страховой организации // Вестник ТГЭУ. – 2012. –  

№ 3. – С. 55-63.

ТЕОРЕТИЧИСКИЕ ОСНОВЫ  
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАХОВОЙ ОРАНИЗАЦИИ

Гавриляк Т.С. 
аспирант
Львовского национального университета имени Ивана Франко

В статье исследованы теоретические положения оценки финансового потенциала страховых орга-
низаций на рынке финансовых услуг. Также проанализированы подходы и мнения отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов относительно понятия «финансовый потенциал» и обобщены ин-
дикаторы, которые отражают потенциал предприятия в целом. Описан метод разниц и метод рангов, 
с помощью которых можно осуществить анализ финансового потенциала как страховой компании, 
так и любого предприятия. Также, осуществлено основательный анализ различных методик опреде-
ления финансового потенциала страховых организаций и сделаны соответствующие выводы.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
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У статті досліджено теоретичні основи ціни та ціноутворення в сільському господарстві, 
розглянуто сутність, складові та фактори цінового механізму. Проаналізовано поняття вар-
тості з точки зору трудової теорії вартості, теорії граничної корисності, неокласичної теорії 
попиту і пропозиції та теорії людського капіталу. Визначено значення цінової політики, її 
вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. Охаракте-
ризовано основні способи і послідовність процесів ціноутворення, а також систему цін в 
контексті діючої методології ціноутворення в аграрному секторі виробництва.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, попит, пропозиція, механізм ціноутворення, стратегія 
ціноутворення.

 

 

 

Постановка проблеми. Ціни відіграють надваж-
ливу роль у життєвому циклі сільськогосподарсько-
го відтворення. Ціни на засоби виробництва визна-
чають собівартість виробництва, а ціни реалізації 
впливають на формування доходу в аграрному сек-
торі. Особливо важливим є дослідження цього впли-
ву в контексті підвищення ефективності сільськогос-
подарського виробництва, розширення торгівельних 
зв`язків, відкриття нових ринків світового масштабу, 
появи нових можливостей та водночас жорсткої кон-
куренції, підвищення вимог до якості продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні і практичні аспекти ціноутворення в 
сільському господарстві широко висвітлювались 
у роботах таких відомих українських вчених як  
В.С. Дієсперова, С.Л. Дусановського, М.В. Зубця, 
М.В. Калінчика, В.Я. Мессель-Веселяка, Б.И. Пасха-
вера, П.Т. Саблука, О.Г. Шпикуляка, О.М. Шпичака 
та інших.

Чимало авторів приділяють увагу подоланню 
диспаритету цін на засоби виробництва та реаліза-
ційні ціни у сільському господарстві, що є ключо-
вою проблемою у діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників.

Мета дослідження полягає у теоретичному до-
слідженні основних елементів ціноутворюючого про-
цесу задля підвищення цінової конкурентоспромож-
ності в галузі сільського господарства, обґрунтуванні 
ефективного механізму ціноутворення, що дозволить 
забезпечити розширене відтворення сучасного сіль-
ськогосподарського виробництва в цілому.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб по-
вністю зрозуміти, що є ціною товару, необхідно за-
глибитись у витоки самого поняття вартості. Серед 
основних теорій вартості товару за хронологічною 
послідовністю можна виділити такі:

а) трудова теорія вартості (А. Сміт, К. Маркс)  
[2, с. 44].

Основним постулатом цієї теорії є те, що вартість 
уособлює лише живу працю працівників, і вона ство-

рюється у матеріальному виробництві. Крім того, су-
часного (грошового) вигляду вартість набула, прой-
шовши часову еволюцію від випадкової форми до 
грошової форми (рис. 1):

Проста (випадкова)

Розгорнута

Повна

Грошова
Рис. 1. Схема еволюції форм вартості  
за К. Марксом

За теорією трудової вартості, вартість товару, або 
суспільно необхідні витрати, обчислюється за такою 
формулою: W=c+v+m,

де: c − вартість постійного капіталу на одиницю 
виробленої продукції,

v − вартість продукту, необхідного для відтворен-
ня сил робітника на одиницю виробленої продукції,

m − додаткова вартість, вироблена робітником.
Основна заслуга К.Маркса в теоретичному об-

ґрунтуванні ціноутворення полягає в тому, що він зу-
мів розмежувати поняття «вартість» та «ціна». Вар-
тість, за Марксом, − це суспільно необхідні витрати 
на виробництво товару, а його ціна під впливом по-
питу і пропозиції відхиляється від вартості.

У сільському господарстві і сьогодні застосову-
ється так званий «виробничо-витратний» механізм 
ціноутворення, в якому однобоко формується ціна −  
з урахуванням понесених витрат, а не потреби спо-
живача в цьому продукті. Як наслідок, без ураху-
вання попиту на продукцію, товаровиробник, ви-
пускаючи продукцію на ринок, стикається з низькою 
купівельною спроможністю споживача, і ціна попи-



19

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ту та пропозиції часто є нижчою від необхідної для 
розширеного відтворення [4, с. 145].

б) теорія граничної корисності (К. Менгер, В. Па-
рето) − доводить, що вартість товарів формується як 
суб’єктивно-психологічна оцінка споживача, а саме: 
цінність будь-якого економічного блага визначається 
як корисність додаткового екземпляру, який задоволь-
няє граничну потребу споживача. Теоретики кориснос-
ті виділяють два основні критерії вартості: рідкісність 
та ступінь насиченості. Рідкісність виражає завантаже-
ність ринку певним товаром, а ступінь насиченості − 
рівень потреби в цьому товарі споживача [7, с. 32].

Часто можна спостерігати дію фактору рідкіснос-
ті на аграрному ринку, коли в державі створюється 
штучний дефіцит на певний вид сільськогосподар-
ської продукції, і, як наслідок незадоволення попиту −  
завищені ціни на цю продукцію [4, с. 67].

в) неокласична теорія попиту і пропозиції  
(А. Маршалл) − поєднує в собі основні ідеї двох попе-
редніх теорій на основі попиту і пропозиції, і постулює, 
що слід враховувати при визначенні вартості товару і 
виробничі витрати, і його корисність. Ця теорія повні-
ше розкриває суть ціни, як регулюючого інструменту 
між бажаннями споживача та виробника [7, с. 51].

г) теорія людського капіталу (Т. Шульц, Г. Беккер) 
доповнює раніше виниклі теорії такою складовою 
вартості, як людський капітал − вартість інвестицій 
в продуктивні здібності працівників. Як вважають 
вчені, людський капітал є найціннішим ресурсом, 
що забезпечує найвищу економічну ефективність ви-
робництва. В сільськогосподарському виробництві 
мало приділяється уваги ролі людського капіталу в 
створенні вартості продукту. Інвестиції в цей ресурс 
здійснюються далеко не в усіх підприємствах, що 
служить причиною низького рівня інноваційності 
галузі, низької економічної ефективності та зумов-
лює екстенсивне відтворення [1, с. 597].

В найпростішому розумінні, яке сформував ще 
Карл Маркс, ціна − це грошовий вираз вартості товару 
[6, 7]. Але це визначення доцільно доповнити. Вра-
ховуючи теорію попиту і пропозиції, науковці дають 
таке узагальнене визначення цьому поняттю: ціна − це 
грошовий вираз вартості виробництва у взаємозв’язку 
з дією закону вартості та закону попиту та пропозиції. 
Тобто, ціна є грошовим виразом вартості виробництва 
і цінності товару для споживача.

Якщо говорити про ціновий механізм, або ме-
ханізм ціноутворення, то це − взаємопов’язане по-
єднання ціни та процесу ціноутворення, причому 
ціноутворення в цьому союзі задає величину ціни і 
повністю її формує.

Процес ціноутворення здійснюється за мето-
дологією ціноутворення − сукупністю правил, за 
якими формують ціну у будь-якій галузі економі-
ки. Методологія ціноутворення єдина для всіх сфер 
економіки [3], і включає такі базові принципи, як 
безперервність процесу ціноутворення; єдність 
процесів ціноутворення і контролю за дотриманням 
антимонопольного законодавства; цільове спряму-
вання ціноутворення; наукове обґрунтування вста-
новлення ціни. 

Мазур О.Є. пропонує таку послідовність проце-
сів ціноутворення [4, с. 173]: визначення цілей ціно-
утворення; аналіз факторів, що впливають на ціни; 
вибір цінової стратегії фірми; обрання методу ціно-
утворення; визначення базової ціни; остаточне вста-
новлення цін і оформлення документів.

Модель ціни − це найпринциповіша форма вира-
зу ціни, як економічної категорії. Вона визначається 
типом господарської системи − адміністративним, 
або ринковим, умовами конкуренції.

В теорії вирізняють два основних підходи до фор-
мування ціни: ціннісний та витратний [5]. При вико-
ристанні витратного методу модель ціни формується 
наступним чином:

Витратна ціна = Середні витрати + Нормативний 
прибуток.

Витратна модель переслідує інтереси виробни-
ка, при її визначенні в основному спираються лише 
на обсяги пропозиції продукції на ринку. Модель 
не враховує інтересів споживача. Витратний метод 
ґрунтується на додаванні середніх витрат на вироб-
ництво і реалізацію одиниці продукцію до бажаного 
прибутку. Найголовнішою вадою підходу є те, що 
найчастіше неможливо визначити точно основну 
складову витратної ціни − обсягу витрат на одиницю 
продукції, оскільки наперед невідомі обсяги прода-
жу, від яких, власне, і залежить обсяг витрат.

Витратний підхід домінує в сільському господар-
стві України, оскільки витратна ціна зазвичай має 
вагомі підстави − бухгалтерські документи, кальку-
ляцію собівартості. Передумовою, що склалась для 
використання цього підходу в Україні, є традиції ві-
тчизняної економіки, де широко застосовується ви-
тратний метод.

Ціннісний підхід є більш адекватним з точки зору 
запитів споживача. Ціннісна ціна показує, наскільки 
товар необхідний для споживача, яку він в собі несе 
цінність. Модель ціннісної ціни виглядає так:

Ціннісна ціна = Середні витрати + прибуток + ви-
граш покупця.

Ціннісний підхід можна спостерігати у процесі 
формування ціни на органічну продукцію. Тут ціна 
відображає не стільки витрати на виробництво про-
дукції, скільки вартість, яку покупець готовий за-
платити, щоб споживати продукцію, вирощену еко-
логічно. Має місце так звана «психологічна ціна». 
Також при вирощуванні інноваційних продуктів 
можна використовувати ціннісний підхід. Якісно но-
вий продукт, з новими покращеними властивостями, 
що перевищують очікування споживачів, несе в собі 
вищу економічну цінність для споживачів, ніж про-
дукт зі звичайними властивостями. Тому інновацій-
ний продукт дає додатковий прибуток для виробни-
ка, покупець отримує вищу економічну цінність за 
вищою ціною.

В механізмі ціноутворення вагомою складовою є 
цінова політика підприємства, як мистецтво управ-
ляти цінами і процесом ціноутворення так, аби до-
сягти поставлених підприємством тактичних і стра-
тегічних цілей. В економічній практиці існує багато 
способів реалізації цінової політики, які називають 
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ціновими стратегіями. Цінова політика підприєм-
ства повинна бути узгоджена з загальною політикою, 
і вписуватись у стратегію розвитку підприємства.

Цінова стратегія − стратегія цінової політики 
підприємства, яка обирається відповідно до мети, 
яку підприємство переслідує в конкретному періо-
ді. Воно може ставити собі за мету закріплення на 
ринку, поглиблення присутності на ринку, отриман-
ня надприбутків, зменшення витрат на одиницю 
продукції, збільшення обсягів реалізації, розпродаж 
непопулярних товарів, знищення конкурентів, ство-
рення іміджу, популяризація брендів тощо.

Загалом, можна говорити про те, що ціни не іс-
нують самі по собі у різних видах. Вони формують 
єдину систему, оскільки є взаємопов`язані між со-
бою різними економічними зв`язками. Система цін 
являє собою їх повний перелік, та взаємозв`язок і 
взаємодію між ними. Систему цін у кожній економі-
ці характеризують такі параметри, як рівень, динамі-
ка та структура цін.

У кожній галузі економіки використовуються свої, 
характерні типи цін. Так, у сільському господарстві 

користуються такими цінами, як закупівельні ціни, 
за якими сільськогосподарські товаровиробники ре-
алізують вироблену продукцію. Договірні ціни фор-
муються при укладенні договорів, в залежності від 
точки рівноваги між попитом і пропозицією. Середні 
ціни − усереднене значення ціни на сільськогоспо-
дарських ринках, між різними постачальниками по 
різних торгівельних каналах та інші.

Висновки. Сутність цін і ціноутворення від-
дзеркалюється у вартості товару, яка в свою чергу 
полягає у створенні нових (не отриманих від при-
роди) корисних властивостей продуктів сільсько-
господарського виробництва і забезпеченні на цій 
основі постійного відтворення товарного виробни-
цтва у галузі.

Механізм ціноутворення в сільському господар-
стві − це взаємопов’язане поєднання ціни та про-
цесу ціноутворення, причому ціноутворення в цій 
органічній взаємодії задає величину ціни і повністю 
її формує у вигляді кон`юнктурних змін на ринку че-
рез фактори врожайності культур, сезону, попиту та 
пропозиції.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Глущук Л.З.
студентка
Тернопольского национального экономического университета

В статье исследованы теоретические основы цены и ценообразования в сельском хозяйстве, рас-
смотрена сущность, составляющие и факторы ценового механизма. Проанализировано понятие 
стоимости с точки зрения трудовой теории стоимости, теории предельной стоимости, неоклас-
сической теории спроса и предложения и теории человеческого капитала. Определено значение 
ценовой политики, её влияние на эффективность сельскохозяйственного производства в совре-
менных условиях. Охарактеризованы основные методы и последовательность процессов ценоо-
бразования, а так же система цен в контексте действующей методологии ценообразования в аграр-
ном секторе производства.
Ключевые слова: цена, ценообразование, спрос, предложение, механизм ценообразования, страте-
гия ценообразования.
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THEORY OF PRICES AND PRICING IN AGRICULTURAL SECTOR
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The article explains theoretical basis of price and price formation in agriculture. Essence, consisting parts 
and factors of price mechanism are examined. The value term is analyzed from the point of labor theory of 
value, marginal utility theory, neoclassical demand and supply theory and human capital theory. There is 
defined meaning of price policy, its influence on effectiveness of agricultural manufacture in contemporary 
conditions. Main methods and graduality of price forming  processes are characterized, and also price 
system in context of existing methodology of price forming an agricultural sector of manufacture.
Keywords: price, pricing, demand, supply, pricing mechanism, pricing strategy.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я – ОСНОВНА ПРИЧИНА РОЗВИТКУ  

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Горбунова А.І.
аспірант кафедри страхування
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

У статті розглянуто сучасний стан здоров’я населення України та необхідність надання гро-
мадянам якісної медичної допомоги, що відповідно до умов чинного законодавства України, 
повинна надаватись на безоплатній основі. Зазначено ключові проблеми, що існують сьогод-
ні в галузі охорони здоров’я. Також, зроблено акцент на неможливості забезпечення нормаль-
ного рівня медичного обслуговування громадян при забезпеченні галузі охорони здоров’я 
лише державними фінансовими ресурсами. Розглянуто три основні типи функціонування 
систем охорони здоров’я, що існують в світі: державну, приватну та страхову із врахуванням 
особливостей країн, в яких вони впроваджені. Проаналізовано показники витрат на душу 
населення в галузі охорони здоров’я разом із аналогічним показником в країнах Європей-
ського Союзу та колишнього Радянського Союзу. Запропоновано перелік державних заходів, 
що мають бути спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я, і як наслідок підвищення 
показників здоров’я населення. Обґрунтовано необхідність створення в Україні соціально-
страхової моделі функціонування галузі охорони здоров’я близької до ринкової.
Ключові слова: охорона здоров’я, медична допомога, здоров’я населення, фінансуван-
ня, внески.

Постановка наукової проблеми. Сучасні умови 
соціально-економічного розвитку України вимага-
ють реформування державної політики, яка дозво-
лить покращити (оптимізувати) процес розподілу та 
перерозподілу фінансових ресурсів, а саме: охопити 
основними видами допомоги, профілактики, ліку-
вання і реабілітації все населення України, підви-
щити ефективність та зменшити ризики, пов’язані із 
наданням допомоги [1, c. 248].

Відповідно до Закону України «Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 р. № 2801-XII із змінами та доповне-
ннями: охорона здоров’я – один з пріоритетних на-
прямів державної діяльності. Держава формує по-
літику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її 
реалізацію [2].

Охорона здоров’я виконує передусім соціальну 
функцію, від якої безпосередньо залежать перспек-
тиви соціально-економічного розвитку держави. 
Виконуючи важливу економічну місію, охорона 
здоров’я є також одним із головних чинників, які 
формують економічну безпеку країни. 

Медична допомога належить до найважливіших 
різновидів суспільних послуг, призначених для задо-
волення первинних потреб громадян. Але, необхідно 
зазначити, що кожний громадянин, залежно від влас-
них потреб, фінансових ресурсів та інших чинників, 
має право обрати власний рівень фінансового за-
безпечення, цільовим призначенням якого виступає 
саме надання медичної допомоги. 

На сьогодні стан здоров’я населення України ха-
рактеризується значною поширеністю хронічних 
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хвороб та соціально небезпечних захворювань. Ви-
сокими залишаються рівні інвалідності та смертності 
при короткій середній тривалості життя. На здоров’я 
і відтворення населення негативно впливають якісні 
показники життя, забруднення довкілля, незадовільні 
умови праці, поширення інфекційних і паразитарних 
захворювань, криза галузі медичного обслуговування, 
недостатній контроль за якістю та вживанням лікар-
ських засобів і біологічно активних домішок, тютю-
нокуріння тощо. Не сприяє розв’язанню проблем у 
сфері охорони здоров’я і відсутність належного моні-
торингу за станом генофонду, рівнем популяційного 
імунітету населення, циркуляцією збудників інфек-
ційних хвороб. Сучасна система охорони здоров’я в 
Україні спрямована більше на короткострокове не-
ефективне лікування, ніж на профілактику захворю-
вань і пропаганду здорового способу життя. Наразі 
ключовими проблемами охорони здоров’я є:

– незадовільний стан здоров’я населення;
– нераціональна організація системи надання ме-

дичної допомоги;
– брак сучасних медичних технологій, недостат-

нє володіння ними;
– низький рівень інформованості про сучасні ме-

дичні технології, засоби збереження здоров’я та ак-
тивного дозвілля;

– недостатність фінансових і насамперед бю-
джетних, ресурсів для забезпечення ефективної ді-
яльності системи охорони здоров’я;

– практична відсутність ринку медичних послуг;
– недосконалість нормативно-правових актів, які 

впливають на створення умов для поліпшення ста-
ну здоров’я населення та підвищення ефективності 
використання в системі охорони здоров’я людських, 
матеріально-технічних та фінансових ресурсів в 
умовах ринкової економіки [3, с. 134-135].

Провідною проблемою української системи охо-
рони здоров’я є невідповідність сучасним реаліям 
діючої в Україні старої радянської моделі охорони 
здоров’я (моделі Семашка), яка функціонувала в 
умовах планової економіки. Звідси випливає багато 
системних проблем, які держава не може виріши-
ти, наприклад, хронічне недофінансування галузі, 
розпорошення матеріальних та кадрових ресурсів, 
нераціональне та неефективне використання ресур-
сів тощо. Вітчизняна система охорони здоров’я не 
здатна сповна забезпечити процес реалізації консти-
туційних прав громадян України у сфері медичного 
обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми та недоліки фінансування системи охоро-
ни здоров’я є одним із найбільш актуальних напрям-
ків наукових досліджень. Теоретичні й практичні 
аспекти фінансового забезпечення галузі висвітлені 
в наукових працях багатьох вчених та дослідників, 
таких як: В. Галайди, Д. Карамишева, Н. Лакізи-
Савчук, В. Лехан, З. Лободіної, В. Рудого, О. Тулай, 
Я. Буздуган, О. Вашева, Б. Волос, Л. Воронової,  
Т. Гутор, В. Дем’янишина, В. Зеленевич,  
О. Клименко, О. Мельник-Бантона, А. Немченко,  
О. Сидорчука, Т. Сіташ, О. Солдатенко та інших.

Також дослідженню окремих аспектів функці-
онування національної системи охорони здоров’я 
присвячені праці таких науковців, як: Ю. Бажал,  
Й. Бескид, С. Буковинський, О. Василик, О. Велич-
ко, В. Геєць, З. Гладун, А. Гриценко, А. Даниленко, 
Л. Жаліло, Т. Єфименко, С. Кондратюк, О. Кирилен-
ко, Е. Лібанова, М. Мних, В. Опарін, Ю. Пасічник, 
В. Пономаренко, Я. Радиш, В. Рудень, А. Сердюк,  
І. Солоненко та інших.

Науковці, що займались дослідженнями питань 
охорони здоров’я, такі як: Л. Пиріг, Р. Богатирьова, 
В. Пономаренко та інші неодноразово наголошува-
ли, що охорона здоров’я України не відповідає су-
часним вимогам насамперед через вади у фінансу-
ванні галузі, а саме:

– недостатнє фінансування медицини з бюджет-
них джерел;

– нераціональне використання ресурсів, які ха-
рактеризують фінансово-економічний стан галузі;

– застарілі технології профілактики, діагностики 
й лікування;

– просте фінансування окремих медичних установ 
за бюджетні кошти замість забезпечення державних 
пріоритетів у галузі охорони здоров’я тощо [4, с. 141]. 

Метою дослідження виступає доведення необ-
хідності створення приватної системи страхування 
здоров’я громадян в Україні, що в свою чергу допо-
може підвищити рівень соціального забезпечення 
населення та покращити якість медичних послуг, що 
безпосередньо надаються населенню.

Виклад основного матеріалу дослідження. Екс-
пертами Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я 
(а саме: С. Хакансон, Г. Муні, Л. Робертс, Г. Л. Стод-
дарт, K. Йохансен та інші) запропонована класифіка-
ція, за якою розрізняється три первинних типи сис-
тем охорони здоров’я: 

1 – недержавна, ринкова або приватна система 
охорони здоров’я;

2 – державна, або система Бевериджа; 
3 – система, заснована на всеосяжному страху-

ванні здоров’я, або система Бісмарка. 
Для першої моделі характерно надання медичної 

допомоги переважно на платній основі, за рахунок 
самого споживача медичних послуг, відсутність єди-
ної системи державного медичного страхування. Го-
ловним інструментом задоволення потреб у медич-
них послугах є ринок медичних послуг. Ту частину 
потреб, яка не задовольняється ринком (малозабезпе-
чені верстви населення, пенсіонери, безробітні) бере 
на себе держава шляхом розробки та фінансування 
громадських програм медичної допомоги. Найбільш 
яскраво вона представлена охороною здоров’я США, 
де основа організації охорони здоров’я – приватний 
ринок медичних послуг, що доповнюється держав-
ними програмами медичного обслуговування бідних 
«Medicade» і пенсіонерів «Medicare». Таку модель 
зазвичай називають платною, ринковою, американ-
ською, іноді – системою приватного страхування. 

Друга модель характеризується значною (ви-
ключною) роллю держави. Фінансування охорони 
здоров’я здійснюється головним чином з держбю-
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джету, за рахунок податків з підприємств і населен-
ня. Населення країни отримує медичну допомогу 
безкоштовно (за винятком невеликого набору ме-
дичних послуг). Таким чином, держава є головним 
покупцем і постачальником медичної допомоги, за-
безпечуючи задоволення більшої частини суспільної 
потреби в послугах охорони здоров’я. Ринку тут від-
ведена другорядна роль, як правило, під контролем 
держави. Ця модель з 1948 р. існує у Великобританії. 
Вона характерна також для Ірландії, Данії, Португа-
лії, Італії, Греції і Іспанії. Її називають державною, 
бюджетною, держбюджетною. 

Третю модель визначають як соціально-страхову 
або систему регульованого страхування здоров’я. 
Дана модель охорони здоров’я спирається на прин-
ципи змішаної економіки, поєднуючи в собі ринок 
медичних послуг з розвиненою системою держав-
ного регулювання і соціальних гарантій, доступ-
ності медичної допомоги для всіх верств населення. 
Вона характеризується в першу чергу наявністю 
обов’язкового медичного страхування всього або 
майже всього населення країни при певній участі 
держави у фінансуванні страхових фондів. Держа-
ва тут грає роль гаранта у задоволенні суспільно 
необхідних потреб всіх або більшості громадян у 
медичній допомозі незалежно від рівня доходів, не 
порушуючи ринкових принципів оплати медичних 
послуг. Роль ринку медичних послуг зводиться до 
задоволення потреб населення понад гарантованого 
рівня, забезпечуючи свободу вибору і суверенітет 
споживачів. Багатоканальна система фінансування 
(з прибутку страхових організацій, відрахувань від 
зарплати, державного бюджету) створює необхід-
ну гнучкість і стійкість фінансової бази соціально-
страхової медицини. Найбільш яскраво дана модель 
представляється охороною здоров’я ФРН, Франції, 
Нідерландів, Австрії, Бельгії, Голландії, Швейцарії, 
Канади та Японії.

У приватній моделі охорони здоров’я провідне 
місце на ринку медичних послуг посідають приватні 
страхові компанії. Разом з тим, основні засоби (при-
міщення, медична техніка) перебувають у приватній 
власності, а забезпечення потреб малозабезпечених 
верств населення, пенсіонерів, безробітних бере на 
себе держава [5, с. 322], наприклад фінансування со-
ціально значущих медико-санітарних закладів охо-
рони здоров’я, зокрема, фінансування психіатричної, 
протитуберкульозної служб, санаторно-курортних, 
санітарно-епідеміологічних закладів, пільгове забез-
печення громадян лікарськими засобами і виробами 
медичного призначення, державних цільових про-
грам, державних капіталовкладень тощо [6, с. 118]. 
Така система діє у США, Південній Кореї та інших 
країнах. Окремо слід відзначити, що сфера охорони 
здоров’я в усіх країнах фінансується з таких осно-
вних джерел: оподаткування; внески в систему со-
ціального страхування; внески на добровільне стра-
хування здоров’я; прямі платежі населення.

Також, може існувати поєднання трьох вище за-
значених моделей, наприклад, у соціально-страхову 
модель включені ознаки державної та ринкової мо-

делей. Залежно від того, які параметри переважа-
ють, соціально-страхова модель може бути ближче 
або до державної, або до ринкової. Соціально-стра-
хові моделі систем охорони здоров’я країн Скан-
динавії і Канади мають багато спільного з держав-
ною моделлю, а система охорони здоров’я Франції 
близька до ринкової.

Незважаючи на те, що за оцінками науковців, 
стан здоров’я на 9/10 визначається способом жит-
тя, спадковістю та соціоекологічним середовищем, а 
лише на 1/10 – рівнем розвитку системи його охорони  
[7, с. 218], відповідно до концепції соціальної дер-
жави, жодна особа, не залежно від рівня її доходу, не 
може бути позбавлена доступу до медичної допомоги, 
а фінансова політика уряду у царині охорони здоров’я 
має передбачати гарантування її високої якості. 

В Україні в галузі охорони здоров’я на душу 
населення щороку витрачається 519 дол. США,  
у т.ч. за рахунок державних джерел – 294 дол. США, 
що значно нижче, ніж у країнах Європейського регі-
ону. Це дуже важливий індикатор, адже його зміна 
впливає на очікувану тривалість життя населення. 
Для порівняння: Данія – 6422 дол. США, Швеція –  
4710 дол. США, Франція – 4691 дол. США, Ні-
меччина – 4668 дол. США, Чеська Республіка –  
1480 дол. США, Польща – 917 дол. США), тобто 
рівень загальних витрат на охорону здоров’я був у 
десятки разів нижчим, ніж у країнах ЄС. Якщо по-
рівнювати цей показник з аналогічним у країнах ко-
лишнього Радянського Союзу, то Україну випередили 
Російська Федерація – 525 дол. США, Казахстан –  
393 дол. США, Азербайджан – 332 дол. США, Білорусь –  
320 дол. США, Грузія – 272 дол. США [8]. На сьогод-
ні Всесвітня організація охорони здоров’я рекомен-
дує країнам виділяти на потреби охорони здоров’я 
не менше 5% від ВВП [9].

Загалом на фінансування медицини в Україні 
у 2014 році виділено близько 4,9% від ВВП країни  
(у 2012 році цей показник становив 4,5%). При цьо-
му 85% цього бюджету піде на оплату праці медич-
ного персоналу, а 15% –на закупівлю медикаментів, 
обслуговування та модернізацію технічної бази.

На охорону здоров’я у зведеному бюджеті на  
2014 рік передбачено видатки обсягом 60,9 млрд. грн.,  
що на 3,6 млрд. грн., або на 6,3% більше, ніж було 
заплановано на 2013 рік.

Висновки та перспективи. Державна політика у 
сфері охорони здоров’я з метою вирішення вище ви-
значених проблем має спрямовуватися на підвищен-
ня рівня здоров’я, поліпшення якості життя і збере-
ження генофонду Українського народу. Найбільш 
важливими цілями для всіх систем охорони здоров’я 
є соціальна справедливість і економічність. У сис-
темах охорони здоров’я всіх типів пріоритетним 
завданням залишається пошук більш економічних 
способів фінансування охорони здоров’я, поліпшен-
ня якості надаваних медичних послуг, доступність 
медичних послуг всьому населенню, фундаменталь-
не завдання стримування витрат і децентралізації 
повноважень помітно підвищують значимість стра-
тегічних методів розподілу коштів.
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З метою вирішення вище зазначених проблем 
державна політика у сфері охорони здоров’я має 
спрямовуватися на підвищення рівня здоров’я, по-
ліпшення якості життя і збереження генофонду 
Українського народу. Реалізація цієї політики потре-
бує здійснення комплексу державних і галузевих за-
ходів. Державні заходи мають передбачати: 

– Ефективне використання державних асигну-
вань у сферу охорони здоров’я;

– Переорієнтацію охорони здоров’я на суттєве 
посилення заходів з попередження захворювань, 
запобігання інфекційним захворюванням, зни-
ження ризиків для здоров’я людини, що пов’язані 
із забрудненням та шкідливим впливом факторів 
довкілля;

– Створення умов для формування та стимулю-
вання здорового способу життя населення;

– Здійснення активної демографічної політики, 
спрямованої на стимулювання народжуваності і 
зниження смертності, а також соціальної політики 
підтримки молоді та захисту інвалідів і людей по-
хилого віку;

– Запровадження ефективної системи багатока-
нального фінансування галузі охорони здоров’я;

– Інтенсивний якісний розвиток медичної та фар-
мацевтичної промисловості тощо.

Таким чином, державна політика у сфері охоро-
ни здоров’я повинна спрямовуватися на зміцнення 
здоров’я всіх верств населення, збільшення трива-
лості життя населення, поліпшення демографічної 
ситуації, підвищення якості та ефективності медико-

санітарної допомоги, удосконалення фінансування 
та управління галуззю.

В Україні доцільне застосування саме соціально-
страхової моделі (близької до ринкової), оскільки 
державні ресурси не в змозі забезпечити достатній 
рівень захисту всіх категорій населення. Держава 
повинна сприяти забезпеченню ефективної систе-
ми багатоканального фінансування галузі охоро-
ни здоров’я. Погіршення стану здоров’я громадян 
України обумовлює зростання потреб у медичній 
допомозі, що, в свою чергу, за умов обмеженого 
фінансування галузі, зменшує можливості системи 
охорони здоров’я у забезпеченні населення якісни-
ми медичними послугами та лікарськими засобами.

Отже, державними ресурсами повинна забезпе-
чуватися реалізація таких значущих програм захисту 
населення, як, наприклад, програми боротьби із СНІ-
Дом, допомоги ВІЛ-інфікованим, забезпечення фінан-
совими ресурсами спеціалізованих медичних уста-
нов (психоневрологічних, онкологічних диспансерів 
тощо), також держава повинна забезпечувати захис-
том соціально незахищене населення (пенсіонерів, 
інвалідів та ін.) за допомогою системи обов’язкового 
соціального страхування та обов’язкового страхуван-
ня (відповідно до Закону України «Про страхування»). 
Інші категорії населення повинні самостійно здій-
снювати управління власними фінансовими ресур-
сами, обирати програми добровільного страхування 
соціальної спрямованості за допомогою інструментів 
страхування здоров’я, що здійснюється приватними 
компаніями на страховому ринку України. 
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Горбунова А.И.
аспирант кафедры страхования
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

В статье рассмотрено современное состояние здоровья населения Украины и необходимость предо-
ставления гражданам качественной медицинской помощи, в соответствии с условиями действую-
щего законодательства Украины, которая должна предоставляться бесплатно. Отмечено ключевые 
проблемы, существующие сегодня в системе здравоохранения. Также, сделан акцент на невозмож-
ности существования нормального уровня медицинского обслуживания граждан при обеспечении 
системы здравоохранения только государственными финансовыми ресурсами. Рассмотрены три ос-
новных типа функционирования систем здравоохранения, существующих в мире: государственную, 
частную и страховую, с учетом особенностей стран, я которых они внедрены. Проанализированы 
показатели расходов на душу населения в области здравоохранения вместе с аналогичным пока-
зателем в странах Европейского Союза и бывшего Советского Союза. Предложен перечень госу-
дарственных мер, которые должны быть направлены на улучшение системы здравоохранения, и 
как следствие повышение показателей здоровья населения. Обоснована необходимость создания 
в Украине социально-страховой модели функционирования здравоохранения близкой к рыночной.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, здоровье населения, финансирова-
ние, взносы.

PROBLEMS OF PROVIDING THE HEALTH PROTECTION SECTOR –  
THE MAIN REASON OF HEALTH INSURANCE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Gorbunova A.I.
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Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman

Problems of the health protection (health care) sector as the main reason for development of health 
insurance in Ukraine are examined. The article considers the current situation of the health level 
in Ukraine and the needs of providing the quality medical care for the citizens, in accordance with 
legislation of Ukraine, which should be provided free of charge. The basic present-day problems of 
the health protection system are noted. Also the main focus is on the impossibility to guarantee the 
normal level of medical services of citizens while using only governmental resources. Also the article 
describes three main types of health protection systems, such as public, private and insurance systems, 
that regard with the features to the countries where they are introduced. The costs per capita expenditure 
in health protection sector, compared with the European Union and the former Soviet Union countries, 
are analysed. The list of governmental measures for the health protection system improvement, which 
results in the increase of health indicators, is proposed. The necessity of the health protection social-
insurance model in Ukraine, that is close to market model, is proved.
Keywords: Health protection sector, medical care, health of the citizens, financing, payments.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ  
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Довженко В.А.
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Уточнено зміст поняття «комерціалізація інтелектуальної власності». Обґрунтовано сут-
ність та мету державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Проана-
лізовано проблеми нормативно-правового, організаційного та фінансового забезпечення 
державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності. Визначено основні на-
прями вдосконалення державної політики у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності в Україні.
Ключові слова: інтелектуальна власність, комерціалізація інтелектуальної власності, дер-
жавне регулювання.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку суспільства характеризується посиленням уваги 
до інтелектуальної власності та можливостей її ко-
мерціалізації. Різні напрями комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності відкривають великі мож-
ливості для розвитку, забезпечення конкуренто-
спроможності та формування виробничо-економіч-
ного потенціалу підприємств і економіки в цілому. 
Реалізація механізму комерціалізації інтелектуаль-
ної власності забезпечується в умовах становлення 
ринку інтелектуальної власності та його відповідної 
інфраструктури. Водночас процес комерціалізації ін-
телектуальної власності потребує відповідного дер-
жавного регулювання для досягнення максимально-
го задоволення інтересів усіх його учасників. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі аспекти комерціалізації об’єктів інтелекту-
альної власності та державного регулювання інте-
лектуальної власності досить повно висвітлюються 
у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, серед 
яких В. Базилевич, О. Бутнік-Сіверський, М. Гон-
чаренко, М. Ільченко, І. Невінчаний, В. Чеботарьов,  
Г. Черевко, А. Чухно та ін. Однак, питання державно-
го регулювання процесу комерціалізації інтелекту-
альної власності в Україні потребує більш глибоко-
го вивчення, що формує актуальність дослідження. 
Реалізація ролі інтелектуальної власності в забез-
печенні сталого економічного розвитку неможлива 
без вирішення ряду організаційних, економічних та 
управлінських проблем ефективного її використання 
шляхом комерціалізації.

Формулювання цілей статті. Метою даного до-
слідження є визначення основних проблем у сфері 
державного регулювання комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності та обґрунтування можли-
востей їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Нинішній етап 
розвитку світової економіки значною мірою харак-
теризується інтенсивністю використання інтелек-
туальних ресурсів, в якій провідне місце належить 
саме інтелектуальній власності. У будь-якій галузі 

економічної діяльності створюються та використо-
вуються нові результати творчої, розумової діяль-
ності, які є власністю фізичних та юридичних осіб 
[4]. Використання інтелектуальної власності в рин-
ковій економіці здійснюється на засадах її комерці-
алізації, механізм якої забезпечує безперервний рух 
інтелектуального капіталу та отримання прибутку 
[1, с. 213]. 

Під комерціалізацією інтелектуальної власнос-
ті В.Д. Базилевич розуміє відносини з приводу ви-
користання інтелектуальної власності в ринковій 
економіці, які набувають інституційного оформлен-
ня в угодах щодо прав на об’єкти інтелектуальної 
власності як специфічного товару, введеного в гос-
подарський обіг [1, с. 406]. На думку Г.В. Черевка, 
комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності – 
це взаємовигідні дії всіх учасників процесу перетво-
рення результатів інтелектуальної праці у ринковий 
товар [6, с. 253].

Отже, можна визначити, що комерціалізація 
об’єктів інтелектуальної власності – це процес реа-
лізації майнових прав на результати інтелектуальної 
діяльності з метою отримання прибутку. Основна 
мета комерціалізації – довести конкретну ідею до ста-
ну продукту, що може стати предметом інтересу для 
суб’єктів фінансування чи спільного виробництва.

Основними способами комерціалізації об’єктів 
права інтелектуальної власності є: використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у власному 
виробництві; внесення прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності до статутного капіталу під-
приємства; передача (продаж) прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності [5, с. 28]. Виділяють такі 
форми комерціалізації результатів інтелектуаль-
ної власності, як укладання ліцензійних договорів; 
франчайзинг; лізинг; інжиніринг; промислова коопе-
рація і передача технологій в рамках спільних під-
приємств; технічна допомога [2, c. 3].

Ринкові відносини важливі при відборі іннова-
ційних продуктів, адекватних потребам суспільства, 
однак у багатьох випадках вони не здатні забезпечи-
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ти перетворення результатів інноваційної діяльності 
на товар. У цих умовах важливим важелем комерці-
алізації об’єктів інтелектуальної власності повинно 
стати ефективне державне регулювання [2, с. 1].

Державне регулювання комерціалізації інтелек-
туальної власності, за визначенням І. Невінчаного, –  
це комплекс дій та заходів, що запроваджуються дер-
жавою через відповідні органи та нормативне регу-
лювання і державні цільові програми, з метою визна-
чення основних економічних процесів для отримання 
доходів від приватних і державних об’єктів інтелек-
туальної власності. Таке регулювання фактично пе-
редбачає стимулювання створення прав на немате-
ріальні активи, які відповідатимуть інтересам всіх 
зацікавлених груп економічних суб’єктів. Такі дії та 
заходи формують державну стимулюючу регулятор-
ну політику організаційно-економічних відносин з 
приводу інтелектуальної власності [4].

Державне регулювання комерціалізації інтелек-
туальної власності – це цілеспрямована діяльність 
держави зі створення правових, організаційно-еко-
номічних і фінансових передумов, необхідних для 
ефективного функціонування ринку інтелектуальної 
власності. Тобто цей процес передбачає сукупність 
механізмів з боку держави щодо сприяння інтелекту-
альній діяльності, підтримки інноваційного підпри-
ємництва та утворення ринкового середовища у сфе-
рі інтелектуальної власності. При цьому держава має 
втручатися лише в передумови та побічні наслідки 
функціонування ринку інтелектуальних продуктів. 

Державне регулювання комерціалізації інтелек-
туальної власності здійснюється на основі законів: 
«Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяль-
ність», «Про наукову і науково-технічну експерти-
зу», «Про спеціальний режим інвестиційної та ін-
новаційної діяльності технологічних парків», «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні». Однак, законодавчі акти не завжди є однознач-
ними в питаннях регулювання договірних відносин 
учасників процесу комерціалізації інтелектуальної 
власності, що й гальмує цей процес. 

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні сформо-
вано ефективно діючу державну систему правової 
охорони інтелектуальної власності та створено від-
повідну систему органів державного регулювання 
відносин у сфері інтелектуальної власності. Проте 
механізм державного регулювання комерціалізації 
об’єктів інтелектуальної власності має певні недо-
ліки, а саме: 

– відсутність науково-обґрунтованої концепції 
державного регулювання комерціалізації інтелекту-
альної власності; 

– невизначеність стратегічних рішень щодо розви-
тку національної економіки на основі її інтелектуалі-
зації та узгодженої стратегії й тактики їх досягнення;

– недосконалість системи моніторингу 
кон’юнктури ринку інтелектуальної власності;

– нескоординованість дій центральних органів 
виконавчої влади в частині комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності;

– відсутність системного підходу щодо визначен-
ня пріоритетів державного регулювання комерціалі-
зації інтелектуальної власності;

– відсутність висококваліфікованих спеціалістів 
з питань комерціалізації інтелектуальної власності.

Основною проблемою комерціалізації вітчизня-
них потенційно конкурентоспроможних винаходів 
є недостатнє фінансування. Значна частина резуль-
татів вітчизняних досліджень та розробок винахід-
ників реалізуються за кордоном, що зумовлено не-
досконалістю державної політики щодо підтримки 
винахідників і впровадження інтелектуальної влас-
ності у господарський обіг. 

Важливою передумовою ефективності держав-
ного регулювання комерціалізації інтелектуальної 
власності є врахування в діях держави умов конкрет-
ної країни: частка державного сектора, структура 
економіки, технічний рівень виробництва, природні 
та політичні умови. Врахування цих умов вимагає 
від кожної держави індивідуального підходу до ви-
значення межі та методів свого втручання в комерці-
алізацію інтелектуальної власності.

Національна програма розвитку інтелектуаль-
ної власності має закласти основи функціонування 
ринкових відносин у галузі регулювання інновацій 
відповідно до потреб сучасного ринку та пов’язати 
процеси маркетингу, фінансування, розробки, ко-
мерційного застосування інтелектуальної власності 
[4]. Отже, до цілей державного регулювання комер-
ціалізації інтелектуальної власності можна віднести: 
насичення ринку інтелектуальної власності; підви-
щення конкурентоспроможності товарів кінцевого 
використання; задоволення інтересів усіх учасників 
процесу комерціалізації. 

Щодо методів державного регулювання, то варто 
погодитись із думкою І. Невінчаного, який виділяє 
методи прямої та непрямої дії, за допомогою яких 
держава бере участь у регулюванні процесу комер-
ціалізації інтелектуальної власності. Пряма дія при-
пускає використання адміністративних методів, а не-
пряма – економічних. Найпоширенішими прямими 
методами державного регулювання по відношенню 
до інтелектуальної власності є державне, економічне 
прогнозування та бюджетно-податкове регулювання. 
Непрямі методи з державного регулювання, у тому 
числі й інтелектуальної власності, традиційно: не 
пов’язані із створенням додаткових матеріальних 
стимулів для їх реалізації; базуються на силі й ав-
торитеті державної влади; включають заходи забо-
рони, дозволу і примусу; передбачають організацію 
управління підприємствами, державного сектору 
економіки, державної власності [4].

Особливу увагу слід звернути на розробку право-
вих і методичних основ використання в господар-
ській діяльності об’єктів інтелектуальної власності, 
створених із залученням коштів державного бюдже-
ту. Більшість дослідників схиляються до думки, що 
для покращення ситуації з передачею та комерціа-
лізацією технологій, створених за державні кошти, 
за прикладом США, Великобританії, Росії та інших 
провідних країн світу, потрібна підтримка державою 
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університетів, наукових установ і винахідників, що 
створюють нові технічні рішення і отримують охо-
ронні документи на об’єкти права інтелектуальної 
власності. І при цьому, насамперед, варто законодав-
чо визнати право ВНЗ і наукових установ на об’єкти 
права інтелектуальної власності [3]. 

Загальним для більшості розвинених країн є 
зростання ролі університетів і наукових організацій 
у розпорядженні правами на результати науково-
технологічної діяльності. Основна тенденція по-
лягає в тому, що для прискорення процесів залу-
чення інтелектуальної власності у господарський 
оборот держава пішла на поступки прав на резуль-
тати науково-технічної діяльності, що фінансу-
ється з держбюджету, на користь виконавців робіт 
(університетів, державних НДІ, приватних фірм). 
Друга важлива тенденція – поширення державно-
приватного партнерства на доконкурентній стадії. 
Такі партнерства використовують права інтелек-
туальної власності як механізм для стимулювання 
фірм співпрацювати з державними дослідницькими 
структурами [2, с. 7].

Комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності передують процеси створення таких 
об’єктів та оформлення прав на них, а в процесі 
комерціалізації нерідко виникає необхідність за-
хисту прав на об’єкти інтелектуальної власнос-
ті. Тому державне регулювання комерціалізації 
інтелектуальної власності слід розглядати як су-
купність заходів, які стосуються активізації ви-
нахідницької діяльності, правої охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, власне процесу комер-
ціалізації інтелектуальної власності та системи 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності. Ефективні системи правової охорони та за-
хисту прав на об’єкти інтелектуальної власності 
забезпечать творцям гарантію відшкодування ви-
трат на створення об’єктів інтелектуальної влас-
ності та отримання доходу від них в майбутньому, 

що стимулюватиме винахідників до подальшої 
інтелектуальної діяльності.

Одним із завдань державного регулювання ко-
мерціалізації інтелектуальної власності в Україні є 
визначення і підтримка перспективних інноваційних 
галузей та створення об’єктів інтелектуальної влас-
ності, які відповідають інтересам учасників процесу 
комерціалізації, споживачам кінцевого продукту та 
суспільству в цілому.

Висновки. Результати дослідження свідчать про 
відсутність послідовного та системного підходу до 
державного регулювання комерціалізації інтелек-
туальної власності в Україні, що зумовлює значне 
відставання вітчизняної економіки від економіки 
розвинутих країн світу. Державне регулювання ко-
мерціалізації інтелектуальної власності слід розгля-
дати як сукупність заходів, які стосуються активізації 
винахідницької діяльності, правої охорони об’єктів 
інтелектуальної власності, власне процесу комерціа-
лізації інтелектуальної власності та системи захисту 
прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Удосконалення системи державного регулюван-
ня комерціалізації інтелектуальної власності перед-
бачає визначення концептуальних засад державно-
го регулювання, формування передумов розвитку 
сучасного ринку інтелектуальної власності, узго-
дження нормативно-правових документів у сфері 
інтелектуальної власності та її комерціалізації, ство-
рення системи підготовки кваліфікованих фахівців 
з комерціалізації інтелектуальної власності. Також 
потребують певного удосконалення механізми пра-
вової охорони та захисту прав на об’єкти інтелекту-
альної власності, як такі, що гарантують отримання 
доходів від комерціалізації інтелектуальної влас-
ності. Подальші дослідження слід спрямувати на 
обґрунтування механізмів справедливого розподілу 
доходів від комерціалізації інтелектуальної власнос-
ті між винахідником, власником прав, суб’єктом-
виробником кінцевого продукту.
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Довженко В.А.
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Уточнено содержание понятия «коммерциализация интеллектуальной собственности». Обоснован-
но сущность и цель государственного регулирования коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности. Проанализированы проблемы нормативно-правового, организационного и финансового 
обеспечения государственного регулирования коммерциализации интеллектуальной собственности. 
Определенно основные направления совершенствования государственной политики в сфере ком-
мерциализации объектов интеллектуальной собственности в Украине.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности, государственное регулирование.
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The paper specifies the maintenance of commercialization of intellectual property. Grounded essence and 
purpose government regulation of commercialization of intellectual property. Problems normatively legal, 
organizational and financial providing of government control of commercialization of intellectual property 
is analysed. The basic directions of perfection of public policy in the field of commercialization of objects 
of intellectual property in Ukraine are determined.
Keywords: intellectual property, commercialization of intellectual property, government regulation.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Дяконенко О.І.
кандидат економічних наук, науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України

У статті досліджено міжнародний досвід забезпечення продуктивної зайнятості населен-
ня. Обґрунтовано, що можливості забезпечення продуктивної зайнятості визначаються осо-
бливостями соціально-економічного і політичного устрою в країні, напрямами ефективного 
державного регулювання як сфери зайнятості, так і пов’язаних з нею сфер. Встановлено, 
що в країнах, які здійснили економічний прорив, пріоритет надавався стимулюванню мо-
дернізації виробничих потужностей, зростанню продуктивності праці, створенню умов для 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, підтримуванню гнучкості ринку праці, 
зменшенню обсягів неформальної зайнятості, підвищенню безпеки та охорони праці.
Ключові слова: забезпечення продуктивної зайнятості, міжнародний досвід, структурна 
трансформація економіки.

Постановка проблеми. Необхідність при-
скореного формування продуктивної зайнятості 
населення України в умовах структурної транс-
формації економіки, проявів циклічності та со-
ціально-економічної нестабільності обумовлює 

пріоритетність наукових досліджень з цієї пробле-
матики. Низький рівень продуктивності сформо-
ваної системи зайнятості населення країни, дес-
табілізуючі тенденції її просторової асиметрії, а 
також низький рівень капіталізації ресурсів праці 
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характеризують неефективність задіяних регулю-
ючих механізмів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-
слідження проблем формування продуктивної зайня-
тості постійно перебуває в центрі уваги науковців і 
практиків України й світу. Цій науковій проблемати-
ці присвячено праці О. Ю. Амосова, С. І. Бандура, 
В. С. Васильченка, В. І. Герасимчука, Т. А. Заяць,  
С. Д. Лучик, І. П. Мосіюк, В. В. Онікієнка,  
О. В. Павловської та інших вітчизняних науковців. 
Серед зарубіжних вчених аспектам формування про-
дуктивної зайнятості приділено увагу в наукових пра-
цях Л. Гюлермо, І. Еппільбаума, А. Пигу, Д. Рикардо,  
Л. Роббинса, M. Тірабочі, М. Фридмана, С. Фишера, 
П. Хейне, Ф. А. Хайека, Р. Щеткета та інших вчених, 
проте вони не розкривають повною мірою механізм 
забезпечення продуктивної зайнятості, складові еле-
менти та принципи її функціонування. 

Метою дослідження є дослідити набутий країнами 
світу досвід у забезпеченні продуктивної зайнятості 
населення та оцінити його на придатність бути задія-
ним в механізмі управління національною економікою. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародна прак-
тика нагромадила значний досвід щодо забезпечен-
ня продуктивної зайнятості населення. Проведений 
аналіз наукових джерел свідчить, що універсального 
механізму не існує й можливості забезпечення про-
дуктивної зайнятості визначаються наявним соціаль-
но-економічним потенціалом країни та напрямами 
ефективного державного регулювання як цієї сфери, 
так і пов’язаних з нею сфер. Загальною особливістю 
є те, що в країнах світу підвищення продуктивних 
якостей зайнятості населення відбувається шляхом 
надання переваги активній політиці, вмілому поєд-
нанню ринкових регуляторів і державного впливу, 
ефективної зовнішньоекономічної та соціальної по-
літики (рис. 1). Забезпечення продуктивної зайня-
тості у високорозвинутих країнах відбувається че-
рез заходи стабілізаційної політики антициклічного 
спрямування, підтримку власного товаровиробника, 
створення нових ефективних робочих місць, активі-
зацію профперепідготовки населення. 

У більшості країн, що здійснили економічний 
прорив, пріоритет надавався інвестиційно-іннова-
ційній політиці та високотехнологічному експорту, 
що дало змогу збільшити ВВП країни та поліпшити 
якісні характеристики зайнятості. У країнах Півден-
но-Східної Азії головними напрямами підвищення 
продуктивності зайнятості були залучення інозем-
них інвестицій та експорт (переважно наукомістких 
товарів), у Чеській Республіці особлива увага приді-
лялася нагромадженню основного капіталу, у Китаї, 
Південній Кореї, Росії, Фінляндії – високотехноло-
гічному експорту, що підтримувався державними га-
рантіями, оптимізацією діяльності експортерів.

Країни, що розвиваються, задля підвищення про-
дуктивності зайнятості населення здійснювали про-
тициклічну фінансову і валютно-грошову політику. 
Республіка Корея, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур зо-
середжували увагу на загальнофінансовій і валютно-
грошовій політиці; Індонезія, Уганда, В’єтнам – на 

зростанні сільськогосподарського сектора економіки 
й відповідно зайнятості в ньому. На особливу увагу 
заслуговує досвід Філіппін щодо забезпечення про-
дуктивної зайнятості населення в умовах економіч-
ної кризи 1998 р. На відміну від інших країн, уряд 
Філіппін не пристав на «рецепти» МВФ і посилив 
державне регулювання у фінансовій та банківській 
сфері, вдавшись до зниження ставки рефінансуван-
ня, встановлення фіксованого валютного курсу, об-
меження спекулятивних операцій з цінними папе-
рами, у результаті чого економічна ситуація в країні 
стабілізувалась, зріс внутрішній попит та експорт 
товарів, зайнятість населення не зазнала скорочень. 
Водночас у країні стимулювались наукові досліджен-
ня в сфері інформатики та мікроелектроніки; було 
створено Мультимедійний суперкоридор (МСК), 
який, на жаль, себе не виправдав, передусім через 
недостатність витрат на наукові дослідження, не-
доліки освітньої системи, неефективну організацію 
системи зв’язків наукових центрів з підприємствами. 
Саме тому більш продуктивною показала себе за-
йнятість на умовах сумісних послуг та аутсорсингу. 

На особливу увагу заслуговує досвід забезпечен-
ня продуктивної зайнятості в Японії. Наприкінці 
50-х років країна зменшила виробництво найрозви-
нутішої галузі – вугільної промисловості, оскільки в 
майбутньому вона, як підрахував уряд, не сприяла б 
прогресу національної економіки. Подібні зміни тор-
кнулись у 60-70-х роках і чорної металургії, яка ха-
рактеризувалась як найпрогресивніша в світі, з низь-
кими енерговитратами та високим технічним рівнем. 
Пріоритет був наданий розвитку наукомістких галу-
зей – інформатиці, робототехніці, комп’ютерній сфе-
рі, біотехнології, волоконній оптиці тощо. Розвиток 
цих галузей дав поштовх іншим видам економічної 
діяльності: сприяв зниженню витрат у машинобу-
дуванні, підвищив конкурентоспроможність япон-
ських товарів широкого вжитку тощо. 

У Бразилії забезпечення продуктивної зайнятос-
ті в умовах глибоких структурних зрушень супро-
воджувалось активним державним регулюванням, 
спрямованим на зростання конкурентоспроможності 
національного виробника й робочої сили, прискорен-
ня інвестиційно-інноваційних процесів, акумуляцію 
коштів на розширення виробництва, стимулювання 
експорту кінцевої продукції промислового сектору, 
модернізацію сільського господарства, приведення 
заробітної плати у відповідність до рівня продуктив-
ності праці. З цією метою було заморожено зростання 
заробітної плати, обмежено діяльність профспілок і 
заборонено страйки. Особливе значення надавалося 
зростанню освіченості населення, розвитку наукової 
та інноваційної діяльності. Завдяки інвестуванню в 
інноваційну діяльність, звільненню суб’єктів госпо-
дарювання означеного виду економічної діяльності 
від податків, надання їм кредитів і субсидій актив-
но почала зростати зайнятість у науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських підрозділах, наукових 
інститутах і центрах. Це дало поштовх до розвитку 
аерокосмічної промисловості, ядерної енергетики, 
машинобудування, комп’ютерної сфери. 



31

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Ри
с.

 1
. П

рі
ор

ит
ет

ні
 н

ап
ря

м
и 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 п
ро

ду
кт

ив
но

ї з
ай

ня
то

ст
і н

ас
ел

ен
ня

 в
 к

ра
їн

ах
 с

ві
ту

К
ра

їн
а

П
рі

ор
ит

ет
ни

й 
на

пр
ям

 за
бе

зп
еч

ен
ня

 п
ро

ду
кт

ив
но

ї з
ан

ят
ос

ті
на

се
ле

нн
я

Я
по
ні
я

С
ти

му
лю

ва
нн

я 
ін

но
ва

ці
йн

их
 ф

ор
м 

за
йн

ят
ос

ті
 н

а 
ос

но
ві

 в
пр

ов
ад

ж
ен

ня
 ін

но
ва

ці
й 

у 
сф

ер
и 

ек
он

ом
іч

но
ї д

ія
ль

но
ст

і; 
ст

им
ул

ю
ва

нн
я 

ро
зш

ир
ен

ня
 

за
йн

ят
ос

ті
 у

 н
ау

ко
мі

ст
ки

х 
га

лу
зя

х 
(ін

фо
рм

ат
ик

а,
 р

об
от

от
ех

ні
ка

, к
ом

п’
ю

те
рн

а 
сф

ер
а,

 б
іо

те
хн

ол
ог

ії,
 в

ол
ок

он
на

 о
пт

ик
а)

, я
кі

 с
та

ли
по

ш
то

вх
ом

 
ро

зв
ит

ку
 ін

ш
их

 в
ид

ів
 е

ко
но

мі
чн

ої
 д

ія
ль

но
ст

і (
ма

ш
ин

об
уд

ув
ан

ня
, в

ир
об

ни
цт

во
 т

ов
ар

ів
 ш

ир
ок

ог
о 

вж
ит

ку
)

С
Ш
А

С
пр

ия
нн

я 
на

йм
у 

ро
бо

чо
ї с

ил
и 

за
 в

ик
ор

ис
та

нн
я 

по
да

тк
ов

ої
 і 

гр
ош

ов
о-

кр
ед

ит
но

ї п
ол

іт
ик

и 
(н

ад
ан

ня
 п

оз
ик

 за
дл

я 
за

лу
че

нн
я 

ка
пі

та
лу

 в
 к

ри
зо

ві
 

ра
йо

ни
, о

пл
ат

а 
ок

ре
ми

х 
бо

рг
ов

их
 р

ах
ун

кі
в,

 с
пр

ия
тл

ив
і п

од
ат

ко
ві

ре
ж

им
и)

; д
ер

ж
ав

не
 р

ег
ул

ю
ва

нн
я 

мі
гр

ац
ій

ни
х 

пр
оц

ес
ів

; з
ал

уч
ен

ня
 в

ис
ок

ок
ва

-
лі

фі
ко

ва
но

ї р
об

оч
ої

 с
ил

и 
з-

за
 к

ор
до

ну
 з 

на
да

нн
ям

 п
ер

ев
аг

и 
ІТ

-с
пе

ці
ал

іс
та

м,
 ін

ж
ен

ер
ам

, м
ед

пр
ац

ів
ни

ка
м,

 в
че

ни
м 

в 
га

лу
зі

 ф
ун

да
ме

нт
ал

ьн
их

 н
ау

к

Ве
ли
ко
бр
ит
ан
ія

Н
ім
еч
чи
на

П
ід

тр
им

ка
 н

ац
іо

на
ль

но
го

 в
ир

об
ни

ка
; р

оз
ви

то
к 

ма
ло

го
 т

а 
се

ре
дн

ьо
го

 б
із

не
су

; д
ля

 в
ід

кр
ит

тя
 в

ла
сн

ої
 с

пр
ав

и 
на

да
єт

ьс
я 

мо
ж

ли
ві

ст
ь 

от
ри

ма
ти

 
пі

ль
го

ви
й 

кр
ед

ит
 і 

щ
от

иж
не

ву
 м

ат
ер

іа
ль

ну
 д

оп
ом

ог
у 

пр
от

яг
ом

 р
ок

у;
 п

ід
тр

им
ка

 за
йн

ят
ос

ті
 с

іл
ьс

ьк
ог

о 
на

се
ле

нн
я 

ш
ля

хо
м 

до
ту

ва
нн

я 
сі

ль
сь

ко
го

 
го

сп
од

ар
ст

ва
, е

фе
кт

ив
но

ї с
ис

те
ми

 о
по

да
тк

ув
ан

ня
, к

ом
пе

нс
ац

ій
ни

х 
ви

пл
ат

; ф
ор

му
ва

нн
я 

сп
ец

иф
іч

но
ї с

тр
ат

иф
ік

ац
ії,

 за
 я

ко
ю

 н
еп

ре
ст

иж
ні

 р
об

оч
і 

мі
сц

я 
за

йм
аю

ть
 ім

мі
гр

ан
ти

Еф
ек

ти
вн

а 
ін

ве
ст

иц
ій

на
 п

ол
іт

ик
а,

 я
ка

 в
кл

ю
ча

є 
фі

на
нс

ов
у 

пі
дт

ри
мк

у 
ос

іб
, п

ід
пр

иє
мс

тв
а 

як
их

 п
от

ер
па

ю
ть

 в
ід

 ф
ін

ан
со

во
-е

ко
но

мі
чн

ої
 к

ри
зи

, а
 

та
ко

ж
 о

сі
б,

 я
кі

 с
тв

ор
ю

ю
ть

 н
ов

і п
ід

пр
иє

мс
тв

а,
 за

йн
ят

і і
нн

ов
ац

ій
ни

ми
 р

оз
ро

бк
ам

и 
то

щ
о;

 п
ра

кт
ик

ув
ан

ня
 в

 у
мо

ва
х 

кр
из

и 
за

ст
ос

ув
ан

ня
на

 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
х 

гн
уч

ко
ї з

ай
ня

то
ст

і, 
ск

ор
оч

ен
ог

о 
ро

бо
чо

го
 ч

ас
у

Ф
ра
нц
ія

Бр
аз
ил
ія

Ін
ве

ст
ув

ан
ня

 ф
ін

ан
со

во
ї с

фе
ри

 т
а 

ст
во

ре
нн

я 
но

ви
х 

ро
бо

чи
х 

мі
сц

ь;
 д

ер
ж

ав
на

 д
оп

ом
ог

а 
пр

и 
мо

де
рн

із
ац

ії 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
, з

ал
уч

ен
ні

 к
ап

іт
ал

ов
кл

а-
де

нь
, п

ід
ви

щ
ен

ні
 п

ро
ду

кт
ив

но
ст

і п
ра

ці
; д

ер
ж

ав
на

 д
оп

ла
та

 д
о 

за
рп

ла
ти

 за
йн

ят
им

 о
со

ба
м,

 щ
о 

пе
ре

бу
ва

ли
 в

 у
мо

ва
х 

не
по

вн
ої

 за
йн

ят
ос

ті

Ім
по

рт
оз

ам
іщ

ен
ня

, п
ос

ил
ен

ня
 д

ер
ж

ав
но

го
 р

ег
ул

ю
ва

нн
я,

 в
ис

ок
і м

ит
ні

 т
ар

иф
и 

на
 ім

по
рт

 с
пр

ия
ли

 зм
ен

ш
ен

ню
 за

ле
ж

но
ст

і в
ід

 н
ес

та
бі

ль
но

ст
і 

св
іт

ов
ої

 к
он

’ю
нк

ту
ри

, п
ос

ла
бл

ен
ню

 в
пл

ив
у 

ін
оз

ем
но

го
 к

ап
іт

ал
у

М
ек
си
ка

Ро
зш

ир
ен

ня
 за

йн
ят

ос
ті

 у
 е

ле
кт

ро
ен

ер
ге

ти
ці

, н
аф

то
до

бу
вн

ій
 т

а 
на

ф
то

пе
ре

ро
бн

ій
, о

бр
об

ні
й 

пр
ом

ис
ло

во
ст

і; 
ак

ум
ул

ю
ва

нн
я 

на
ці

он
ал

ьн
их

 
ін

ве
ст

иц
ій

ни
х 

ко
ш

ті
в;

 к
ор

ег
ув

ан
ня

 с
тр

ук
ту

ри
 за

йн
ят

ос
ті

 н
ас

ел
ен

ня
 за

 п
ро

фе
сі

йн
о-

кв
ал

іф
ік

ац
ій

ни
ми

 т
а 

ві
ко

ви
ми

 о
зн

ак
ам

и;
 зр

ос
та

нн
я 

до
ст

уп
но

ст
і з

аг
ал

ьн
ої

 т
а 

пр
оф

ес
ій

но
ї о

св
іт

и,
 р

оз
ви

то
к 

ви
щ

ої
 о

св
іт

и;
 у

до
ск

он
ал

ен
ня

 т
ру

до
во

го
 т

а 
со

ці
ал

ьн
ог

о 
за

ко
но

да
вс

тв
а

Ар
ге
нт
ин
а

П
ід

ви
щ

ен
ня

 п
ро

ду
кт

ив
но

ст
і с

фе
ри

 за
йн

ят
ос

ті
 н

а 
ос

но
ві

 ім
по

рт
оз

ам
іщ

ен
ня

, д
ив

ер
си

ф
ік

ац
ії 

пр
ом

ис
ло

во
ст

і, 
ро

зв
ит

ку
 в

аж
ко

ї і
нд

ус
тр

ії,
 

ав
то

мо
бі

ле
бу

ду
ва

нн
я,

 в
ир

об
ни

цт
ва

 п
об

ут
ов

ої
 т

ех
ні

ки
; з

ро
ст

ан
ня

 п
ро

ду
кт

ив
но

ст
і у

 с
іл

ьс
ьк

ом
у 

го
сп

од
ар

ст
ві

 н
а 

ос
но

ві
 д

ос
яг

не
нь

 п
ро

ми
сл

ов
ос

ті
; 

уд
ос

ко
на

ле
нн

я 
си

ст
ем

и 
со

ці
ал

ьн
ог

о 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 і 

ст
ра

ху
ва

нн
я



32

# 3(03) 2014

У подальшому ці досягнення бразильської еконо-
міки та економік інших латиноамериканських країн 
були втрачені через ринкові реформи, що передба-
чали відмову від регулювання ринку праці, привати-
зацію державних підприємств, залучення іноземних 
інвестицій, податкову реформу, встановлення відсо-
ткової ставки за кредитами вищої за індекс інфляції. 
Поряд з реформами суттєво підривали засади про-
дуктивності зайнятості відсутність регулювання 
галузевої структури зайнятості, висока питома вага 
сировини та продукції сільського господарства в 
структурі експорту, низький попит підприємств на 
вітчизняні інновації та продукти електронної про-
мисловості, які, до речі, не вирізнялися новизною. 
Наслідком таких реформ стали скорочення зайня-
тості населення в обробній промисловості, знижен-
ня престижності та оплати праці працівників сфери 
освіти, зростання неформальної зайнятості, поси-
лення соціального розшарування суспільства, поши-
рення хабарництва та корупції.

Заслуговує на увагу досвід корегування політики 
забезпечення продуктивної зайнятості з настанням 
економічної кризи 2008 р.. В першу чергу було по-
силено державне втручання в процеси зайнятості та 
впроваджено низку антикризових заходів, які дали 
змогу мінімізувати негативні наслідки фінансово-
економічної кризи. Передусім уряди деяких країн 
намагались активізувати національну економічну ді-
яльність, підтримуючи її фінансовими вливаннями, 
опікуючись потребами виробництва та проблемами 
банківської сфери. Серед заходів активно викорис-
товувалися зниження податкового тиску, податкові 
пільги, стимулювання впровадження енергозберіга-
ючих технологій, створення нових робочих місць, 
розвиток освіти й науки, удосконалення інфраструк-
тури, фінансова підтримка безробітного населення 
та малозабезпечених верств населення, допомога у 
виплаті іпотечних внесків. 

Активну антикризову діяльність, що позитив-
но впливала на сферу зайнятості, проводив уряд 

Німеччини. Завдяки значним фінансовим вливан-
ням в економіку уряд країни домігся стабілізації 
на ринку праці, було знижено податок на прибуток 
і створено додаткову фундацію держкредитів для 
підтримки бізнесу, який потерпав від проблем у 
банківському секторі. 

Приклад Німеччини намагалися наслідувати 
й інші європейські країни. Франція в своїй анти-
кризовій програмі зробила акцент на інвестуванні, 
стимулюючи тим самим і фінансову сферу, і попит 
з пропозицією, і створення нових робочих місць. 
Було скасовано 2/3 прибуткового податку для осіб 
з річним доходом, меншим за 11,5 тис. євро; при-
йнято «етичний кодекс», згідно з яким керівництву 
компаній було обмежено винагороду; держава 
проводила доплату до заробітної плати зайнятим 
особам, які перебували в умовах неповної зайня-
тості. У Великобританії уряд ініціював політику 
підтримки національного виробника, зменшивши 
ПДВ, подовживши термін сплати податків для 
малого й середнього бізнесу, надаючи кредити та 
іншу допомогу.

Висновки. Вивчення міжнародного досвіду 
щодо підвищення продуктивності системи зайня-
тості свідчить про те, що не існує універсального, 
абсолютно ефективного механізму. Методи, засо-
би, інструменти забезпечення щодо цього постій-
но модифікуються залежно від змін в економічній 
системі, вони залежать від особливостей соціаль-
но-економічного та політичного устрою країни, 
національного менталітету тощо. На наш погляд, 
в реаліях української економіки доречно викорис-
тати такі елементи світового досвіду, як стимулю-
вання підприємств до модернізації виробничих 
потужностей і зростання продуктивності праці, 
створення умов для підвищення конкурентоспро-
можності робочої сили, підтримування гнучкості 
ринку праці, зменшення неформальної зайнятості, 
залучення висококваліфікованої робочої сили, під-
вищення безпеки та охорони праці. 
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В статье исследован международный опыт обеспечения продуктивной занятости населения. Обо-
сновано, что возможности формирования продуктивной занятости определяются особенностями 
социально-экономического и политического строя в стране, направлениями эффективного государ-
ственного регулирования как сферы занятости, так и связанных с ней сфер. Установлено, что в стра-
нах, совершивших экономический прорыв, приоритет отдавался стимулированию модернизации 
производственных мощностей, росту производительности труда, созданию условий для повышения 
конкурентоспособности рабочей силы, поддержанию гибкости рынка труда, уменьшению объемов 
неформальной занятости, повышению безопасности и охраны труда.
Ключевые слова: обеспечение продуктивной занятости, международный опыт, структурная транс-
формация экономики.
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The article studied international experience productive employment. Proved that the possibility of productive 
employment determined by the characteristics of socio-economic and political system in the country areas 
of effective state regulation. Found that in countries that have made an economic breakthrough, giving 
preference to stimulate modernization of production capacities, increase productivity, create the conditions 
for improving the competitiveness of the labor force, maintaining labor market flexibility, reducing informal 
employment, improve health and safety.
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ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КНР:  
СПЕЦИФІКА ТА ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Єфремов Д.П.
кандидат економічних наук, докторант
Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана

Частка осіб похилого віку в структурі населення КНР на відміну від країн Західної Європи 
залишається помірною. Вона значно підвищиться, коли люди, які були народжені протягом 
періоду політики штучного обмеження народжуваності, досягнуть пенсійного віку. Уже 
сьогодні в національній моделі пенсійного забезпечення КНР існують помітні проблеми. 
В чому їх специфіка, а також які загрози вони несуть на фоні очікуваного старіння нації, 
намагався розібратися автор даної статті.
Ключові слова: соціальний захист, пенсійне забезпечення, Китай.

Постановка проблеми. Аксіоматичним є твер-
дження, що пенсійному забезпеченню в системі соці-
ального страхування як в розвинутих країнах, так і в 
тих, що розвиваються, належить провідна роль. У су-
часних умовах на фоні старіння населення воно стика-
ється зі значними проблемами. Їх вирішення криється 
в пошуку оптимальної моделі забезпечення, що орга-
нічно розвʼязувала б суперечності між інтересами по-
колінь населення країни. Різні держави вирішують цю 
проблему в різний спосіб, але в даному контексті для 
України корисним є вивчення досвіду тих країн, які, на-
магаючись прискорити власний розвиток, підлаштову-
ють під нього свою пенсійну систему. І хоча Китай не 
схожий з нашою країною за такими демографічними 
параметрами, як чисельність населення та його вікова 
структура, швидкий розвиток (на який і ми сподіває-
мось) накладає значний відбиток на систему соціаль-
ного захисту і пенсійне забезпечення – її основний еле-
мент, – про що яскраво говорить китайська практика.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ці-
кавість до вивчення проблем пенсійного забезпе-
чення КНР демонструють як китайські [2; 5], так і 
західноєвропейські та американські вчені [1; 4] та 
суспільно-політичні організації [3]. Всіх хвилюють 
перспективи розвитку китайської економіки та по-
тенційні загрози цим процесам, що можуть утво-
ритися внаслідок загострення суспільних протиріч. 
Активно досліджують спроби Китаю поєднати в на-
ціональному господарстві капіталістичні відносини 
та соціалістичні елементи російські вчені [6; 7]. Сі-
нологічні студії в Україні практично відсутні або ж 
не стосуються прикладних проблем.

Мета статті. Тому в межах даної статті автор 
ставить завдання частково усунути ці прогалини та, 
спираючись на результати провідних світових дослі-
джень, проілюструвати гострі проблеми пенсійно-
го забезпечення, що спостерігаються в КНР, досвід 
боротьби з якими є актуальним для реформованої в 
Україні пенсійної системи.

Виклад основного матеріалу. Сучасна китай-
ська національна модель пенсійного забезпечення 

почала вибудовуватися після відмови від старої 
траєкторії розвитку за командно-адміністратив-
ним сценарієм та переходу до спроб підвести під 
економічні відносини ринковий фундамент. Вна-
слідок трансформацій з 1980-х років стали відчу-
ватися прогалини в сфері пенсійного забезпечен-
ня: поганий рівень покриття населення, низький, 
прив’язаний до застарілих стандартів обсяг виплат, 
регіональні диспропорції. Їх загострення стало по-
штовхом до широких реформ в згаданій сфері та 
адаптації її до сучасних умов, хоча перетворення 
почалися з помітним часовим лагом.

Першочергова реформа, спрямована на охоплен-
ня пенсіями робітників підприємств у містах, мала 
місце лише в 1995-1997 роках. Її метою було запро-
вадження класичного трирівневого пенсійного за-
безпечення, де перший обов’язковий щабель форму-
ється за рахунок внесків роботодавців у спеціальний 
державний солідарний фонд в обсязі 17% від оплати 
праці. 11-відсоткові обов’язкові персональні нако-
пичення другого обов’язкового рівня фінансуються 
спільно працівником та роботодавцем: внесок пер-
шого коливається від 3 до 8%, а другий покриває 
решту. Внески третього добровільного рівня форму-
ються індивідуально через комерційні структури.

Значно пізніше стартували реформи, спрямова-
ні на охоплення пенсійним забезпеченням жителів 
аграрних районів, яке до того ж відзначалося гіршою 
якістю. Запроваджені з 1992 р. Міністерством гро-
мадських справ заходи виявилися малоефективни-
ми, оскільки не змогли забезпечити селян похилого 
віку страховим покриттям на прийнятному рівні та 
сформувати привабливі умови добровільної участі в 
пенсійних накопиченнях; родина залишалася осно-
вним фінансовим донором для них ще тривалий час. 
Лише з 2009 р. Державною радою КНР у практику 
була запроваджена сучасна система, якою одразу 
вдалося охопити 13% сільського населення.

Зазначений факт провідної ролі пенсійного забез-
печення в структурі системи соціального захисту по-
требує глибокого аналізу. Корисним видається порів-
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няння розмірів пенсійних виплат в різних секторах 
та регіонах національного господарства Китаю.

По-перше, розмір гарантованої державою пенсії 
не є однаковим в приватному та суспільному секто-
рах (табл. 1): в першому він в 1,45-1,83 рази менший, 
ніж у другому. Економісти [5] пояснюють це специ-
фікою нарахування розмірів пенсій, а також відмін-
ностями оплати праці в згаданих секторах.

Таблиця 1
Динаміка середнього рівня гарантованих  
державою пенсій у приватному та суспільному 
секторах КНР*
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1999 494 721 725 0,73 0,97 1,00
2000 544 947 871 0,71 1,13 1,08
2001 556 940 894 0,64 0,93 0,93
2002 618 1077 1031 0,62 0,92 0,93
2003 640 1124 1091 0,57 0,86 0,90
2004 667 1223 1154 0,51 0,82 0,84
2005 719 1257 1208 0,48 0,72 0,77
2006 835 1364 1290 0,49 0,70 0,73
2007 947 1717 1576 0,47 0,72 0,73
2008 1121 1822 1663 0,47 0,65 0,67

* Джерело: [5]

Оскільки пенсії співробітників приватних під-
приємств утворюються на основі поєднання невели-
ких за обсягами державних пенсійних виплат солі-
дарного типу (І рівень) та накопичених робітником 
коштів на обов’язкових рахунках (ІІ рівень), в той 
час як колишні працівники органів державної влади 
у вигляді пенсій отримують від 75 до 100% власної 
передпенсійної зарплати, то на виході пенсії в сус-
пільному секторі виявляються на 35-40% вищими, 
ніж в приватному.

З іншого боку, є позитивна тенденція скорочення 
частки пенсій у середніх заробітних платах зайнятих 
як в державній сфері, так і в приватному виробни-
цтві. Вочевидь, рівень оплати праці в національному 
господарстві країни зростає випереджаючими тем-
пами, що дозволяє послабити тиск з боку системи 
соціального забезпечення на суспільні фінанси.

У просторово-географічному розрізі рівень ви-
трат державних органів на пенсійне забезпечення 
осіб похилого віку суттєво різниться (рис. 1). Най-
більшу соціальну підтримку мають ті, хто проживає 
у важливих економічних центрах (Пекін, Шанхай, 
Шаньдун), а також нестабільних з етнічної та по-
літичної точки зору територіях (Тибет, Сіньцзян). 

Натомість менше всього витрат державних коштів у 
перерахунку на одного пенсіонера можна спостері-
гати в Північно-Східних та деяких густонаселених 
Південно-Західних провінціях.
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середній по країні обсяг витрат на пенсійне …

Рис. 1. Середній обсяг державних витрат (юанів) 
на одного пенсіонера в різних провінціях КНР  
у 2012 р.

Якщо використовувати середній обсяг витрат 
держави на одну особу похилого віку в якості на-
ближеного еквівалента виплачуваних їм пенсій, слід 
констатувати, що в Китаї присутня регіональна ди-
ференціація в рівні пенсійного забезпечення, хоча 
вона носить помірний характер. Створюючи більш 
уніфіковану систему пенсійного забезпечення між 
містом та селом, а також між секторами економіки, 
уряд країни отримає ефект згладжування диспропор-
цій та посилення соціальної справедливості в гео-
графічному розрізі. 

Зважаючи на свою провідну роль в структурі соці-
ального забезпечення, пенсійне страхування відтягує 
на себе основний масив соціальних витрат нації: його 
частка в суспільних видатках демонструє повільне 
зростання з 14% у 1995 р. до 16% у 2012 р. разом із 
поступовим збільшенням чисельності осіб похилого 
віку в країні (рис. 2). Роль інших складових соціаль-
ного захисту в порівнянні з ними залишається неспів-
мірною: менше 1 відсотка щорічно витрачається на 
страхування по безробіттю та готівкові трансферти 
бідним. Хоча останні в кризові моменти – 1998 та 2008 
роки – демонструють стрімке зростання, що свідчить 
про деяку їх чутливість до економічної кон’юнктури. 
В той же час, видатки на базове медичне забезпечен-
ня населення за аналізований період стабільно розши-
рювалися, внаслідок чого їх частка в загальнонаціо-
нальних витратах підвищилася з 0,5 до 5,5%. В першу 
чергу такі зміни пояснюються зростанням особистих 
доходів населення, розширенням їх сукупних потреб, 
зокрема в якісному лікуванні.

Не зважаючи на те, що внески на різні види со-
ціального забезпечення концентруються в окремих 
позабюджетних фондах, при частих випадках їх 
балансових дефіцитів обов’язки із покриття таких 
розривів бере на себе бюджетна система. Особливо 
характерною подібна ситуація є для пенсійного фон-
ду: з 1997 р. він хронічно показує від’ємне сальдо, 
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яке стрімко розширюється – з 5 млрд. юанів на той 
період до понад 156 млрд. у 2010 р.. Це говорить про 
домінування солідарної компоненти першого рівня 
пенсійної системи в цих соціальних виплатах. Зро-
зуміло, що для того, щоб на повну потужність за-
працювали другий та третій рівні системи, мають 
накопичитись кошти поки що працюючих осіб на 
індивідуальних рахунках. Тим не менше, бажано по-
мірковано ставитись до прирощення гарантованих 
державою пенсійних виплат, оскільки із очікуваним 
старінням населення воно ставитиме під сумнів ста-
більність фінансової системи. 
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Рис. 2. Динаміка часток витрат на основні 
елементи соціального забезпечення в структурі 
загальнонаціональних суспільних видатків 
Китаю 

Як стверджує теорія економіки суспільного сектору, 
хоча накопичувальна пенсійна система веде до поси-
лення соціальної нерівності між представниками одно-
го покоління, натомість, домінуюча в КНР солідарна 
модель ставить під загрозу справедливий розподіл до-
ходів між сучасниками та їх майбутніми нащадками. 
Тому основними бенефіціарами соціального захисту 
виступають особи похилого віку – за розрахунками під 
його впливом їх доходи покращуються на понад 50%, 
в той час як для працездатного населення очікувані ви-
годи коливаються довкола 1% [5]. 

Тобто центральне місце в створеній системі захисту 
населення займає пенсійне забезпечення. Зміщення її в 
згаданий бік, з однієї сторони, опосередковано свідчить 
про низький відносний рівень пенсійних виплат, який 
поки що припадає на кожного їх отримувача, з іншої, 
говорить про велике значення, яке в соціальній політиці 
уряду відводиться старшим стратам населення. За про-
гнозами, з 2000 до 2025 р. у КНР очікується подвоєння 
частки осіб віком понад 65 років з 7 до 14%; між 2025 і  
2030 роками їх чисельність перетне позначку в  
200 мільйонів осіб, а до 2040 р. сягне рівня 300 мільйо-
нів [3]. Очевидно, що складність забезпечення гідних 
пенсійних виплат в довгостроковій перспективі постій-
но посилюватиметься. Молодь у Китаї (у віці від 20 до 
30 років – 17% населення в 2012 р.), як і в багатьох кра-
їнах світу, належить до страт населення з найнижчим 
або нижчим від середнього рівнем доходів і одночасно 
є найменш покритою соціальним забезпеченням гру-
пою. Вартість чистих вигід, отримуваних нею від сис-
теми соціального забезпечення, в середньому в 3,4 рази 
нижча від тієї, яка припадає на осіб пенсійного віку 
(кількість яких в 2012 р. становила 14% населення). 

Висновки і пропозиції. У підсумку, супереч-
ливим результатом створеної в КНР системи пен-
сійного забезпечення, що проявився з плином часу, 
став «реверсивний характер перерозподілу дохо-
дів». Причиною такого явища, як було зʼясовано в 
ході цього дослідження, є фактичне зміщення цен-
тру ваги соціальної системи в бік пенсійного забез-
печення. Завданням виваженої далекосяжної соці-
альної політики для країн подібного типу має стати 
пошук компромісу між інтересами всіх суб’єктів 
національної економіки як теперішнього, так і при-
йдешніх поколінь.

Діюча ж система пенсійного забезпечення Китаю 
1) не сприяє відновленню вертикальної справедли-
вості в суспільстві, 2) націлена на зворотній розпо-
діл первинних доходів між поколіннями, 3) містить у 
собі дестабілізуючий потенціал, що може проявити-
ся із очікуваним старінням населення.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КНР:  
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Доля пожилых людей в структуре населения КНР в отличие от стран Западной Европы остается уме-
ренной. Она значительно повысится, когда люди, которые были рождены в период политики искус-
ственного ограничения рождаемости, достигнут пенсионного возраста. Уже сегодня в национальной 
модели пенсионного обеспечения КНР существуют заметные проблемы. В чем их специфика, а так-
же угрозы они несут на фоне ожидаемого старения нации, пытался разобраться автор данной статьи.
Ключевые слова: социальная защита, пенсионное обеспечение, Китай.
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The share of older people in the population structure of China, unlike in Western Europe remains moderate. 
It would greatly increase when people who were born during the period of the policy of artificial birth 
control, reach retirement age. There are notable problems in the national pension model of China today. 
What are they and what threats do they contain on the background of the expected aging of the nation? The 
author of the article is trying to figure out.
Keywords: social security, pension provision, China.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ  
СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 2013 ГОДУ

Карагуца Е.В.
студентка  
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

В статье представлена особенность изменения потребления стального проката в странах 
Европейского союза за 2013 год. Также проведен анализ особенности изменения инвес-
тиционной политики после мирового кризиса 2006 года. Отслежена динамика измене-
ния строительного сектора на основе изменения инвестиционного климата и состояния 
экономики стран ЕС в целом.
Ключевые слова: стальной прокат, потребление стали, строительный сектор, 
промышленный сектор, обрабатывающий сектор, индекс промышленного производства, 
экспортные заказы.

Постановка проблемы. В течение последних 
семи лет стало ясно, что страны Европейского Со-
юза не смогут пережить последствия мирового фи-
нансового кризиса, опираясь только на внутренние 
инвестиции, надеясь на устойчивость курса евро, 
а также непоколебимость европейской экономики. 
Объединение европейских стран и взаимопомощь 

должны стать ключевым фактором в устойчивос-
ти стран ЕС. Постепенное наращивание внешнего 
долга в таких странах (страны PIIGS), как: Греции, 
Испания, Португалия и Ирландия, Италия и Велико-
британия, чрезмерная увлеченность стран внешни-
ми кредитами привела к ухудшению ситуации, как в 
самих странах, так и в целом в ЕС
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Во многих трудах, посвященных экономическому 
анализу стран Европейского союза, отсутствие ин-
вестиций в металлургическую отрасль е рассматри-
вается как одна из первопричин затягивания кризиса 
на Европейском рынке [1, с. 2]. Авторы этих работ 
считают, что не только значительный уровень за-
долженностей и отсутствие должного контроля за 
кредитными ресурсами в странах-PIIGS, а также тес-
ная взаимосвязь экономик стран ЕС и единая валюта 
послужили основными причинами кризиса в Евро-
пейском союзе. Однако в данных работах отсутствует 
точный анализ металлургической промышленности 
как в целом по ЕС, так и по отдельным странам

Целью исследования является необходимость 
проследить особенности изменения ситуации на 
рынках капиталовложений и уровень потребление 
стального проката, особенности изменения строи-
тельного сектора в посткризисный период. 

Изложение основного материала. Очевидно, 
что политика экономии, выбранная европейским 
сообществом, изжила себя. Если в разгар кризиса 
необходимость таких мер объяснялась превентив-
ной борьбой с инфляцией и с предотвращением об-
разования новых финансовых «пузырей», то теперь 
можно должно быть ясно, что экономика стран ЕС 
задыхается от нехватки инвестиций. После обва-
ла показателя в 2008-2009 году капитальные вло-
жения совершили едва заметный отток в начале  
2011 года, но со II квартала 2011 года постепенное 
сворачивание инвестиций фактически не сокра-
щалось [1, с. 3]. На конец 2013 года показатель на-
ходится на уровне, который на 20% ниже средний 
докризисных капиталовложений. Бизнес в Европе 
рассчитывает на улучшение экономической ситу-
ации – индекс экономических ожиданий от Евро-
комиссии в августе вышел в зону роста (больше  
100 пунктов) и составил 100,6 (см. граф. 1) [1, с. 3]. 
Однако развитие ситуации полностью зависит от 
принятия политических решений. Вместо строгой 
экономии и финансового контроля бизнес в Евро-
пе ждет смягчение правил игры, усиление стиму-
лов и увеличение возможности для проведения 
грамотных, акцентированных капиталовложений.  
В том числе это будет способствовать росту занятос-
ти и, соответственно, увеличению объемов частного 
потребления. 
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В III квартале доля производственных мощнос-
тей в обрабатывающем секторе составила 79%, уве-
личение отмечалось третий квартал подряд. Индекс 
строительного производства с марта 2013 годауве-
личивался шестой месяц подряд, а августе месяце 
изменение составило +0,4% (см. граф. 2) [1, с. 4]. 
Индекс производства автомобилей в августе значи-
тельно увеличился, поскольку это традиционно пе-
риод отпусков в Европе, и производственные пока-
затели увеличиваются. В результате, оценка выпуска 
авто за январь-август в странах региона вышла «в 
ноль» в годовом сопоставлении. Ключевым факто-
ром является августовский скачек производства в 
Германии, а также уверенные показатели испанского 
автопрома в течение 2013 года. Регистрация автомо-
билей в ЕС по итогам сентября была на 5,4% выше в 
годовом сравнении, однако по итогам 9 месяцев сни-
жение составило 4% [1, с. 4].
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Экспортный спрос важен не только для автопро-
ма. В результате затягивания принятия поправок в 
бюджет США, курс евро не укрепился, хотя на фи-
нансовом рынке ожидали незначительные колебания 
валютного курса. Потребление стального проката в 
странах ЕС по итогам II квартала составило 33 млн. 
долл., что на 11% ниже показателя предыдущего 
квартала. Однако в годовом сравнении рост состав-
ляет 2% [1, с. 7], [15, с. 7]. Несмотря на ухудшение 
картины по некоторым странам, в целом по региону 
в последнем квартале объемы потребления стали в 
ЕС составили 1378 млн. тонн (см. табл. 1) [15, с. 10], 
[16, с. 8], [17, с. 10].

Германия: потребление стального проката
В августе потребление листового проката в Герма-

нии сократилось сразу на 20%, в то время как сорта –  
увеличилось на 2%, что в сумме дало снижение по-
требления стального проката на 14%. Относительно 
оптимистично выглядит сравнение с аналогичным 
периодом прошлого года: по сорту – рост на 15%, по 
листу – без изменений. 

Загрузка мощностей в немецком автопроме в  
II квартале вновь увеличилась и составила око-
ло 90% (см. граф. 3). Производства автомобилей в 
сентябре достигло своего максимумы в этом году, 
благодаря чему показатель января-сентября вышел 
«в ноль» относительно объемов прошлого года. 
Выпуск легковых автомобилей в сентябре составил  
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515 тыс. ед., что на 14,5% превышает уровень за 
аналогичный период прошлого года; в том числе 
экспорт составил 389 тыс. авто (+14,5%). Регистра-
ция автомобилей по итогам кварталов остается на 
уровне 6%. Производство проволоки по итогам I по-
лугодия составило 652 тыс. тонн, что на 5,5% мень-
ше в годовом составлении [8, с. 3]. 
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Индексы экономических настроений в 
промышленном секторе от института IFO (Ifo 
Business Index) отображают оптимизм респонден-
тов. Объем внутренних заказов демонстрирует не-
плохую динамику – в августе четвертый месяц по-
дряд отмечен прирост. Заказы в обрабатывающем 
секторе на внутреннем рынке увеличились на 2,2%. 
При этом экспортные заказы снизились на 2,1%. 
Внутренние заказы на средства производства увели-
чились на 4,7%, а экспортные – снизились на 3,7% 
в сравнении с показателем за июль, что обусловле-
но разовыми крупными заказами в июне. Индекс 
промышленного производства в августе увеличился 
на 1,4% относительно предыдущего месяца. Произ-
водство в обрабатывающем секторе увеличилось на 
2% по сравнению с июлем [8, с. 8], [9, c. 5], [13, c. 8].

Производство в строительном секторе в августе 
уменьшилось на 0,9% по сравнению с июлем. При 
этом в годовом сравнении отмечается рост на 3,5%. 
Несмотря на то, что итог января-августа за 2013 год 
ниже, чем результат за 2012 год, в 2013 наблюдается 
рост объемов строительного производства в резуль-
тате активизация строительных работ после весен-

них наводнений, а также в результате стабилизации 
инвестиционного климата в условиях большей поли-
тической и финансовой определенности в зоне евро. 
Тем не менее, индекс экономического настроения в 
строительстве от института IFO (Ifo Business Index) 
за 2013 год ухудшился: с – 4,2 пункта в августе до 
-6,3 пункта в сентябре. Потребление арматуры в 
Германии по итогам I полугодия составило 804 тыс. 
тонн, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный 
период 2012 года (см. граф. 4). 
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Итоги II квартала 2013 года говорят об увели-
чении потребления стали в годовом сравнении на 
4%. В IV квартале наблюдался рост на 3% в годо-
вом сопоставлении. В целом, по 2012 году потре-
блении стали в Германии составило 34,5 млн. тонн 
(см. табл. 2, табл. 3).

Италия: потребление стального проката
Традиционной для Италии августовский обвал 

потребления стали в 2013 году выдался особенно 
значительным: потребление сорта сократилось бо-
лее чем в 5 раз, до 100 тыс. тонн потребление листа –  
в 2,2 раза, до 530 тыс. тонн. И если итоги 8 месяцев 
в сегменте плоского проката говорят о снижении по-
требления на 1%, то по сорту это сразу 8% [1, с. 10],  
[16, с. 9]. Третья по величине экономика Европы 
продолжает сжиматься, а прогнозы развития ситуа-
ции, несмотря на все нежелание, вынуждены были 
пересматривать даже правительственные органы. 
Так, в конце сентября правительство Италии выдало 
очередной прогноз, в котором ожидалось снижение 

Таблица 1
ЕС-28: прогноз потребления стального проката, тыс. тонн

2013 % изм. 
2013/2012 4 кв. 2013 % изм. 4 кв. 

2013/4 кв. 2012 сен. 13 нояб. 13 % изм.  ноя. 13/ 
ноя. 12

Германия 34711,7 0,20% 8217,8 2,80% 3044,8 2809,80% -4,80%
Италия 22237,8 3,90% 5375,8 -0,90% 1985,7 1788,10% -20,50%

Франция 12424,8 -0,10% 2568,8 -4,30% 1006,4 927,20% -19,40%
Испания 10729,5 -4,30% 2304,6 5,10% 891,9 783,60% -13,90%
Польша 9382,6 -4,70% 2244,2 -0,60% 782,6 761,20% -6%
прочие 48200,9 1,70% 11400,7 1,20% 3999,5 3856,30% -4,50%
ЕС-28 137687 -0,80% 32111,8 0,90% 11710,9 10926,20% -9,80%

Источник: [15, с. 10], [16, с. 8], [17, с. 10]
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ВВП на 1,7% (согласно предыдущему прогнозу – на 
1,3%). На 2014 год руководство страны закладывает 
рост на 1%, тогда как ранее ожидалось 1,3%. При 
этом независимые наблюдатели, разумеется, более 
пессимистичны [1, c. 7], [16, c. 9]. 

Оборот строительного сектора в 2013 году со-
кратился на 4%, а объемы строительных работ – 
на 10%. Причем сокращение работ наблюдается 
и в 2014 году. По итогам января-августа 2013 года 
объем строительно-подрядных работ в Италии со-
кратился на 12%., в том числе уровень августа был 
на 14% ниже в годовом сравнении. Производство 
цемента в рассматриваемый период увеличилось на 
5%, однако тут велика доля экспорта – производство 
железобетонных изделий за 8 месяцев сократилось 
на 40%, в том числе в августе – на 48% в годовом со-
поставлении [17, с. 8]. 

Август – традиционный сезон отпусков, когда 
реальные объемы произ-водства практически во 
всех отраслях стремительно сокращаются. Индексы 
промышленного производства за август говорят 
о высоком влиянии статистических «корректи-
ровок» на итоговый результат. Индекс производ-
ства транспорта в августе 2013 года увеличился на 
13% в сравнении с июлем. В сравнении с августом  
2012 года, показатели в металлоемких секторах так-
же снизились: выпуск авто – на 7%, оборудования –  
на 13% [16, с. 10], [17, с. 8]. 

По итогам II квартала 2013 года наблюдалось 
сокращение потребления стали в Италии на 10% в 

сравнении со II кварталом 2012 года. Суммарный го-
довой показатель находился на уровне 22 млн. тонн, 
что на 4% ниже итогов 2012 года (см. табл. 4). 

 Таблица 4
Италия: потребление проката

июн. 
13

июл. 
13

авг. 
13

% изм. 
авг. 13/ 
авг. 12

8 М 
2013

% изм.  
8М 2013 / 
8М 2012

Лис-
товой 
прокат

1249 1208 533 -55,90% 9338 -1%

Сор-
товой 
прокат

795 797 151 -81% 5483 -8,90%

Источник: [16, с. 10], [17, с. 8]

Франция: потребление стального проката
Потребление стали во Франции в августе со-

ставило 860 тыс. тонн. Традиционное августовское 
сокращение в 2013 году носило менее выраженный 
характер, и в месячном сравнении потребление 
было в 2 раза выше, чем в августе 2012 года. Этот 
результат позволил перекрыть годовое отставание, 
и по итогам января-августа потребление стали во 
Франции увеличилось на 2% [12, с. 6]. По данным 
французского Национального института статистики 
и экономических исследований (INSEE), с апреля 
наблюдалось улучшение бизнес-климата. Августов-
ский индекс для промышленного сектора показал 
98 пунктов и вплотную приблизился к нейтрально-

Таблица 2
Германия: потребление проката, тыс. тонн

июн. 13 июл. 13 авг. 13 % изм. авг.13 / авг. 12 8 М 2013 % изм. 8М 2013/ 8М 2012
Листовой прокат 1906 2157 1726 -20% 15611 -3%
Сортовый прокат 966 948 965 1,80% 7955 2,70%

Источник: разработано авторами по данным [1,8,9,13]

Таблица 3
Германия: макроэкономика и ситуация в металлопотребляющих отраслях

Показатель Период Значение
Изм. к 

предыдущему 
периоду

Изм. к АППГ На нач. года Изм. к АППГ

Индекс цен производителей авг. 13 106,6 -0,2 -0,5 107 0,3
Уровень безработицы (по 
определению МОТ) авг. 13 6,80% 0 0 - -

Индекс производства в 
стро-ительстве авг. 13 124,4 -10,80% -1% 108,1 -0,80%

Выдано разрешений на стро-
ительство жилья (тыс. м2) авг. 13 2279 -14,50% 3% 17270 8,20%

Индекс производства 
средств производства авг. 13 102,9 -10,40% -1,90% 109,7 -1,70%

Индекс производства товаров 
длительного пользования авг. 13 84,8 -15,10% -7,10% 96,8 2,80%

Производство автомобилей, 
тыс. ед. авг. 13 515,2 30,40% 14,50% 4093,3 -0,40%

Экспорт автомобилей, тыс. ед. авг. 13 389 27,50% 14,50% 3140,2 0
Регистрация автомобилей  
в Германии, тыс. ед. авг. 13 247,2 15,50% -1,20% 2217 -6%

Источник: [8, с. 9], [9, c. 10], [15, c. 8]
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му значению (100 пунктов). Общий показатель не-
сколько ниже: 90 пунктов – в августе, 94 пункта – по 
данным сентября [13, с. 8]. 

Индекс всего промышленного производства не-
сколько увеличился (+0,3%) после падения в июле 
(-0,8%). Промышленное производство выросло за  
4 месяца, но в сравнении с январем-августом  
2012 года снижение составило 2,4%. Объемы тран-
спортного производства в августе увеличились на 
9% по сравнению с июлем. Тем не менее, реальные 
показатели в августе снизились. Так, транспортное 
производство упало на 40% по сравнению с июлем 
[7, с. 6], [12, с. 6]. 

Выпуск автотранспортных средств в августе зна-
чительно увеличился (+19,5% к уровню июля). Од-
нако реальный показатель производства в отрасли 
снизился на 55%. Наихудшие показатели в этом плане 
у судостроения (-68%). Как в автопроме, так и в су-
достроении итоги января-августа говорят о снижении 
производства на 12%. За этот же период фактическое 
сокращение производства машин и оборудования 
оставляет 3%. Что свидетельствует об относительно 
стабильности по сравнению с сегментом транспорта. 
Показатель количества объектов нежилого строитель-
ства в январе-августе улучшился на 18% по сравне-
нию с 2012 годом, жилого – ухудшился на 11%. Про-
изводство цемента в августе, следуя традиционным 
сезонным колебаниям, упало на 38% в месячном 
сравнении. С начала года отмечалось снижение на 
4%. Существует тенденция к снижению объемов 
строительства во Франции в текущем году. 

Несмотря на позитивный рост III квартала, 
качественных улучшений на рынке Франции в конце 
2013 года не наблюдалось. В IV квартале потребле-
ние сократилось на 4% в годовом сопоставлении, до 
2,5млн. тонн. А в целом за 2012 год уровень потре-
бления находятся на уровне 12 млн. тонн.

Испания: потребление стального проката
В июле потребление стального проката в Ис-

пании составило 740 тыс. тонн, что на 28% ниже 
уровня июня. Основной причиной стало сокраще-
ние спроса на сорт в связи с традиционным летним 

сжатие объема строительных работ. Потребление 
арматуры в этот период сократилось на 40%, фасон-
ного проката на 79%, проката с покрытием – на 24%. 
По предварительным оценкам августа, потребление 
стали увеличилось на 25% в месяц, а итоги 8 меся-
цев говорят о снижении на 7% [2, с. 4]. 

В 2013 году было озвучено много заявлений о 
медленном восстановлении испанской экономики. 
Однако по итогам 2013 года уровень ВВП снизился 
на 1,4%, тогда как на 2014 уже прогнозировался рост 
порядка 1%. Конечное внутренне потребление со-
кратилось: по итогам 2013 года наблюдалось сниже-
ние на 3,2%, прогноз на 2014 год – на 1%. Ключевым 
фактором восстановления экономики стал экспорт, 
который за период 2013– II квартал 2014 года на-
брал силу. По итогам года роста экспорта товаров 
и услуг увеличился на 3,6%. На экспортном спросе 
был основан достаточно оптимистичный прогноз по 
инвестициям в основной капитал – рост на 1,1%, в 
2014 году против сокращения на 6,5% в 2013 [2, с. 4].  
Компонент по строительству находился минусе (в 
2013 году – на 9,4%, на начало 2014 года – на 1,4%), 
а инвестиции главным образом были направлены на 
производство оборудования и техники (прогнозный 
рост на 5% в 2014 году против сокращения на 2,85% 
по итогам 2013 года). Увеличение инвестиций спо-
собствовало и некоторое фискальное послабление, 
после более чем двухлетнего непрерывного «завин-
чивания гаек» [3, с. 4]. 

Данные по промышленному производству пока-
зали традиционное сни-жение по его объемам в ав-
густе. Однако такие компоненты как производство 
машин и оборудования и производство автомобилей 
были лучше, чем в августе 2012 года – прирост на 
2% и на 10%, соответственно. По итогам 8 месяцев 
оба сектора показывали рост на 3%. Регистрация 
автомобилей в Испании в сентябре увеличилась на 
10% за месяц и сразу на 29% в годовом сравнении  
[2, с. 5]. Тем не менее, отметим, что в отличие от пер-
вой программы стимулирования продаж авто (Efficient 
Vehicles Incentive Plan), которая была запущены 
в 2009 году, второй этап, стартовавший в конце  

Таблица 5
Франция: макроэкономика и ситуация в металлопотребляющих отраслях

Показатель Период Значение
Изм. к 

предыдущ. 
периоду

Изм. к АППГ С нач. года Изм. к АППГ

Индекс цен производителей авг. 13 106,6 0,20% -0,70% 107,5 0%
Уровень безработицы (по опред-
елению МОТ) 2 кв. 2013 10,50% 0,1 0,9 - -

Индекс производства цемента авг.13 76 -38% 3% 96,5 -4%
Индекс производства в строи-
тельстве авг.13 98,8 1,10% -1% 96,4 -2%

Индекс производства машин и 
оборудования авг.13 65,8 -40% -10,70% 100,6 -2,90%

Индекс производства автомо-
бильного транспорта авг.13 38,5 -55% -14,60% 104,1 -12%

Регистрация автомобилей во 
Франции, тыс. ед. сен.13 142 -65% 3,30% 1309,8 -8,50%

Источник: [7, с. 6], [12, с. 6]
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2012 года, практически не дал результатов. В частнос-
ти, об этом свидетельствовало увеличение доли про-
даж автомобилей в общей структуре рынка Испании.

Данные по строительному сектору име-
ли негативные результаты. Потребление цемен-
та в январе-августе было на 22% ниже уровня за 
аналогичный период 2012 года, в том числе авгус-
товский показатель был на 21% ниже объема авгус-
та 2012. Ввод зданий в эксплуатации сократился на 
36%. Положительным моментом является то, что на-
блюдался рост выдачи разрешений на строительство 
зданий на протяжении 2013 года и составлял 18%.
Производство в трубной отрасли также без изме-
нений – в августе было выпущено на 26% меньше 
трубной продукции, чем в 2012 году. В целом с на-
чала 2013 года наблюдалось снижение, составившее 
14% [15, с. 9].

На конец 2013 года потребление стали в Испании 
было зарегистрировано на уровне 10,5 млн. тонн за 
счет экспортного спроса в машиностроении, а также 
стабилизации объемов строительства [3, с. 5].

Польша: потребление стального проката
Потребление стального проката в августе 2013 

снизилось на 12%, в том числе сорта на 16%, до  
255 тыс. тонн, листа – на 10%, до 490 тыс. тонн. Среди 
видов проката наиболее заметно снизилось потребле-
ние арматуры – на 24%, до 93 тыс. тонн. Национальный 
банк Польши отмечал постепенный рост загруз-
ки производственных мощностей, которая в конце  
III квартала 2013 года составила свыше 80%. Данные 
Евростата несколько скромнее – средняя загрузка во  
II квартале оценивалась на уровне 75%. Это действи-
тельно выше показателя I и II кварталов, однако это 
ниже уровня III квартала прошлого года [5, с. 6], [6, с. 5]. 

 Производство автомобилей в августе сокра-
тилось на 5% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года и составило 26,7 тыс. ед. С начала  
2013 года было произведено 327 тыс. автомобилей, 

что на 16,4% ниже показателя аналогичного пе-
риода 2012 года. При этом относительно неплохие 
результаты II и III кварталов позволяло говорить о 
некоторой стабилизации рынка автомобилей в Поль-
ше. По итогам трех кварталов регистрация автомо-
билей увеличилась на 4%, до 546 тыс. ед., при этом в 
сентябре был отмечен значительный прирост – было 
зарегистрировано 21,7 тыс. автомобилей, что на 
28,5% выше уровня годичной давности [10, с. 4].

Производство проволоки на метизных заводах 
в августе 2013 года составило 26 тыс. тонн, что на 
4,5% ниже уровня августа 2012 года. По итогам  
8 месяцев выпуск проволоки составлял 177 тыс. тонн,  
что на 1,1% ниже аналогичного периода 2012 года.  
В то же время производителям труб удавалось в це-
лом не снижать объемов потребления стали – по ито-
гам 8 месяцев выпуск труб составило 377 тыс. тонн, 
что соответствует уровню за аналогичный период 
прошлого года. При этом товарная структура про-
изводства изменилась: если выпуск сварных труб 
увеличился на 8%, то бесшовной продукции – сокра-
тился на 20% [10, с. 4], [11, с. 2].

Строительная отрасль Польши за 8 месяцев  
2013 год не была подвержена значительным измене-
ниям: наблюдалось снижение на 1%. Однако в про-
изводстве цемента ситуация несколько иная. В ав-
густе его выпуск составлял 1,6 млн. тонн, что на 9% 
ниже уровня июля, а итоги восьми месяцев говорят 
о снижении на 16% . И это соответствовало данным 
по потреблению проката строительного сортамен-
та. Потребление арматуры в январе-июле 2013 года 
снизилось на 11%, фасонного проката – на 12%. При 
этом потребление плоского проката с покрытием 
(как металлическим, так и полимерным) снизилось 
всего на 1% [6, с. 5].

Потребления стали снизилось на 5% по итогам 
2013 года. По оценке III квартала наблюдалось уве-
личение потребления в годовом сравнении на 1%.

Таблица 6
Польша: макроэкономика и ситуация в металлопотребляющих отраслях

Показатель Период Значение
Изм. к 

предыдущему 
периоду

Изм. к  АППГ С нач. года Изм. к АППГ

Индекс цен производителей авг. 13 109,8 -0,3 -1,1 09,7 -0,01
Уровень безработицы июл. 13 10,40% -0,1 -0,3 - -
Потребление цемента  
(тыс. тонн) июл. 13 1747 13,30% 1,80% 7560 -18,20%

Число построенных жилых по-
мещений июл. 13 12588 17,6 6% 81081 1,7

Индекс производства металло-
изделий авг. 13 128,2 -7% -1,10% 124,9 -0,10%

Индекс производства машин  
и оборудования сен. 13 80,8 -14,60% -10,30% 0,2 -8,20%

Индекс производства 
автотранспортных средств окт. 13 90,2 -19,90% 15,30% 11,6 3,10%

Производство легковых машин 
и оборудования, тыс. ед. июл.13 45,8 -0,90% 2,00% 00,6 -17,20%

Регистрация автомобилей в 
Польше, тыс. ед. авг. 13 19,1 -23,20% 6,10% 91,9 -99,90%

Источник: [14, с. 3]
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Выводы. В результате мирового финансового 
кризиса 2006-2088 годов экономики стран Европей-
ского союза нуждаются в дополнительных инвес-
ти-циях. Бизнес в Европе направлен на улучшение 
ситуации, которая, в свою очередь, зависит от про-
водимой политики ЕС. Наблюдалось снижение ин-
декса промышленного производства, снижение ко-
личества разрешений на строительство, снижение 
занятости. Отсутствие инвестиций привело к еще 
большему ухудшению ситуации в странах-PIIGS: 
Португалии, Италии, Ирландии, Великобритании, 
Испании и Греции. В результате наблюдалось осла-
бление курса евро на фоне незначительного укрепле-
ния курса доллара. Вследствие затягивания упомяну-
той политической игры с США, страны ЕС понесли 
значительный ущерб. Для улучшения ситуации не-

обходимо провести взвешенную инвестиционную 
политику: необходима ориентация не только на ин-
весторов из США, но и из стран Южной Америки и 
Юго-Восточной Азии. Также необходимо снизить за-
висимость и давление во стороны США, так как зна-
чительное влияние Соединенных Штатов на страны 
ЕС ставит под удар практически всю экономику ЕС. 
Также следует решить проблему cо странами-PIIGS: 
либо данные государства должны быть исключены 
из состава ЕС, что маловероятно, хотя они тянут 
за собой в долговую и кризисную яму всех членов 
ЕС, либо следует провести более конкретную анти-
кризисную политику, позволяющую этим странам в 
кратчайшие сроки восстановить экономику каждого 
государства,, учитывая интересы и потребности всех 
граждан стран– PIIGS.
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У статтi представлені особливостi споживання сталевого прокату в країнах Європейського союзу 
за 2013 рiк. Також проаналiзована особливiсть змiни iнвестицiйної полiтики пiсля Свiтової кризи  
2006 року. Вiдстеджена динамiка змiни будiвельного сектора на основi змiни iнвестицiйного клiмату 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
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У статті досліджується вплив інвестицій в персонал на зростання конкурентоспроможності 
підприємства. Проналізовано види інвестицій у працівників та обгрунтовано найвигідніші з 
них для підприємства. Проведено оцінку ефективності інвестицій в персонал на кондитер-
ському підприємстві «Житомирскі ласощі» і доведено їх позитивний вплив на ефективність. 
Ключові слова: інвестиції в персонал, конкурентоспроможність підприємства, рентабель-
ність інвестицій. 

Постановка проблеми. В умовах розвитку про-
цесів глобалізації вітчизняні підприємства змушені 
конкурувати з іноземними компаніями за ринки збу-
ту продукції. Це вимагає від підприємств пошуку 
шляхів оптимізації виробничих процесів, підвищен-
ня якості продукції та зростання ефективності фі-
нансово-економічної діяльності. Одним із факторів 
підвищення конкурентоспроможності підприємства 
є кваліфіковані працівники, які мають необхідну під-
готовку та знання для виробництва якісних товарів 
та надання послуг. Для підвищення рівня знань та 
мотивації персоналу підприємству необхідно по-
стійно інвестувати кошти в своїх працівників. Але 
складність обрахунку ефекту від вкладення коштів 
у персонал та ризик звільнення працівників стримує 
компанії від здійснення таких інвестицій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За-
клали підвалини теорії людського капіталу та впер-
ше почали розглядати матеріальні витрати на роз-
виток людини як інвестиції лауреати Нобелівської 
премії Т. Шульц та Г. Беккер. Докладно описав мож-
ливості обрахунку ефективності інвестування в люд-
ський капітал Джек Філліпс. Серед українських вче-
них вагомим внеском у розвиток теорії інвестування 
в персонал стали праці О.А. Грішнової, цікавими та-
кож є дослідження у цьому напрямку О. Кошулько,  
І. Гуриненко та О. Захарової. 

Для здійснення інвестицій в персонал на вітчиз-
няних підприємствах керівникам необхідна обґрун-
тована оцінка доцільності таких інвестицій та їх 
впливу на результати діяльності підприємства.

Метою дослідження є оцінка ефективності ін-
вестицій в персонал та виявлення їх впливу на кон-
курентоспроможність підприємства.

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в мо-
нографії Янкового О.Г. конкурентоспроможність під-
приємства являє собою здатність ведення ефективної 
господарської діяльності в умовах зовнішнього серед-
овища, яке змінюється, шляхом раціонального вико-
ристання наявних ресурсів, серед яких пріорітетним 
виступає робоча сила. Від людей, від їх інтелекту, зді-
бностей, кваліфікації, досвіду роботи та мотивації до 
праці залежить ефективність використання всіх видів 
ресурсів підприємства (матеріальних, організаційних, 
фінансових інформаційних та ін.) [5, с. 28]. 

Як зазначає Грішнова О.А. вирішальною пере-
думовою конкурентоздатності підприємства стає 
кваліфікована, така, що постійно навчається, від-
повідальна робоча сила, зацікавлена в результатах 
виробництва, забезпечена цікавою і надійною робо-
тою. З огляду на це витрати на внутріфірмову під-
готовку персоналу розглядаються як довгострокові 
інвестиції, необхідні для майбутнього процвітання 
підприємства [2, с. 68].
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Кошулько О. та Гуриненко І. наголошують на 
тому, що інвестуючи у своїх працівників, підпри-
ємства активізують їх трудову віддачу, підвищують 
продуктивність праці, скорочують втрати робочого 
часу, зміцнюючи при цьому свою конкурентоспро-
можність [6, с. 33].

Отже, важливими факторами, що впливають на кон-
курентоспроможність підприємства, є знання, досвід, 
мотивація до праці персоналу. Тому підприємствам до-
цільно приділяти увагу розвитку знань та здібностей 
працівників, підвищенню їх мотивації до праці.

Всі види витрат, які можна оцінити в грошовій та 
іншій формі і які сприяють зростанню в майбутньо-
му продуктивності та заробітків працівника, розгля-
даються як інвестиції в людський капітал підприєм-
ства [2, с. 32].

Виділимо найпоширеніші, на нашу думку, види 
інвестицій в персонал:

1. Навчання (освіта, підвищення кваліфікації, пе-
репідготовка, тренінги та семінари). Основною пе-
ревагою даного виду інвестицій є підвищення про-
дуктивності праці, що дозволяє виміряти ефект від 
інвестицій в грошовій формі.

2. Згуртовування колективу та розвиток кор-
поративної культури. На сучасних підприємствах 
під даним видом інвестицій в персонал розуміють 
team-building, що являє собою різні види діяльності 
спрямовані на згуртування колективу та відчуття со-
ціальної підтримки [13, с. 51]. Виступає моральним 
стимулом для працівника до роботи саме на даному 
підприємстві. 

3. Охорона здоров’я (медичне страхування, оплата 
спортзалу, охорона праці). Дані інвестиції спрямовані 
на покращення фізичного стану працівників, хоча не 
завжди призводять до бажаних наслідків, оскільки не 
завжди використовуються працівниками.

Інвестування в освіту і професійний розвиток та 
перепідготовку персоналу має найвищий рівень со-
ціально-економічної ефективності як для підприєм-
ства, так і власне для працівника. Проте, вкладаючи 
кошти у професійний та особистісний розвиток пер-
соналу, підприємство отримує найбільший ступінь 
ризику, пов’язаний із високою імовірністю звіль-
нення працівника. Залежно від того, на досягнення 
яких результатів спрямовано програми професійно-
го навчання – переважне засвоєння загальних знань 
та навичок або вузькоспеціалізована професійна 
підготовка, – спостерігається зміна ступеня ризику 
звільнення працівника. Таку закономірність можна 
обґрунтувати тим, що надання працівнику специ-
фічних вузькопрофільних знань у більшості випад-
ків обмежує сферу їх максимально повного застосу-
вання на практиці саме тим підприємством, де вони 
були отримані. Отже, попит на такого працівника на 
ринку праці буде досить низьким, що дещо знижує 
ризик того, що працівник протягом найближчого 
часу звільниться з підприємства в пошуках більш 
високого рівня заробітку. Ще однією складовою ри-
зику при здійсненні інвестування в освіту та профе-
сійну підготовку персоналу є ймовірність низького 
рівня засвоєння нових знань і навичок працівниками 

у процесі навчання внаслідок або високої складності 
навчального матеріалу та програм, або недостатньої 
освітньої і професійної підготовки працівників, або 
недостатнього рівня професійної майстерності ви-
кладачів, або у зв’язку із відсутністю у слухачів за-
цікавленості у власному професійному розвитку в 
даному напрямі [4, с. 36].

Закон України «Про професійний розвиток пра-
цівників» визначає професійне навчання праців-
ників як процес цілеспрямованого формування у 
працівників спеціальних знань, розвиток необхід-
них навичок та вмінь, що дають змогу підвищува-
ти продуктивність праці, максимально якісно ви-
конувати функціональні обов’язки, освоювати нові 
види професійної діяльності, що включає первинну 
професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації працівників відповідно до потреб ви-
робництва [3].

Проаналізуємо інвестиції у персонал, що були 
здійсненні на підприємстві ТДВ «ЖЛ». Основним ви-
дом інвестицій в персонал підприємства було підви-
щення кваліфікації кондитерів першого розряду, що 
працювали на нових виробничих лініях. Через низь-
ку кваліфікацію робітники не мали змоги виконувати 
низку трудових дій самостійно, а лише під наглядом 
робітників вищих розрядів, що впливало на продук-
тивність праці на виробничій лінії в бік її зниження.

В таблиці 1 подана виробнича структура під-
приємства, кількість робітників в кожному цеху, на 
нових виробничих лініях та кількість робітників 
першого розряду, що були відправлені на курси під-
вищення кваліфікації.

Отже, в п’ятьох з семи виробничих цехів підпри-
ємства у 2012 році було встановлено нові виробничі 
лінії. Кількість працівників, що були задіяні до робо-
ти на нових виробничих лініях, становила 115 осіб, 
серед них кількість робітників першого розряду  
72 особи.

Підприємство прийняло рішення відправити кон-
дитерів першого розряду на курси підвищення квалі-
фікації Інституту підготовки кадрів в промисловості 
при Міністерстві промислової політики України. На 
цих курсах робітники глибше ознайомилися з тех-
нологіями виробництва певних груп кондитерських 
виробів, що дозволило їм виконувати низку техно-
логічних процесів без нагляду кондитерів вищого 
розряду і підвищило продуктивність на виробничих 
лініях. Розрахунок повної вартості даної інвестиції 
наведений в таблиці 2.

Для розрахунку ефективності здійснених інвес-
тицій необхідно розрахувати доходи, які отримало 
підприємство від зростання продуктивності праці на 
лініях. Даний розрахунок проведемо враховуючи на-
ступні умови:

– протягом першого кварталу 2012 року робітни-
ки працювали на робочій лінії без підвищення квалі-
фікації, але сама лінія була повністю налагоджена;

– у другому кварталі 2012 року робітники про-
тягом двох тижнів навчалися на курсах підвищення 
кваліфікації, тому протягом даного періоду продук-
тивність праці на лініях зменшилася;
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– протягом третього та четвертого кварталів  
2012 року можна виявити та оцінити результати під-
вищення кваліфікації працівників, враховуючи від-
сутність інших суттєвих змін на підприємстві про-
тягом цього періоду.

Розрахуємо зміну середнього виробітку на 
виробничих лініях протягом чотирьох кварта-

лів 2012 року та сукупний показник за 2013 рік 
(табл. 3).

Отже, у третьому та четвертому кварталі порів-
няно з першим зросла продуктивність праці робіт-
ників на нових виробничих лініях, оскільки зріс 
середній виробіток на одного працівника. Протя-
гом 2012 року ціни на продукцію залишалися не-

Таблиця 1
Виробнича структура ТДВ «ЖЛ» 

Цех 
%, виробничої 

потужності під-
приємства 

К-ть працівників 
в цеху 

К-ть робітників 
задіяних на новій 
виробничій лінії 

К-ть кондитерів 
першого розряду, 
задіяних на новій 
виробничій лінії 

Нова виробнича лінія 

Цех №1 17 203 25 15 лінія по виробництву на-
повнювачів 

Цех №2 13 155 - - - 

Цех №3 12 143 23 9 лінія по виробництву жу-
вальних цукерок 

Цех №4 9 107 29 25 лінія по виробництву 
фаджа 

Цех №5 12 143 17 11 станція виготовлення 
форменого шоколаду 

Цех №6 27 322 - - - 

Цех №7 10 119 21 12 обладнання для виробни-
цтва пісної продукції 

Всього 100 1192 115 72  
Джерело: складено автором на основі даних підприємства

Таблиця 2
Вартість курсів підвищення кваліфікації для 72 працівників

Складова інвестицій в персонал Вартість на 1 працівника Вартість для 72 працівників
Курси підвищення кваліфікації Інституту підготовки 
кадрів в промисловості при Міністерстві промисло-
вої політики

1000 грн. 72000

проїзд 60 грн. 4320
проживання 15 грн./доба (14 діб) 15120
харчування 100 грн./доба (14 діб) 100800
Загальна сума 2670 192240

Джерело: складено автором на основі даних підприємства

Таблиця 3
Виробіток на нових виробничих лініях

Нові виробничі лінії

Середній виробіток на одного робітника, тонн 3-й квар-
тал у % 
до 1-го 

кварталу

4-й квар-
тал у % 
до 1-го 

кварталу

2013 рік 
у % до 

2012 року
2012 рік 2013 рік

1-й 
квартал 

2-й 
квартал

3-й 
квартал 

4-й 
квартал

Всього 
за рік

Всього 
за рік

Лінія по виробництву 
наповнювачів 7.02 6.78 9.65 9.66 33.12 33.42 137.50 142.37 100.91

Лінія по виробництву 
жувальних цукерок 3.10 2.93 4.04 4.04 14.10 14.26 130.30 137.98 101.11

Лінія по виробництву 
фаджа 9.21 8.71 12.77 12.77 43.47 43.22 138.68 146.63 99.44

Станція виготовлення 
форменого шоколаду 3.94 3.60 5.03 5.03 17.60 18.03 127.80 139.57 102.46

Обладнання для 
виробництва пісної 
продукції 

2.89 2.70 3.81 3.75 13.15 12.37 131.82 138.69 94.04

Всього 26.16 24.73 35.31 35.24 121.44 121.30 134.98 134.74 99.89
Джерело: розраховано автором на основі даних підприємства
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змінними, а, отже, зростання прибутків забезпечу-
валося збільшенням обсягів реалізації продукції, 
що у свою чергу було зумовлено зростанням про-
дуктивності праці.

Розрахуємо зростання прибутків від реалізації 
продукції протягом третього та четвертого кварталів 
2012 року та у 2013 році (табл. 4).

Для оцінки ефективності інвестицій за ме-
тодикою Джека Філліпса [14, с. 131] необхід-
но підрахувати прибутки компанії від навчання 
персоналу і розрахувати прибуток на інвестова-
ний капітал:

ROI = (Дохід від навчання-Витрати на навчання)/ 
/Витрати на навчання

Таблиця 4
Прибутки від реалізації продукції, виробленої на нових лініях

Нові ви-
робничі 

лінії

Чистий прибуток від реалізації продукції виробленої на кожній 
лінії, грн.

Приріст 
прибутку 

у 3-му 
кварталі 

2012 року 
порів-
няно з 

першим

Приріст 
прибутку 

у 4-му 
кварталі 

2012 року 
порів-
няно з 

першим

Приріст 
прибутку 

у 2013 
році по-
рівняно 
з 2012 
роком

2012 рік 2013 рік

Всього  
за рік

1-й 
квартал 

2-й 
квартал

3-й 
квартал 

4-й 
квартал

Всього  
за рік

Лінія № 1 423108 93083.76 82506.06 124816.9 122701 465419 31733.1 29617.56 42310.8
Лінія № 2 165564 36424.08 32284.98 48841.38 48013.6 185432 12417.3 11589.48 19867.68
Лінія № 3 643860 141649.2 125552.7 189938.7 186719 740439 48289.5 45070.2 96579
Лінія № 4 153300 33726 29893.5 45223.5 44457 165564 11497.5 10731 12264
Лінія № 5 141036 31027.92 27502.02 41605.62 40900.4 156550 10577.7 9872.52 15513.96

Всього 1526868 335911 297739.3 450426.1 442792 1713403 114515.1 106880.76 186535.44
Джерело: розраховано автором на основі даних підприємства

Таблиця 5
Основні гравці кондитерського ринку України

Підприємство Частка ринку,%
2010 2011 2012 2013

Roshen 24.00% 25.30% 27.00% 27.10%
ПАТ «Конті» 16.00% 15.30% 16.40% 17.40%
АВК 10.80% 11.60% 12.30% 11.90%
Бісквіт-Шоколад 6.10% 5.80% 7.30% 7.40%
ТДВ «ЖЛ» 5.10% 5.10% 6.00% 6.20%
ПАТ «Полтава-кондитер» 6.00% 4.90% 5.00% 4.95%
КФ «Лагода» 2.10% 2.70% 2.30% 2.20%
ПАТ «Kraft Foods Україна» 2.10% 2.40% 2.30% 2.30%
Одесакондитер 2.90% 2.50% 2.10% 2.40%
Нестле Україна 1.80% 2.40% 1.90% 2.00%

Джерело: складено автором на основі даних офіційних сайтів підприємств та [7]

Таблиця 6
Конкурентна карта

Класифікація за темпом 
зростання ринкової частки

Класифікація за розміром ринкової частки

І. Лідер ІІ. Сильна конку-
рентна позиція

ІІІ. Слабка конку-
рентна позиція ІV. Аутсайдер

І. Швидке покращення 
конкурентної позиції

Smax > S > Sm + 3σ2
ПОЗИЦІЯ 1

Tmax > Ts > Tt + 3σt

Sm + 3σ2> S > Sm 
ПОЗИЦІЯ 5

Tmax > Ts > Tt + 3σt

Sm > S > Sm – 3σ1 
ПОЗИЦІЯ 9

Tmax > Ts > Tt + 3σt

Sm – 3σ1> S > Smin 
ПОЗИЦІЯ 13 

Tmax > Ts > Tt + 3σt

ІІ. Покращення 
конкурентної позиції

Smax > S > Sm + 3σ2 
ПОЗИЦІЯ 2

Tt + 3σt > Ts > Tt

Sm + 3σ2 > S > Sm 
ПОЗИЦІЯ

6 Tt + 3σt > Ts > Tt

Sm > S > Sm – 3σ1 
ПОЗИЦІЯ 10

Tt + 3σt > Ts > Tt

Sm – 3σ1> S > Smin 
ПОЗИЦІЯ 14 

Tt + 3σt > Ts > Tt

ІІІ. Погіршення 
конкурентної позиції

Smax > S > Sm + 3σ2 
ПОЗИЦІЯ 3

Tt > Ts > Tt – 3σt

Sm + 3σ2 > S > Sm 
ПОЗИЦІЯ 7

Tt > Ts > Tt – 3σt

Sm > S > Sm – 3σ1 
ПОЗИЦІЯ 11

Tt > Ts > Tt – 3σt

Sm – 3σ1> S > Smin 
ПОЗИЦІЯ 15 

Tt > Ts > Tt – 3σt

ІV. Швидке погіршення 
конкурентної позиції

Smax > S > Sm + 3σ2 
ПОЗИЦІЯ 4

Tt – 3σt > Ts > Tmin

Sm + 3σ2 > S > Sm 
ПОЗИЦІЯ 8

Tt – 3σt > Ts > Tmin

Sm > S > Sm – 3σ1 
ПОЗИЦІЯ 12 

Tt – 3σt > Ts > Tmin

Sm – 3σ1> S > Smin 
ПОЗИЦІЯ 16 

Tt – 3σt > Ts > Tmin
Джерело: [1, с. 132]
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Отже, користуючись таблицею, розрахуємо при-
буток на інвестований капітал як приріст чистого 
прибутку у третьому та четвертому кварталі. Тоді 
ROI за третій квартал буде дорівнювати:

ROI3кв = 114515.1192240*100% = 59,6%
Тобто норма повернення інвестицій за третій 

квартал становить 59,6%. Якщо враховувати третій 
та четвертий квартали ROI буде дорівнювати:
ROI3-4кв = 114515.1+106880.76192240*100% = 115,1%

Отже, інвестиції в підвищення кваліфікації пра-
цівників окупилися підприємству за два квартали, 
що свідчить про їх високу ефективність. Приріст 
прибутків з виробничих ліній у 2013 році порівняно 
з 2012 роком відбувався за рахунок підвищення цін 
на продукцію. Для оцінки конкурентоспроможнос-
ті ТДВ «ЖЛ» використаємо інформацію про част-
ки підприємств на кондитерському ринку України 
(табл. 5).

Отже, лідером на кондитерському ринку Украї-
ни є підприємство Roshen з часткою ринку у 2012 
році 27% та у 2013 році 27,1% друге місце посідає 
ПАТ «Конті» (16,4% – 2012 рік, 17,4% – 2013 рік), 
на третьому місці знаходиться АВК (12,3% – 2012 р. 
та 11,9% – 2013 р.). ТДВ «ЖЛ» займає п’яте місце з 
часткою ринку 6% у 2012 році та 6,2% у 2013 році. 

Побудуємо конкурентну карту ринку Укра-
їни у 2011, 2012 та 2013 роках для того, щоб про-
слідкувати як змінилася конкурентна позиція  
ТДВ «ЖЛ». Для побудови конкурентної карти необ-
хідно [1, c. 256]: знайти середню частку підприємств 
даного ринку; розбити підприємства на дві групи 
відносно середньої частки; визначити середньоква-
дратичне відхилення частки від середньої по кож-
ній групі; визначити темпи росту ринкових часток 
підприємств та середній темп росту; користуючись 
межами наведеними у таблиці 6 віднести підприєм-
ство до певної класифікаційної групи.

У даній таблиці використовуються наступні по-
значення S – частка ринку підприємства, Sm-середня 
частка ринку підприємств певної галузі, Smin, Smax – 
найменша та найбільша частки ринку підприємств, 
σ2, σ1 – середньоквадратичне відхилення по першій 
та по другій групам, Ts – середній темп росту ринко-
вої частки, Tt – темп росту ринкової частки певного 
підприємства.

Для зображення конкурентної карти кондитер-
ського ринку України (табл. 7) у 2011-2013 роках по-
значимо назви підприємств у 2012 році курсивом, а 
у 2013 році – підкреслюванням.

Отже, підприємство ТДВ «ЖЛ» підвищило свою 
конкурентоспроможність у 2012 році за рахунок ін-
вестицій в персонал, оскільки, перемістилося з групи 
підприємств, що швидко погіршували конкурентну 
позицію у групу підприємств, що швидко покращу-
ють конкурентну позицію. Підприємство перебувало 
в даній групі і у 2013 році.

Висновки. В результаті дослідження було з’ясовано, 
що найбажанішим видом інвестицій в персонал під-
приємства є інвестиції в навчання працівників, оскіль-
ки, даний вид інвестицій сприяє набуттю персоналом 
нових знань, що підвищують продуктивність його ро-
боти і сприяють зростанню прибутків підприємства.

В результаті оцінки інвестицій в персонал під-
приємства ТДВ «ЖЛ» було доведено їх прибутко-
вість, оскільки, вони вплинули на зростання обсягів 
виробництва, а відповідно і прибутків підприємства. 
При чому інвестований капітал повністю окупився 
за два квартали.

В результаті зростання продуктивності праці, 
а відповідно і зростання обсягів реалізації продук-
ції, зросла частка ринку підприємства ТДВ «ЖЛ». 
У 2012 році порівняно з 2011 роком підприємство 
швидко покращувало свої конкурентні позиції, що 
продовжувалося і у 2013 році.

Таблиця 7
Конкурентна карта кондитерського ринку України у 2011, 2012 та 2013 роках
За темпом За розміром ринку

Лідер Сильна позиція Слабка позиція Аутсайдер
Швидке 
покращення позиції

АВК, Roshen, 
АВК,  

ПАТ «Конті», 
ПАТ «Конті» 

 Бісквіт-
Шоколад

ТДВ «ЖЛ», КФ «Лагода», ПАТ «Kraft 
Foods Україна», Нестле Україна, ТДВ 

«ЖЛ», Одесакондитер, Нестле Україна 

Покращення 
позиції Roshen   ПАТ «Полтава-кондитер»

Погіршення позиції     
Швидке погіршен-
ня позиції

ПАТ «Конті» 
Roshen, АВК

Бісквіт-
Шоколад

ТДВ «ЖЛ», Бісквіт-Шоколад, ПАТ 
«Полтава-кондитер», Одесакондитер, 

ПАТ «Kraft Foods Україна», КФ «Лаго-
да», Одесакондитер, Нестле Україна, 
ПАТ «Полтава-кондитер», ПАТ «Kraft 

Foods Україна», КФ «Лагода»
Джерело: складено автором
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ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСОНАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Козлова К.И.
студентка 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

В статье исследуется влияние инвестиций в персонал на рост конкурентоспособности предприятия. 
Проанализировано виды инвестиций в работников и обосновано наиболее выгодные для предпри-
ятия. Проведено оценку эффективности инвестиций в персонал на кондитерском предприятии «Жи-
томирские ласощи» и доказано их позитивное влияние на конкурентоспособность.
Ключевые слова: инвестиции в персонал, конкурентоспособность предприятия, рентабельность 
инвестиций

INVESTMENT IN PERSONNEL  
AS A FACTOR OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS GROWTH

Kozlova K.I.
Student
Taras Shevchenko National University of Kyiv

This article is about influence of investment in personnel on the enterprise competitiveness. The types of 
investment in staff are analyzed and the most advantageous for company was named. Effectiveness of 
investment in personnel by Ukrainian confectionary enterprise «Zhytomyrski Lasoshi» was assessed and 
the positive influence on competitiveness growth was proved. 
Keywords: investment in personnel, competitiveness of enterprise, return on investment.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мінакова С.М.
кандидат економічних наук, доцент
Одеського національного морського університету

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Україні одним із головних чинників ді-
яльності суб’єктів господарювання є необхідність впровадження та реалізації дієвих страте-
гій економічного та соціального розвитку на основі мобілізації й ефективного використання 
сучасного інструментарію управління. До таких інструментів управління належіть внутріш-
ній маркетинг (далі ВМ).
Ключові слова: внутрішній маркетинг, зовнішній маркетинг, маркетинг відносин, концеп-
ція маркетингу, конкурентоспроможность.

Постановка проблеми. Концепція ВМ вини-
кла в рамках концепції маркетингу послуг понад  
30 років тому. Інтерес до внутрішнього маркетингу 
з боку українських та російських вчених виник не-
щодавно – близько десяти років тому. Однак слід 
зазначити, що внутрішній маркетинг як ефектив-
ний інструмент підвищення рівня конкурентоспро-
можності поки ще не знайшов широкого застосу-
вання серед вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Ключова роль внутрішнього маркетингу полягає в 
координації внутрішньої та зовнішньої діяльності 
підприємства. Тому процес його організації віді-
грає особливу роль у підвищенні ефективності ді-
яльності підприємства.

Одна з основних проблем, яка гальмує широке 
проникнення внутрішнього маркетингу в бізнес се-
реду та діяльність суб’єктів господарювання – від-
сутність єдиної концепції та єдиного розуміння, що 
є внутрішній маркетинг і, як наслідок, труднощі ор-
ганізації, практичного впровадження моделей ВМ в 
організаціях. У зв’язку з цим виникає необхідність 
дослідження процесу моделювання організації вну-
трішнього маркетингу суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням та аналізом моделей організації вну-
трішнього маркетингу приділяли увагу такі зару-
біжні вчені якLings N.I., Ahmed P.K., Rafiq M. та ін. 
Останні роки питання організації внутрішнього мар-
кетингу вивчають також російські та українські вче-
ні: Пантелеева О.К., Суслов С.С., Соловйова Ю.П, 
Окунєва О.В. та ін. Однак більшість дослідників зо-
середжується на аналізі вибіркових моделей, що є 
найбільш поширеними.

Так аналіз моделей внутрішнього маркетингу 
(Piercy N., Gronroos C., Lings I.N., Varej R.J., Rafiq M., 
Ahmed P.K.), проведений О.В. Окунєвою, дозволяє 
дослідити структуру та призначення моделей у кон-
тексті розвитку концепції внутрішнього маркетингу, 
зробивши висновок щодо безумовної переваги їх 
практичного застосування внаслідок того, що вони 
враховують задоволення зовнішнього клієнта у якос-
ті програми внутрішнього маркетингу.

Соловйова Ю.П., досліджуючи внутрішній 
маркетинг з точки зору ринкової орієнтації орга-
нізацій, спираючись на публікації Greenly G.E., 
Bruhn M., Lings I.N. та інших приходить до на-
ступних висновків:

– для ефективного функціонування організації 
необхідно проведення збалансованої зовнішньої та 
внутрішньої маркетингової політики;

– процес створення послуг в організації визнача-
ється рівнозначним урахуванням інтересів і задово-
ленням потреб зовнішніх і внутрішніх клієнтів;

– об’єктом орієнтації на внутрішніх клієнтів є 
взаємини між окремими співробітниками, підрозді-
лами та керівництвом організації в процесі ланцюж-
ка створення цінності послуг;

– основними методами внутрішнього маркетингу, 
що використовуються для досягнення ринкової орієн-
тації організації, є вдосконалення міжфункціональних 
зв’язків всередині організації, створення ефективної 
системи заохочень та впровадження системи відпо-
відного реагування на зовнішню інформацію [7].

Однак зазначені дослідження, не дивлячись на 
їх теоретико-методичну цінність, здебільшого зо-
середжені на аналізі окремих моделей внутріш-
нього маркетингу та не пропонують їх [моделей] 
систематизації.

Виняток становить дослідження Пантелее-
вої О.К., яка пропонує усе різноманіття моделей 
внутрішнього маркетингу розділити на два типи: 
концептуальні та операційні. У першому типі мо-
делей автори описують основні елементи та їх 
взаємозв’язок(концептуальні моделі внутрішньо-
го маркетингу), у другому – послідовність дій, 
спрямованих на досягнення мети внутрішнього 
маркетингу(моделі операціоналізації внутрішнього 
маркетингу) [6, с. 55-64].

Мета дослідження. Мета дослідження полягає 
у визначенні та систематизації основних підходів 
до моделювання процесу організації внутрішнього 
маркетингу суб’єктів господарювання, що, на думку 
автора, є необхідною умовою подальшої розробки 
моделі впровадження ВМ.
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Виклад основного матеріалу. Будь-який суб’єкт 
господарювання являє собою систему процесів, які 
певним чином організовані. Під організацією (лат. 
organizo – надаю стрункий вигляд, влаштовую) як 
процесом розуміють сукупність дій, що ведуть до 
утворення і вдосконалення взаємозв’язків між час-
тинами цілого; встановлення послідовності цільової 
співпідпорядкованої і погодженої в просторі та часі 
взаємодії частин одного цілого [2].

У зв’язку з тим, що внутрішній маркетинг мож-
на визнати значущим компонентом маркетингової 
орієнтації управління (яка означає «генерування 
маркетингового мислення в рамках всієї організації 
і поширення його на всі підрозділи, а також відгук 
на нього в рамках всієї організації» [Kohli, Jaworski, 
1990]) будь-яким суб’єктом господарювання, про-
цес його організації слід віднести до такого виду 
процесів організації як організація управління. 
Поняття«організація управління» включає створен-
ня системи управління або внесення прогресивних 
змін у побудову та порядок функціонування раніше 
утвореної діючої системи управління.

Процес організації ВМ носить досить тривалий ха-
рактер. Розробка моделі організації ВМ з метою її по-
дальшого застосування в діяльності суб’єкта господарю-
вання передбачає здійснення процесу її моделювання.

Моделювання (англ. scientific modelling, simulation) 
являє собою процесс дослідження об’єктів пізнання 
на їх моделях; побудову і вивчення моделей реально 
існуючих об’єктів, процесів або явищ з метою отри-
мання пояснень цих явищ, а також для передбачення 
явищ, що цікавлять дослідника. Під моделлю розумі-
ють образ реального процесу(явища), відтвореного у 
матеріальній чи ідеальній формі, що відображає сут-
тєві властивості модельованого об’єкта і заміщує його 
під час дослідження [2, с. 71]. 

Таким чином, під моделюванням процесу органі-
зації внутрішнього маркетингу будемо розуміти до-
слідження процесу його організації шляхом вивчен-
ня моделей ВМ з метою побудови моделі організації 
внутрішнього маркетингу. У відповідності до наве-
дених визначень і поставленої мети, моделювання 
процесу організації внутрішнього маркетингу перед-
бачає дослідження існуючих моделей ВМ і розробку 
моделі системи внутрішнього маркетингу.

За основною характеристикою моделі Ahmed P.K.,  
Rafiq М. (композитна модель), Berry L. («внутріш-
ній фокус»), Gronroos С. (орієнтація на клієнта),  
Lings I.N. (модель внутріринкової орієнтації) і  
Piercy N.F., Morgan N. (зв’язок між внутрішніми і зо-
внішніми маркетинговими програмами) можно кла-
сифікувати як концептуальні, тому що вони опису-
ють основні елементи системи ВМ та їх взаємодію. 

До таких елементів можна віднести:
– взаємодія різних функціональних груп, яка 

включає координовану переробку інформації, що 
надходить; внутрішньо-організаційне навчання, яке 
полягає в процесах обміну між групами;

– збір інформації щодо внутрішнього ринку ор-
ганізації;

– визначення сильних та слабких сторін персоналу;

– планування зворотних дій з урахуванням мож-
ливостей і потреб персоналу;

– мотивація персоналу;
– формування відповідної поведінки й бажання 

персоналу здійснювати заплановані зворотні дії;
– оцінка здатностей персоналу реалізовувати за-

плановані зворотні дії;
– реалізація відповідних дій клієнтоорінтованим 

чином.
Як зазначає О.В. Окунєва, «моделі внутрішньо-

го маркетингу розроблені різними вченими та від-
носяться до різних історичних етапів формування 
концепції» [5, с. 144]. Слід звернути увагу на те, 
що концепція ВМ була запропонована зарубіжними 
фахівцями набагато раніше ніж її дослідження роз-
почалися вченими пострадянського простору. Пере-
важно це пояснюється значно пізнішим переходом 
країн СНД до ринкових відносин.

Особливо треба виділити існування неформалі-
зованих моделей внутрішнього маркетингу, тобто 
які не описуються формально-логічними чи матема-
тичними виразами, хоча і народжуються на основі 
подання реальних процесів і явищ, що мають місце 
діяльності суб’єктів господарювання. Їх можна ви-
значити як евристичні; використовуються на началь-
ному етапі того чи іншого напряму дослідження кон-
цепції внутрішнього маркетингу. 

Подальші дослідження евристичної моделі цього 
напрямку виразилися у розробці інструментарію вну-
трішнього маркетингу (4Р, 7Р). Також слід зауважити, 
що, не дивлячись на значну роль у розвитку концеп-
ції внутрішнього маркетингу, відомі зараз концеп-
туальні моделі ВМ зарубіжних фахівців L. Berry та  
C. Gronroos тривалий час теж були неформалізова-
ними (евристичними). Як зазначає О.К. Пантелеева, 
моделі носили «неявний» характер, поки англійські 
вчені M. Rafig, P.K. Ahmed не візуалізували їх [10] на 
основі вихідних робіт даних авторів [6, с. 55].

Висновки. У результаті дослідження моделюван-
ня процессу організації внутрішнього маркетингу 
суб’єктів господарювання можно зробити наступні 
висновки: багатоаспектність природи ВМ та його між-
функціональність у переважної більшості моделей 
дозволяє говорити про його потенціал як механізму 
інтеграції(зокрема, функцій маркетингу та управлін-
ня персоналом) і цілісного підходу до управління су-
часними суб’єктами господарювання; в останні роки 
намітилася тенденція появи моделей, які розширю-
ють сферу застосування внутрішнього маркетингу за 
рахунок інтегрування його до моделей, призначених 
для рішення окремих завдань підприємств; процес 
організації ВМ передбачає використання комплексно-
го підходу до планування та реалізації заходів ВМ та 
формування працездатної системи внутрішнього мар-
кетингу суб’єктів господарювання.

Подальше вивчення моделей внутрішнього мар-
кетингу та застосування запропонованого алгорит-
му дозволить визначити стратегію та змоделювати 
організаційно-економічний механізм впровадження 
внутрішнього маркетингу суб’єктів господарювання 
будь-якої галузі діяльності.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ  
ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Минакова С.М.
кандидат экономических наук, доцент
Одесского национального морского университета

На современном этапе развития рыночной экономики в Украине одним из главных факторов дея-
тельности субъектов хозяйствования является необходимость внедрения и реализации действенных 
стратегий экономического и социального развития на основе мобилизации и эффективного исполь-
зования современного инструментария управления. К таким инструментам управления принадле-
жит внутренний маркетинг (далее ВМ).
Ключевые слова: внутренний маркетинг внешний маркетинг, маркетинг отношений, концепция 
маркетинга, конкурентоспособность.

THE MODELING PROCESS OF THE ORGANIZATION  
INTERNAL MARKETING ENTITIES

Minakova S.M.
PhD in Economics
Odessa National Marine University

At the present stage of development of market economy in Ukraine one of the main factors of economic 
entities is the need to introduce and implement effective strategies for economic and social development 
through the mobilization and effective use of modern tools of management. Such management tools belongs 
internal marketing (hereafter BM).
Keywords: internal marketing external marketing, relationship marketing, concept of marketing, 
competitiveness.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ  
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КЛЮЧОВИМИ ІНДИКАТОРАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Москаленко В.В.
аспірант кафедри макроекономіки та державного управління
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
заступник начальника управління економіки та стратегічного розвитку 
департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості
Львівської обласної державної адміністрації

У статті проаналізовано динаміку показників національних рахунків ключових за еконо-
мічним внеском регіонів України та продемонстровано залежність між показником проміж-
ного споживання та рівнем зайнятості населення на прикладі Львівської області. Визначе-
но сектори економіки Львівської області, вплив на які може бути найбільше ефективним з 
точки зору управління ланцюгами доданої вартості та збільшення на цій основі зайнятості 
населення. Опрацьована модель є важливим елементом набору інструментів регіональної 
політики, зокрема для регіонів із проблемами на ринку праці.
Ключові слова: випуск, валовий регіональний продукт, додана вартість, проміжне спожи-
вання, інтервенції, VCM.

Постановка проблеми. Однією з ключових про-
блем при аналізі економічної політики на рівні регі-
ону є вибір показників економічної динаміки. Інди-
катори, що комплексно характеризують регіональну 
економіку – випуск, ВДВ, проміжне споживання – не 
мають тісного зв’язку з іншими показниками, які зо-
крема ілюструють ситуацію на ринку праці або про-
цеси взаємодії ринків в економіці регіону. 

Найбільша увага завжди приділяється такому ма-
кропоказнику, як валова додана вартість, але жодні 
статистичні дані не можуть відобразити весь лан-
цюг її створення: скільки людей задіяно, чи існують 
«вузькі місця», чи є можливість залучити додаткові 
виробничі потужності.

Вивчення взаємозалежностей між макропоказ-
никами розвитку економіки регіону та індикатора-
ми, що характеризують «реальну» ситуацію: рівень 
зайнятості або податкове навантаження, представ-
ляється важливим з точки зору економічного аналі-
зу та розробки інструментів впливу на регіональну 
економіку.

Мета дослідження. Обґрунтувати залежність 
між макропоказниками розвитку економіки регіону 
та індикаторами ринку праці, зокрема, рівнем зайня-
тості населення, на прикладі Львівської області. На-
дати рекомендації щодо розширення ланцюгів ство-
рення вартості в окремих галузях.

Основні результати дослідження. Львівська об-
ласть посідає 9 місце за показником випуску серед ре-
гіонів України – у 2012 році він склав 122,2 млрд. грн.  
Випереджають регіон промислово розвинені, ре-
сурсозабезпечені області – Донецька, Дніпропе-
тровська. Харківська, Київська, Луганська, Одеська, 
Запорізька, Полтавська. Якщо ж розглядати «чисті 
показники», такі як валова додана вартість – маємо 
більш оптимістичну картину [2].

Львівська область за показником валової доданої 
вартості посідає 6 місце, випереджаючи Запорізьку, 
Полтавську та Луганську області – у 2012 році вона 
склала 54,3 млрд. грн. (рис. 1).
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Рис. 1. Випуск та валова додана вартість  
у 2012 році: перша десятка регіонів України 

Причина цього – досить низка питома вага проміж-
ного споживання у випуску області. Якщо в середньо-
му проміжне споживання по Україні складає 60%, то 
у Львівській області – лише 55,6% (рис. 2) – майже 
стільки, як в Криму та Одеській області, де переважає 
сфера послуг (санаторно-курортний комплекс, торгів-
ля, транспортні (портові) послуги та ін.).

Дуже високий рівень проміжного споживання у 
Донецькій, Дніпропетровській, Полтавський, Лу-
ганський та Запорізькій області (останні три регіони 
тому і не змогли зберегти свої позиції за показником 
ВДВ – маючи високі показники валового випуску, 
понад 65% – це те, що споживається в процесі ви-
робництва та не є доданою вартістю). Для вироб-
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ництва кінцевого продукту в цих регіонах потрібні 
великі ресурсні та трудові витрати.
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У структурі випуску Львівської області перева-
жає нематеріальне виробництво, представлене таки-
ми найбільшими галузями, як: торгівля (15%), тран-
спорт (9%), освіта (5%), операції з нерухомістю (5%) 
(рис. 3).
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У структурі валової доданої вартості на частку 
матеріального виробництва у Львівській області 
припадає 26% (рис. 4), за структурою економіки в 
даному випадку вона подібна до Одеської області 

(співвідношення 22% на 78%). Завдяки цьому Львів-
ська область має краще позиції серед регіонів Украї-
ни саме за показником валової доданої вартості: за 
рахунок високої питомої ваги сфери послуг, яка має 
більшу, порівняно з матеріальним виробництвом, до-
дану вартість.
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Проміжне споживання за галузями у Львівській 
області в цілому відповідає структурі економіки Укра-
їни. Але, особливо по сферам матеріального виробни-
цтва, Львівська область має менше проміжне спожи-
вання, а отже меншу ширину ланцюга валової доданої 
вартості. Цей розрив стає ще більш очевидним, якщо 
порівнювати Львівську область з лідерами по відпо-
відних показниках (рис. 5 – максимальні показники 
регіонів-лідерів зазначені червоними колами).

Невелика частка проміжного споживання у струк-
турі випуску не завжди добре позначається на показ-
никах зайнятості.

Велике проміжне споживання означає, що для 
виробництва певної продукції необхідно витратити 
більше ресурсів: матеріальних, трудових та ін. Саме 
у матеріальному виробництві велика частка проміж-
ного споживання створює передумови для зайнятос-
ті населення. Чим віще проміжне споживання, тим 
більше ресурсів та людей залучається у виробничий 
процес, тим ширше ланцюг валової доданої вартості.

Велика питома вага проміжного споживання у 
випуску означає, що у виробництво було залучено 
більше ресурсів: сировини, електроенергії і т.д., і ви-
роблена продукція пройшла більше стадій обробки. 
Ми робимо припущення, що величина проміжного 
споживання залежить не тільки від кількості витра-
чених ресурсів, але і від довжини ланцюга доданої 
вартості. Чим більше стадій обробки пройшов про-
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дукт, чим більше акторів задіяно у виробництві до-
даної вартості, тим більше проміжне споживання. 

Отже, регіони, які мають природні ресурси (ко-
рисні копалини) та проводять повний цикл вироб-
ництва товарів, будуть мати довші ланцюги доданої 
вартості, а у виробництво продукції будуть залучати 
більше людей. 

Розглянемо залежність між питомою вагою про-
міжного споживання у випуску у матеріальному ви-
робництві та чисельністю зайнятих у матеріальному 
виробництві у 25 регіонах України (рис. 6).
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Рис. 6. Питома вага проміжного споживання у 
матеріальному випуску та кількість зайнятих у 
матеріальному виробництві

За допомогою економетричного програмного па-
кету Eviews 7.0 побудуємо регресійну модель залеж-
ності кількості зайнятих у матеріальному виробництві 
від питомої ваги проміжного споживання у випуску.

Отримаємо наступне рівняння (кількість спосте-
режень = кількість регіонів = 25):

Y = 62,2x – 3944,3, 
де: Х – питома вага проміжного споживання у ви-

пуску (сфера матеріального виробництва);
Y – чисельність зайнятих у сфері матеріального 

виробництва, тис. осіб.
Таким чином, збільшення питомої ваги проміж-

ного споживання у випуску у сфері матеріального 
виробництва на 1% збільшує чисельність зайнятих у 
матеріальному виробництві на 62,2 тис. осіб. 

Коефіцієнт детермінації вказаної моделі стано-
вить 42,2%, тобто питома вага проміжного спожи-
вання на 42,2% визначає чисельність зайнятих в ма-
теріальному виробництві. 

Що стосується сфери послуг, то тут ми бачимо 
нижчі показники: відсоток зміни питомої ваги про-
міжного споживання у випуску у сфері послуг при-
водить до зміни чисельності зайнятих у сфері послуг 
на 10 осіб. Коефіцієнт детермінації при цьому також 
низький – близько 45%. 

Низькі показники коефіцієнту детермінації озна-
чають, що чисельність зайнятих є мультифакторним 
індикатором, який залежить від багатьох чинників, 
окрім питомої ваги проміжного споживання:

– загальний рівень ділової активності (спад в 
економіці може приводити до циклічного безробіт-

тя, при цьому питома вага проміжного споживання 
може залишатися незмінною);

– зміна структури економіки;
– сезонні коливання та ін.
Але тим не менш, довжина ланцюгів створення 

доданої вартості, а отже і величина проміжного спо-
живання є досить вагомим фактором зайнятості на-
селення. 

Розширення ланцюгів доданої вартості є необхід-
ною передумовою для підвищення рівня зайнятості 
в області, а отже і добробуту населення.

Щодо вибору цільових ланцюжків створення до-
даної вартості та управління вже існуючими, то у 
Львівській області ми бачимо відповідний потенціал 
у таких галузях, як: промисловість; сільське госпо-
дарство; будівництво; сектор надання послуг турис-
там (тимчасове проживання та організація харчуван-
ня, мистецтво, спорт та розваги).

Це пріоритетні галузі, що мають певний резерв 
у розширенні ланцюгів валової доданої вартості по-
рівняно с іншими регіонами України. 

Аналіз ланцюжка доданої вартості дозволяє ви-
значити економічні витрати уздовж ланцюжка, а та-
кож знайти ділянку, де відбувається найбільше зрос-
тання вартості, відносну важливість різних акторів , 
а також визначити вплив існуючої політики на робо-
ту ланцюжка.

Для управління ланцюгами доданої вартості в об-
ласті цілком доцільно використовувати концепцію 
Value chain management (VCM).

Управління вартістю ланцюга (VCM) є страте-
гічним інструментом бізнес-аналізу та використову-
ється для інтеграції та співробітництва компонентів 
ланцюгів вартості та ресурсів. VCM фокусується на 
мінімізації ресурсів і доступу до вартості на кож-
ному рівні ланцюга, в результаті чого досягається 
оптимальна інтеграція процесів, зниження запасів, 
підвищення якості продукції і підвищення ступеню 
задоволеності клієнтів [1]. 

Висновки. Виходячи з запропонованого аналізу, 
цілком виправданою є робота із управління ланцю-
гами доданою вартості у таких сферах економіки 
регіону, як сільське господарство; промисловість; 
будівництво; сектор надання послуг туристам (тим-
часове проживання та організація харчування, мис-
тецтво, спорт та розваги).

Щодо способу дослідження ланцюгів створення 
доданої вартості в регіоні, то найкращим заходом 
тут є глибокий аналіз ланцюгів створення вартості 
та субсекторний аналіз. Необхідно почати з анкету-
вання ключових виробників у пріоритетних галузях 
(перш за все переробної промисловості) щодо їх 
проблем з постачанням сировини та ринком збуту. 

Що стосується галузей, представлених безліччю 
малих виробників (наприклад, сільське господар-
ство), то тут цілком доцільно використати практичні 
дослідження – наприклад, обрати пілотний регіон 
або сектор та вже потім розробляти необхідний па-
кет інтервенцій для управління ланцюгом вартості. 

Інтервенції – це той вплив, який може зробити 
місцева влада або інші організації для розширення 
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ланцюга доданої вартості у певній галузі. Вибір ін-
тервенцій є індивідуальним для кожного окремого 
випадку та залежить від результатів проведеного 
аналізу (субсекторного аналізу або практичних до-
сліджень).

Більш конкретні пропозиції з цього приводу необ-
хідно розробляти на основі аналізу відповідних галузей. 
Видається перспективним вибір пілотного регіону та 
сектору та розробка пакета інтервенцій місцевої влади, 
що включає організаційні, правові та фінансові заходи.
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В статье проанализирована динамика показателей национальных счетов ключевых по экономиче-
скому вкладу регионов Украины и продемонстрирована зависимость между уровнем промежуточ-
ного потребления и занятостью населения на примере Львовской области. Определены секторы эко-
номики Львовской области, влияние на которые может быть наиболее эффективным с точки зрения 
управления цепочками добавленной стоимости и увеличения на этой основе занятости населения. 
Предложенная модель является важным инструментом региональной политики, особенно для реги-
онов с проблемами на рынке труда. 
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У статті вивчаються і узагальнюються теоретичні та методичні аспекти управління конку-
рентоспроможністю підприємства. Розглядаються існуючі в літературі трактування конку-
рентоспроможності підприємства. Проводиться дослідження управління конкурентоспро-
можністю підприємств як поєднання загального та особливого. Основна увага приділяється 
вивченню складових елементів системи управління конкурентоспроможністю підприєм-
ства. Робиться акцент на узагальненні та систематизації існуючих в літературі наукових під-
ходів до класифікації факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства, методів її 
оцінювання. Пропонується набір методів для оцінювання конкурентних позицій вітчизня-
них підприємств і подальшої розробки стратегії підвищення їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, фактори 
конкурентоспроможності підприємства, управління конкурентоспроможністю підприєм-
ства, методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

Постановка проблеми. Ознакою сучасного 
складного періоду трансформації національної еко-
номіки є орієнтація на світовий, європейський век-
тор соціально-економічного розвитку, що передба-
чає, насамперед, активне використання інтенсивних 
чинників зростання, відновлення втрачених старто-
вих позицій країни за показниками, що визначають 
її конкурентоспроможність та подальші перспективи 
позиціонування у міжнародній економіці. 

Одним з ключових факторів забезпечення ста-
лого розвитку країни в цілому є висока конкуренто-
спроможність безпосередніх економічних суб’єктів. 
Саме економічний результат ефективної економічної 
діяльності підприємств формує близько 70% ВВП 
країни. Тому важливою запорукою виправлення си-
туації щодо входження України у загальносвітову 
течію економічного розвитку має стати розробка ви-
важеної, обґрунтованої системи управління конку-
рентоспроможністю вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика забезпечення конкурентоспроможності 
в різних аспектах розглядається у працях вітчиз-
няних та іноземних вчених, зокрема, І. Ансоффа, 
О. Віхранського, Г. Гейера, А. Градова, А. Гутмана,  
Дж. Данінга, В. Диканя, П. Друкера, А. Загоро-
днього, С. Клименка, М. Мескона, Г. Мінцберга,  
Е. Можарова, В. Нємцова, Г. Осовської, В. Павлової,  
М. Портера, Л. Піддубної, С. Покропивного, Р. Фат-
хутдінова, О. Чернеги, З. Шершньової, В. Шинка-
ренко та інших. 

Водночас, аналіз наукових робіт у галузі конку-
рентоспроможності свідчить про відсутність одно-
значної методології формування систем управління 
конкурентоспроможністю підприємства та вказує 

на необхідність подальшого поглибленого вивчення 
управлінських аспектів забезпечення конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств на внутріш-
ніх і зовнішніх ринках.

Формулювання цілей статті. Метою даного до-
слідження є вивчення та узагальнення теоретичних 
і методичних аспектів управління конкурентоспро-
можністю вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспро-
можність підприємств – це складна, багатоаспек-
тна категорія. Отримання концептуального бачен-
ня щодо розбудови системи її управління можливе 
лише за умови комплексного підходу до її розуміння 
й розробки системи заходів її забезпечення. 

Дослідження поняття конкурентоспроможності 
підприємств характеризується різноманітністю існу-
ючих в літературних джерелах підходів до її тракту-
вання. Зокрема, конкурентоспроможність підприєм-
ства розглядається як: 

• порівняльна перевага по відношенню до інших 
фірм, здатність суб’єкта ринкових відносин бути на 
ринку на одному рівні з наявними там аналогічними 
конкуруючими суб’єктами [19, с. 76];

• рівень його компетенції відносно інших підпри-
ємств-конкурентів у нагромадженні та використанні 
виробничого потенціалу певної спрямованості, а та-
кож його окремих складових: технології, ресурсів, 
менеджменту, навичок і знань персоналу, що знахо-
дить вираження в таких результуючих показниках, 
як якість продукції, прибутковість, продуктивність 
[17, с. 67];

• можливість ефективно розпоряджатися власни-
ми і позиковими ресурсами в умовах конкурентного 
ринку [7, с. 203];
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• властивість об’єкта, що характеризується ступе-
нем реального або потенційного задоволення ним кон-
кретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, 
які представлені на даному ринку [14, с. 35];

• сукупність переваг, які дозволяють успішно ви-
рішувати завдання в сфері свого бізнесу, успішно 
конкурувати з іншими економічними суб’єктами на 
різних ринках, у т.ч. на внутрішніх або міжнародних 
[2, с. 136];

• реальна потенційна можливість фірм в існу-
ючих для них умовах проектувати, виготовляти і 
збувати товари, що за ціновими і неціновими харак-
теристиками більш привабливі для споживача, ніж 
товари конкурентів [5, с. 99];

• динамічна характеристика здібності підприєм-
ства адаптуватися до змін зовнішнього середовища 
і забезпечувати при цьому визначений рівень конку-
рентних переваг [18, c. 14];

• узагальнюючий показник, який відображає діє-
вість всього комплексу механізмів господарювання, і 
до дослідження проблем його забезпечення потрібно 
підходити комплексно з урахуванням усіх факторів і 
механізмів [1, с. 10];

• реальна і потенційна можливості фірм в існую-
чих для них умовах проектувати, виготовляти та збу-
вати товари, які за ціновими і якісними характерис-
тиками більш привабливі для споживачів, ніж товари 
конкурентів [9, с. 42];

• це суб’єктивна і відносна категорія, яка фіксує 
результати порівнювання, тобто оцінює здатність за-
довольнити потреби на підставі встановлення рин-
кової привабливості продукції [16, с. 372];

• комплексна характеристика діяльності під-
приємств, яка базується на аналізі різних аспектів 
виробничо-господарської діяльності (виробничий 
потенціал, трудові ресурси, забезпеченість матері-
алами, фінансові результати діяльності та ін.) і до-
зволяє визначити «сильні сторони» підприємств у 
конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення 
переваг над конкурентами [8, с. 276];

• інтегрована характеристика підприємства на 
певному конкурентному ринку у відповідних умовах 
функціонування, яка об’єктивно відображає сукуп-
ність його порівняльних переваг у істотних сферах 
функціонування, синергічне поєднання яких дозво-
ляють підприємству посісти на цьому ринку відпо-
відну позицію [12, c. 274].

Наведені та інші існуючі в літературі визначення 
конкурентоспроможності підприємства свідчать про 
складність, багатоаспектність проблем її управління, 
здійснення якого має враховувати внутрішню ієрархію 
конкурентоспроможності, тобто не тільки пряму за-
лежність від якості конкурентних переваг товарів та по-
слуг підприємства, але й притаманний їй взаємозв’язок 
з конкурентоспроможністю інших рівнів локалізації, а 
саме, галузі, регіонів, країни в цілому.

Методологічним фундаментом управління конку-
рентоспроможністю підприємства є визнання його як 
підфункції управління. У такому контексті управлін-
ня конкурентоспроможністю підприємства передба-
чає виконання загальних функцій управління: обґрун-

тування цілей, розробку стратегії у сфері створення 
й реалізації конкурентоспроможних товарів і послуг; 
планування й ресурсне, організаційне забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Водночас, досягнення максимального ефекту управ-
ління можливе за умови врахування специфіки його 
об’єкту. За своїм предметним змістом управління кон-
курентоспроможністю стосується діяльності підпри-
ємства на ринку, зосереджуючи основну увагу на мож-
ливостях ефективного використання й нарощування 
свого конкурентного потенціалу, досягнення достатньої 
прибутковості в майбутньому за рахунок підвищення 
його конкурентних переваг. Звичайно, це вимагає вра-
ховувати швидку мінливість зовнішнього середовища, 
виникнення важко передбачуваних економічних, соці-
ально-політичних ситуацій. Крім того, управління кон-
курентоспроможністю здійснюється на різних стадіях 
життєвого циклу товару, що передбачає включення в 
процес управління різних підрозділів підприємства. Та-
ким чином, ефективність управління конкурентоспро-
можністю досягається спільними зусиллями усіх видів 
менеджменту підприємства (виробничого, фінансового, 
інноваційного, кадрового, інформаційного тощо). 

Діалектичне поєднання загального та особливого 
в системі управління конкурентоспроможністю під-
приємства дозволяє виокремити серед її складових 
такі підсистеми [11, с. 74]: керуючу (для управління 
системою), забезпечувальну (для забезпечення необ-
хідними ресурсами), керовану (конкурентний по-
тенціал) та підсистему впливу на чинники конкурен-
тоспроможності (для досягнення необхідного рівня 
конкурентоспроможності). 

Інтегруючу роль в системі відіграє ієрархія цілей 
управління конкурентоспроможністю, підпорядко-
ваних досягненню генеральної мети підприємства –  
забезпеченню його сталого функціонування та роз-
витку у мінливому середовищі. 

Наскрізний характер в системі управління щодо 
значення при прийнятті управлінських рішень при-
таманний факторам конкурентоспроможності під-
приємства. Результати теоретичних досліджень 
доводять існування різних підходів до виділення 
факторів впливу на конкурентоспроможність під-
приємства [10, с. 76-78; 13, с. 1]: 

• за сферою походження (наукові, техніко-техно-
логічні, управлінські, економічні, соціально-демо-
графічні, географічні, екологічні, політичні); 

• за характером спеціалізації: загальні (здійсню-
ють вплив на усі складові конкурентного середови-
ща без винятку), специфічні (здійснюють вплив на 
складові конкурентного середовища в межах певної 
галузі, регіону, на конкретному ринку); індивідуаль-
ні (передбачаються зміни лише окремої складової 
конкурентного середовища); 

• за тривалістю дії: постійні, тимчасові; 
• за ступенем корисності: стимулюючі (сприяють 

підсиленню конкурентних позицій і зростанню кон-
курентоспроможності підприємства); дестимулюючі 
(здійснюють негативний вплив на конкурентні пози-
ції підприємства і стримують процес зростання його 
конкурентоспроможності); 
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• за рівнем взаємообумовленості: природні (пер-
винні) (природні ресурси, географічне положення); 
похідні (вторинні) (техніка, технологія, економічне 
середовище); 

• за видами бізнес-процесів: основні (на вході, на 
виході); забезпечувальні (фінансування, постачання, 
енергозабезпечення, добір кадрів); підтримуючі (об-
слуговування, ремонт тощо). 

Класичною вважається класифікація за сферою 
виникнення, за якою виділяють внутрішні та зо-
внішні фактори впливу на конкурентоспроможність 
підприємства: 

Виникнення та інтенсивність прояву внутрішніх 
факторів безпосередньо залежить від діяльності 
підприємства, його менеджменту та технологічної 
бази. До внутрішніх факторів традиційно відносять 
[3, с. 433]:

• діяльність керівництва та апарату управління під-
приємства, організація та виробнича структура, профе-
сійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів; 

• система технологічного оснащення. Оновлення 
устаткування та технологій, заміна їх на сучасні забез-
печує підвищення конкурентоспроможності підприєм-
ства, підсилює внутрішню гнучкість виробництва; 

• сировина, матеріали, напівфабрикати. Якість 
сировини, комплектність її перероблення та величи-
на відходів впливають на конкурентоспроможність 
підприємства. Зменшення виходу готової продукції 
із сировини приводить до збільшення витрат вироб-
ництва, і відповідно до зменшення прибутку; 

• збут продукції. Для підвищення конкуренто-
спроможності підприємства необхідно здійснювати 
ефективний збут продукції, завойовувати нові рин-
ки, стимулювати здійснення продажу, вживати мар-
кетингові заходи. 

Влив на конкурентні переваги відповідно до вну-
трішніх факторів мають інноваційна діяльність під-
приємства, фінансовий стан та можливість додат-
кових інвестицій. Такі чинники є дуже важливими 
у прийнятті стратегічних рішень щодо посилення 
конкурентоспроможності, оскільки вони формують 
можливість здійснення господарської діяльності.

Зовнішні чинники є рушійною силою у станов-
ленні конкурентних переваг підприємства, тому важ-
ливим є побудова міцних зв’язків між конкурентами, 
контрагентами, споживачами та кредитно-фінансо-
вими установами. Сукупність елементів зовнішнього 
середовища, що мають вплив на конкурентоспромож-
ність підприємств, можна об’єднати в декілька груп: 
державне регулювання; природно-ресурсний потен-
ціал; трудові ресурси, товарні ринки; ринкова інфра-
структура. Зокрема, ринок є багатосторонньою сис-
темою забезпечення конкурентоспроможності. Його 
влив відбувається через показники, які мають досить 
високу питому вагу у розвитку підприємства. До них 
можна віднести: маркетингові стратегії конкурентів, 
демографічні показники і нерівномірність розподілу 
населення, досягнення в науці й техніці та інше.

Сукупність факторів створює систему 
взаємопов’язаних елементів, що змінюють основні 
аспекти діяльності підприємства. При правильному 

управлінні кожний чинник здатний сприяти фор-
муванню додаткових конкурентних переваг. Види 
впливу факторів на конкурентоспроможність під-
приємства різноманітні, у зв’язку з чим необхідним 
стає використання системного підходу, який дозво-
лить певним чином їх упорядкувати. При обґрунту-
ванні набору факторів щодо дослідження їх впливу 
на конкурентоспроможність підприємства та наступ-
ного прийняття відповідних управлінських рішень 
слід враховувати багатокритеріальність підходів 
щодо їх виділення, взаємозв’язок з іншими складо-
вими загальної системи управління, зокрема, вплив 
на вибір методів і результативність оцінювання рів-
ня конкурентоспроможності підприємства, розробки 
комплексу заходів щодо її підвищення. 

Оцінювання конкурентоспроможності підпри-
ємств дозволяє визначити рівень успішності їх діяль-
ності, вихідну інформацію для керівництва підпри-
ємства в процесі прийняття управлінських рішень, 
для інвесторів – у виборі об’єкту інвестування. Те-
орія і практика оцінювання конкурентоспромож-
ності демонструє наявність широкого кола методів, 
серед яких виділяються: модель п’яти сил конку-
ренції М. Портера, аналіз конкурентоспроможності 
фірм Ж-Ж. Ламбена, SWOT-аналіз, модель аналізу  
Мак-Кінсі 7 S, метод вивчення профілю об’єкта, 
метод набору конкурентоспроможних елементів, 
аналіз за системою 111-555, методика І. Ансоффа, 
метод американської асоціації управління, метод 
порівнянь, метод рангів, метод інтегрального крите-
рію, STEP-аналіз, SPACE-аналіз, GAP-аналіз, LOTS-
аналіз, PIMS-аналіз та інші. 

Все розмаїття методів оцінювання конкуренто-
спроможності класифікується за різними ознаками 
[6, с. 99-110]: 

• за способом відображення кінцевих результатів: 
графічні (забезпечують найвищий рівень сприйняття 
кінцевих результатів оцінки, інтерпретованих у гра-
фічних об’єктах); математичні (базуються на фактор-
них моделях оцінки, які полягають у розрахунку ін-
тегрального показника або кількох цифрових значень 
показників, за якими формується остаточна оцінка); 
логістичні (базуються на логічних припущеннях);

• за напрямком формування інформаційної бази: 
критеріальні (за інформаційну базу беруть абсолют-
ні значення ключових показників); експертні (базу-
ються на думці досвідчених фахівців);

• за можливістю розробки управлінських рішень: 
одномоментні (оцінюють тільки фактичний стан 
справ, без врахування перспективи); стратегічні (пе-
редбачають розроблення стратегічних заходів із по-
ліпшення потенціалу підприємства);

• за способом оцінки: індикаторні (ґрунтуються 
на використанні системи індикаторів, за допомогою 
якої проводиться оцінка конкурентоспроможності 
потенціалу підприємства); матричні (передбачають 
оцінку рівня конкурентоспроможності потенціалу 
не тільки свого підприємства, а й найближчих кон-
курентів в динаміці).

Результати досліджень свідчать, що не існує 
єдиного універсального методу оцінювання конку-
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рентоспроможності. Для забезпечення управління 
конкурентними перевагами необхідно використову-
вати різні методи з урахуванням сукупності факторів 
внутрішнього, зовнішнього середовища, які мають й 
позитивні, й негативні наслідки для подальшого роз-
витку підприємства. 

Вважається, що більш вживаними для проведення 
конкурентного аналізу вітчизняного ринку є наступні 
методи: SWOT-аналіз, матриця MCC, модель п’яти 
сил конкуренції; PEST-аналіз; побудова карт страте-
гічних груп конкурентів; метод, заснований на теорії 
ефективної конкуренції; метод оцінювання на основі 
показника конкурентної сили; матриця профілів кон-
курентів; побудова радару конкурентоспроможності. 

Звичайно, запропонована комбінація не означає 
недоцільність використання інших методів при на-
явності вихідної фактологічної бази їх застосування, 
оскільки головне призначення оцінювання – отри-

мання максимально достовірного уявлення про рі-
вень конкурентоспроможності підприємства для 
більш обґрунтованого вибору стратегії щодо її під-
вищення, розробки системи організаційних заходів 
по реалізації стратегічних установ.

Висновки. Завдання забезпечення конкуренто-
спроможності має особливе значення для вітчизняних 
підприємств, яким притаманне невикористання наяв-
ного потенціалу економічного зростання. Системне, 
комплексне бачення складових забезпечення конку-
рентоспроможності, запровадження даної філософії 
у практику управління є перспективним напрямком 
подальшого теоретичного осмислення та практично-
го застосування, оскільки сприятиме розширеному 
відтворенню конкурентних переваг підприємств, по-
силенню їх конкурентних позицій на внутрішніх та 
зовнішніх ринках в умовах інтеграції України у євро-
пейський, світовий економічний простір.

Література:
1. Бєлєнький П. Ю. Дослідження проблем конкурентоспроможності / П. Ю. Бєлєнький // Вісник НАН України. – 2007. – № 5. –  

С. 9-18.
2. Гейер Г. В. Управление в условиях инновационной конкуренции: [монографія] / Г. В. Гейер. – Донецк : Норд-Пресс. – ГУЭТ, 

2006. – 325 с. 
3. Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Н. Грицишин // Вісник Львівського університету. Серія еконо-

мічна. Вип. 33. – 2004. – С. 431–436.
4. Дікань В. Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі: підручник / В. Л. Дікань, В. І. Савчук. – К.: Знання, 

2004. – 207 с. 
5. Экономическая стратегия фирмы // под. ред. А. П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 2000. – 589 с. 
6. Загородній А. Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підпри-

ємства / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 99-110.
7. Левицька А. О. Дослідження еволюції визначення та трактування конкурентоспроможності підприємства / А. О. Левицька // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3. – T. 3. – С. 200-204.
8. Мануйлович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможності підприємства / Ю. М. Мануйлович //  

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 274-282.
9. Мерчанський В. В. Конкурентоспроможність підприємства та управління стратегією його розвитку: [кол. монографія] /  

В. В. Мерчанський, В. М. Клочко, І. М. Клочко. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2010. – 157 с. 
10. Павлова В. А. Фактори, що формують конкурентоспроможність / В. А. Павлова // Європейський вибір України: проблеми 

теорії та практики реалізації: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Д.: Вид-во ДУЕП. – 2003. – С. 76-78. 
11. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: [монографія] / В. А. Павлова. –  

Д.: Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с. 
12. Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики / Д. А. Панасенко // Ві-

сник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. – № 727[72]. – С. 270 -275. 
13. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

http://www.rusnauka.com/ 18_ADEN_2012/Economics/10_113446.doc.htm
14. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фат-

хутдинов. – М.: Маркетинг, 2002. – 892 с. 
15. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. − 544 с. 
16. Чернега О. Б. Управление конкурентоспособностью в условиях трансформации экономических отношений / О. Б. Чернега. – 

Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 1999. – 447 с. 
17. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. 
18. Шинкаренко В. Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В. Г. Шинкаренко, А. С. Бондаренко. – Харьков : Изд-

во ХНАДУ, 2003. – 186 с. 
19. Porter M. E. Competitive Advantage of Nations / M. E. Porter. – New York : Free Press, 1990. – 426 p.



61

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Невмержицкая С. Н.
кандидат технических наук, доцент
Киевского национального университета технологий и дизайна
Падун А.И.
студентка 
Киевского национального университета технологий и дизайна

В статье изучаются и обобщаются теоретические и методические аспекты управления конкурен-
тоспособностью предприятия. Рассматриваются существующие в литературе трактовки конку-
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
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Досліджено та проаналізовано показники економічної активності сільського населення в 
контексті виявлених основних тенденцій становлення та розвитку трудового потенціалу 
сільських територій. Розглянуто негативні зміни процесу становлення трудового потенці-
алу в сільській місцевості, що призводять до його руйнування та підвищення соціального 
напруження. Проаналізовано статистичні дані щодо сфери зайнятості населення сільської 
місцевості. Наведені графічні матеріали, які показують стан та тенденції динаміки зайня-
тості на селі. Розглянуто сучасні показники й дана оцінка трансформаційним процесам 
щодо показників безробіття сільського населення.
Ключові слова: економічна активність, трудовий потенціал, рівень зайнятості, безробіття, 
населення працездатного віку, самозайнятість.

Постановка проблеми. Характерними особли-
востями сучасного соціально-економічного розвитку 
сільських територій є масштабні втрати трудового 
потенціалу та зниження рівня зайнятості сільського 
населення. В сільській місцевості спостерігаються 
дестабілізуючі процеси (високий рівень передчас-
ної смертності та низька народжуваність, трудова 
міграція населення, низький рівень доходів, високий 
рівень безробіття тощо), які посилюють соціальну 
напругу та занепад трудового потенціалу села. Су-
часний рівень та особливості трансформаційних 
перетворень економічної активності населення сіль-
ської місцевості є актуальними питаннями сього-
дення, дослідження яких дає подальше розуміння 
напрямів формування механізмів збереження трудо-
вого потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Особливості та проблеми підвищення економічної 
активності населення сільських регіонів висвітле-
ні в наукових працях О.А. Біттера, І.Ф. Гнибіденка,  
Т.А. Заяць, А.М. Колота, Г.І. Купалової, Е.М. Ліба-
нової, В.В. Онікієнка, В.М. Петюха та ін. Наукові 
розробки зазначених вчених присвячені досліджен-
ню регіональних ринків праці та регуляторних ме-
ханізмів їхнього розвитку; напрямів підвищення 

рівня економічної активності в сільських регіонах; 
проблем рівня доходів сільського населення; осо-
бливостей структури та рівня зайнятості населення 
сільської місцевості. 

Метою статті є дослідження сучасного стану й 
тенденцій економічної активності сільського насе-
лення та його трудового потенціалу.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні чітко 
сформована тенденція щодо зниження економічної 
активності сільського населення. Причинами цього 
явища, окрім загального скорочення чисельності на-
селення країни, є: 

– Зменшення чисельності сільського населення 
працездатного віку через трудову міграцію, відтік 
молоді до міста у пошуках більш широких можли-
востей самореалізації та якісніших умов життя. 

– Деградація сфери прикладання праці в сільській 
місцевості. Критичний фінансовий стан сільгосппід-
приємств змушує їхніх керівників скорочувати штат, 
а також скорочення посівних площ та поголів’я ро-
гатої худоби призводить до зменшення попиту на 
робочу силу. 

– Офіційна зайнятість поступається самозайня-
тості сільського населення, як правило,на особистих 
підсобних господарствах.

Таблиця 1
Чисельність постійного населення в сільській місцевості, розподіл за статтю  
та демографічне навантаження на осіб працездатного віку у 2010-2013 рр.

Чисельність постійного населення Демографічне навантаження на населення 
працездатного віку (на 100 осіб працездатного віку)

Усього тис. осіб з них у віці 15-70 років Усього У тому числі особами у віці
тис. осіб % 0-15 років 60 років і старше

2010 14510,4 10329,9 71,2 780 307 473
2011 14412,2 10239,0 71,0 680 289 391
2012 14328,0 10161,6 70,9 679 290 389
2013 14164,9 10026,6 70,8 678 292 386
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У 2013 році чисельність населення в сільській 
місцевості України становила 14164,9 тис. осіб, в по-
рівнянні з попереднім 2011 роком скорочення стано-
вило більше 163 тис. осіб (табл. 1). У демографічній 
сфері українських сіл спостерігається зменшення 
чисельності населення за рахунок дисбалансу наро-
джуваності та смертності й за рахунок міграційного 
руху населення.

Внаслідок міграції значної частини жінок фер-
тильного віку до міст спостерігається диспропорція 
статевої структури та загроза відтворенню сільсько-
го населення. Відбувається посилення демографіч-
ного навантаження на населення працездатного віку 
в основному частиною сільського населення стар-
шого за 60 років. 

Більшу частину сільського населення становить 
населення віком 15-70 років (упродовж чотирьох 
років 2010-2013 років цей показник становив при-
близно 71%) (табл. 1). Але фактично досить зна-
чна частка молоді мігрує з села з метою мати кращі 
умови проживання, більш прибуткову роботу тощо. 
За даними Державного комітету статистики Укра-
їни за період 2010-2013 років щорічно більше 70% 
мігруючих з сільської місцевості було населення 
працездатного віку. Наймасовішою групою мігран-
тів з сільської місцевості зазвичай є молодь у віці  
15-30 років. Таким чином відбувається відтік трудо-
вого потенціалу з сільської місцевості та дисбаланс 
щодо вікової структури населення села. 

Станом на 2013 рік чисельність економічно ак-
тивного населення (віком 15-70 років) в сільській 
місцевості становила 6908,0 тис. осіб, порівняно з 
2005 роком цей показник скоротився на 79 тис. осіб 
(табл. 2). Скорочення кількості економічно активно-
го населення зазвичай спричинює зниження рівня 
економічної активності сільських регіонів. 

Таблиця 2
Кількість економічно активного населення, 
зайнятих та безробітних в сільських регіонах 
України у 2005-2013 рр.

Економічно активне населення у віці  
15-70 років, тис. осіб

Усього у тому числі
зайняті безробітні

2005 6987,0 6586,1 400,9
2010 6967,7 6474,2 493,5
2011 6971,9 6450,3 521,6
2012 6878,6 6370,7 507,9
2013 6908,0 6405,9 502,1

В регіональному розрізі за даними Державно-
го комітету статистики в 2013 році найбільша аб-
солютна величина економічно активного сільсько-
го населення у віці 15-70 років була у Львівській  
(461,1 тис. осіб), Вінницькій (403,7 тис. осіб), Одеській  
(377,9 тис. осіб), Івано-Франківській (346,6 тис. осіб) 
та Закарпатській (340,1) областях. Мінімальні показ-
ники спостерігалися в Луганській (167,2 тис. осіб), 
Кіровоградській (173,2 тис. осіб), Миколаївській 

(188,2) та Сумській (189,4 тис. осіб) областях. Протя-
гом 2009-2013 років зазначені регіони зберігали свої 
позиції. Причинами цього є, насамперед, кількість 
сільських поселень в складі кожного регіону, а також 
специфіка регіональної соціально-трудової сфери.

Структуру економічно активного сільського на-
селення за рівнем освіти у період 2009–2013 рр. зо-
бражено на рисунку 1. Найбільшу частку економічно 
активного сільського населення у віці 15-70 років 
складали особи, що мають повну загальну середню 
освіту. У 2013 році цей показник становив 60,7% від 
всієї кількості економічно активного сільського насе-
лення віком 15-70 років. У зазначений період цей по-
казник постійно зростав та займав незмінну позицію. 
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Рис. 1. Структура економічно активного 
сільського населення віком 15-70 років  
за рівнем освіти у 2009-2013 рр., % 

Наступними за величиною є показник частки на-
селення з рівнем освіти неповна вища. Основною 
причиною такої тенденціє є відтік сільського насе-
лення з повною вищою освітою до міста через від-
сутність у сільській місцевості сприятливих умов 
щодо професійної реалізації та вузької сфери при-
кладання праці.

Значною мірою ефективність трудового потен-
ціалу та економічну активність населення визначає 
рівень зайнятості економічно активного населення.  
У 2013 році чисельність зайнятого сільського на-
селення у віці 15-70 років становила 6405,9 тис. 
осіб (табл. 2). Порівняно з 2005 роком цей показник 
зменшився на 180,2 тис. осіб. Впродовж періоду  
2005-2012 років серед економічно активного насе-
лення сільської місцевості віком 15-70 років зберіга-
лась тенденція до щорічного зменшення чисельності 
зайнятих. У 2013 році цей показник збільшився на 
35,2 тис осіб порівняно з попереднім 2012 роком.

У 2013 році 58,1% економічно активного сіль-
ського населення у віці 15-70 років перебували в 
статусі працюючих за наймом. Частка самозайнято-
го сільського населення становила 40,6% (табл. 3). 
Одночасно у містах ці показники становили 91,3 та 
7,3% відповідно. Більше 90% економічно активно-
го населення міст становлять працюючі за наймом 
і досить мізерна частка – самозайняті. Недостатньо 
розвинута сфера прикладання праці, низький рівень 
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оплати праці і т.д. в сільській місцевості зумовлює 
високий рівень самозайнятості населення. Протягом 
2009-2013 років помітна тенденція до поступового 
підвищення рівня самозайнятості сільського насе-
лення та скорочення осіб, працюючих за наймом.

Різке зменшення посівних площ та поголів’я 
великої рогатої худоби, зниження ефективності ви-
користання угідь, як наслідок, мають падіння сіль-
ськогосподарського виробництва. Відбулось змен-
шення рентабельності більшості середніх та малих 
сільськогосподарських виробництв, монополізація 
аграрного ринку, зниження ефективності землеко-
ристування. Крупні виробництва в сільських ре-
гіонах орієнтують виробництво на експорт та на 
вирощування менш трудомістких культур. Все це 
призводить до зниження доходів зайнятого на сіль-
госпвиробництві населення й до вивільнення, а отже 
є причиною загострення такої проблеми в селі як 
безробіття. 

З 2005 по 2011 рік кількість безробітних в сіль-
ських регіонах зросло з 400,9 до 521,6 тис. осіб.  
У 2012-2013 роках з’явилась позитивна тенденція до 
зменшення рівня безробіття сільського населення. У 
2013 році чисельність економічно активного насе-
лення віком 15-70 років в статусі безробітних стано-
вила 502,1 тис. осіб (табл. 2). Порівняно з 2011 роком 
цей показник зменшився на 19,5 тис. осіб. 

Результати вибіркового дослідження Державної 
служби статистики України свідчать, що за причина-
ми незайнятості найбільша питома вага безробітних 
в сільській місцевості – це вивільнені з економічних 
причин (у 2013 році – 33,6%), звільнені за власним 
бажанням (27,0%), не працевлаштовані після за-
кінчення загальноосвітніх та вищих навчальних за-
кладів I–IV рівнів акредитації (18,2%). Серед без-
робітного міського населення спостерігається дещо 
інша тенденція: за причинами незайнятості найма-
совішою групою є звільнені за власним бажанням – 
42,7% у 2013 році.

Аналіз рівня безробіття сільського населення в 
регіональному розрізі за даними Державного коміте-

ту статистики України свідчить, що найвищий рівень 
безробіття у Донецькій (у 2013 році – 12,2%), Пол-
тавській (11,5%), Чернігівській (9,4%), Волинській 
(9,3%) областях. Найнижчі показники спостеріга-
ються в Одеській (4,4%), Херсонській (5,4%), Чер-
каській (5,5%), Івано-Франківській (5,7%) областях.

Досить розповсюдженим явищем в сучасних умо-
вах трансформаційної економіки є приховане безро-
біття. Реальна картина відрізняється від офіційно 
зареєстрованого рівня безробіття. Особливо воно 
розповсюдилось в сільській місцевості. Не все неза-
йняте населення стає на облік в центрах зайнятості. 
Основними причинами є недостатня інформованість 
населення, віддалене розташування центрів зайня-
тості, не завжди доступне транспортне сполучення, 
витрати часу та коштів на поїздки тощо.

Скорочення рівня зайнятості в традиційних га-
лузях, звуження потреб сільськогосподарських під-
приємств в робочій силі, крім зростання безробіття 
в сільській місцевості, також провокує пошук сіль-
ських жителів додаткової роботи та самозайнятість 
на особистих сільських господарствах (ОСГ), що є 
стійкою формою ведення господарства в аграрному 
секторі. Зайнятість сільського населення на ОСГ є 
невід’ємною частиною сільського способу життя, має 
вплив на формування соціально-трудових відносин в 
сільській місцевості та в деякій мірі є вигідною для 
селян. Але все ж таки втрата роботи в системі офіцій-
ної зайнятості спричиняє соціальні втрати для праців-
ника, а прибуток від особистого господарства нижчий 
порівняно з заробітками в інших галузях економіки.

Висновки. В сільській місцевості України скла-
лись кризові явища, які поглиблюють негативні 
трансформації показників економічної активності 
сільського населення та втрати трудового потен-
ціалу. Актуальним є створення сприятливого еко-
номічного та соціального простору для сільського 
населення та удосконалення політики продуктивної 
зайнятості, що сприяло б стабілізації регіональних 
ринків праці й підвищенню рівня якості життя в 
сільській місцевості.

Таблиця 3
Зайняте населення у віці 15-70 років за місцем проживання та статусом зайнятості у 2009-2013 рр., %

2009 2010 2011 2012 2013
місто село місто село місто село місто село місто село

Працюючі за наймом 91,8 59,9 91,6 58,7 91,2 58,2 91,3 59,2 91,3 58,1
Самозайняті 6,8 38,7 6,9 39,9 7,3 40,4 7,3 36,4 7,3 40,6
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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Исследованы и проанализированы показатели экономической активности сельского населения в 
контексте выявленных основных тенденций становления и развития трудового потенциала сель-
ских территорий. Рассмотрены негативные изменения процессов становления трудового потенци-
ала в сельской местности, которые приводят к его разрушению и повышению уровня социального 
напряжения. Проанализированы статистические данные относительно сферы занятости населения 
сельской местности. Представлены графические материалы, которые показывают состояние и тен-
денции динамики занятости в селе. Рассмотрены современные показатели и дана оценка трансфор-
мационным процессам относительно показателей безработицы сельского населения.
Ключевые слова: экономическая активность, трудовой потенциал, уровень занятости, безработица, 
населения трудоспособного возраста, самозанятость.
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OF ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL POPULATION
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Еconomist
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It’s investigated and analyzed indicators of economic activity of rural population in the context of revealed 
basic tendencies of formation and development of the labour potential in rural areas. Considered negative 
change of processes of formation of the labor potential in rural areas, which lead to its destruction and 
increase the level of social tension. Analyzed statistical data on the scope of employment of the rural 
population. Presented drawings that indicate the status and trends in employment in the village. The 
modern performance and the evaluation of the transformation processes with respect to the level of 
unemployment in rural areas.
Keywords: economic activity, labour potential, level of employment, unemployment, working-age 
population, self-employment.
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Пальчук О.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту сфери послуг
Київського національного університету технологій та дизайну 
 

Роботу присвячено проблемам сприяння інноваційної діяльності, розглянуто та доведено 
їх важливість для майбутнього розвитку країни. Автором аналізується особливе значення 
державної політики у розвитку інноваційної галузі економіки. Інформаційні технології роз-
глянуто з точки зору основного компоненту сучасної моделі розвитку держави, адже сьогод-
нішня економіка потребує не лише іншої стратегії розвитку держави, а кардинально новий 
спосіб мислення сучасного покоління, інший рівень освіти, що базуються на постійному 
навчанні та практичному впровадженні знань.
Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, економіка знань, інноваційна діяльність. 

Постановка проблеми. Інтелектуальна власність 
має ключове значення в забезпечені зростання, розви-
тку та конкурентоспроможності. Поглиблення знань 
являє собою один з головних факторів економічного 
процвітання в 21 сторіччі. Революція в сфері інформа-
ційних технологій приводить до постійного зниження 
витрат, пов’язаних зі збиранням, обробкою та переда-
чею знань як на національному так і на міжнародному 
рівні. Темпи інноваційної діяльності стрімко зроста-
ють з кожним роком. Всі ці фактори призводять до по-
яви нових викликів в сфері проведення інноваційно-
інвестиційної політики. Не викликає сумнівів, що для 
забезпечення конкурентоспроможності в сучасному 
глобальному світі кожна країна, виходячи зі своєї на-
ціональної специфіки, повинна формувати відповідну 
інноваційну політику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча 
проблеми пов’язані з інтелектуальною власністю до-
сліджується науковою спільнотою досить давно, іс-
нує багато аспектів, що невисвітлені або потребують 
глибшого дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є про-
блеми розвитку інноваційної діяльності, аналіз за-
ходів щодо покращення інноваційного клімату та 
сприяння впровадження інновацій. 

Виклад основного матеріалу. Спроможність 
економіки впроваджувати результати інноваційної 
діяльності на макрорівні багато в чому залежить від 
підготованості кадрів на мікрорівні та наявності від-
повідних програм підвищення кваліфікації. В нашій 
країні рівень освіти достатньо високий проте недо-
статньо розвинена система професійної підготовки 
та перепідготовки. Таким чином розвиток освітньої 
системи є одним з пріоритетних напрямів роботи. 
Підприємства повинні постійно підвищувати квалі-
фікацію робітників за рахунок їх постійного навчан-
ня, можливого також без відриву від виробництва. 
Всі подібні витрати підприємств відшкодуються за 
рахунок підвищення продуктивності праці.

Підприємства та роботодавці повинні вносити 
вагомий вклад в розробку державної політики з тим, 
щоб системи професійної підготовки відповідали їх 

потребам та потребам інших зацікавлених сторін. 
При розробці політики потрібно врахувати підви-
щення рівня конкуренції між державним та приват-
ним секторами. Все це потребує знаходження нового 
балансу між основними функціями університетів: 
навчанням, дослідженнями та впровадженням в 
життя. В нашій країні, зважаючи на те, що існуючі 
університети та наукові інститути часто не достат-
ньо скоординовані та не розуміють потреб реального 
сектору економіки, необхідні додаткові зусилля для 
стимулювання дослідницької діяльності в універси-
тетському середовищі.

Стабільний економічний розвиток не означає 
автоматичного зростання попиту на НДДКР. Для 
його зростання необхідні певні вихідні умови, як, 
наприклад: 

• стабільна макроекономічна ситуація 
• сприятливе ділове середовище 
• функціонуючі конкурентні ринки
• розвинена фінансова система 
• захист прав інтелектуальної власності прозорі 

норми регулювання, державних закупівель.
Ретельно продуманий та працюючий режим в 

сфері інтелектуальної власності є не самоціллю, а 
засобом підвищення інноваційного потенціалу та 
конкурентоспроможності економіки. Саме тому, по-
трібно виробити узгодженість та сумісність практи-
ки та політики в інноваційній сфері, спрямувати її 
на підвищення основ політики, нормативно-право-
вої бази та регулювання в цілях сприяння інновацій-
ної діяльності. Одним з ключових завдань політики 
є ефективніше використання знань, що потребує 
підвищення ефективності передачі технологій уні-
верситетами та іншими дослідними організаціями 
бізнесу в цілях успішного впровадження результатів 
досліджень. Досвід різних країн вказує на те, що як 
правило, державні дослідні установи та університе-
ти стикаються з низкою проблем при передачі техно-
логій бізнесу, як наприклад, питання щодо розподілу 
грошових надходжень від використання технологій, 
конфлікти щодо володіння та управління техноло-
гіями. Такі проблеми досить часто ускладнюються, 
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коли мова йде про використання технологій на між-
народному рівні.

Корисну роль в подоланні подібних проблем мо-
жуть відігравати професійні та галузеві асоціації. 
В деяких країнах, наприклад, асоціації спеціалістів 
з передачі технологій та галузеві асоціації діють 
спільно при підготовці типових контрактів та ко-
дексів поведінки. Іншим способом передачі знань в 
довгостроковій перспективі є поглиблення стосунків 
між державними дослідними установами та бізне-
сом. Політика може сприяти цьому за допомогою 
закріплення відповідних положень, що дозволяють 
керівникам компаній викладати в університетах, а 
вченим – виконувати функції радників в компаніях. 
Загалом, потрібно передбачити схеми, що спрощу-
вали переміщення людей між академічними кола-
ми та бізнесом, а також через національні кордони. 
Оскільки інновації набувають глобального характе-
ру, ефективно ними управляти лише в межах націо-
нальних кордонів неможливо. Тому, для співпраці на 
міжнародному рівні потрібна активізація міжнарод-
ного співробітництва. 

Досвід країн вказує на відсутність єдиної опти-
мальної політики в галузі управління інновацій-
ною діяльністю. Існує широкий набір методів 
забезпечення якісного управління інноваційною 
діяльністю, які можна адаптувати до національної 
специфіки. Досвід різних країн вказує на те, що з 
часом механізми управління змінюються під дією 
національних потреб. 

Наразі, існує низка проблем, що потребують ува-
ги розробників політики інтелектуальної власнос-
ті: відсутність попиту на інноваційну продукцію; 
важкість виходу на глобальні ринки; недостатність 
фінансування інноваційної діяльності; відсутність 
розуміння щодо прав власності на об’єкти інте-
лектуальної власності; неефективне забезпечення 
прав інтелектуальної власності. Варто зазначити, 
що першим кроком до розробки інноваційної по-
літики країни є ретельний аналіз та оцінка стану в 
конкретній країні для окреслення необхідних по-
дальших кроків, можливих проблем та напрямку 
інноваційної політики загалом.

Загалом, підтримка інновацій не може бути ефек-
тивною за умов несприятливого економічного се-
редовища в країні загалом. Таким чином, політика 
сприяння інноваціям може бути реалізована лише за 
умов широкомасштабної політики підтримки малого 
та середнього бізнесу. Наявність організованої на-
ціональної структури, метою якої є сприяння інно-
ваційної діяльності є ще однією умовою ефективної 
роботи системи управління інноваційною діяльніс-
тю. Така структура забезпечує активнішу участь за-
цікавлених сторін в формуванні та впровадженні по-
літики інноваційної діяльності. 

Звісно, розвитку інновацій в країні сприяє і пра-
вильна політика сприяння підприємництву, що по-
требує гарних практичних знань про нормативні та 
інституційні бар’єри на які наштовхуються підпри-
ємці, в тому числі про їх масштаби та значимість для 
нових та діючих підприємств [1]. 

Різноманітні дослідження, проведені як націо-
нальними асоціаціями підприємців малого та се-
реднього бізнесу так і міжнародними організаціями, 
такими як Організація міжнародної співпраці та роз-
витку, Всесвітній банк, Європейський банк рекон-
струкції та розвитку тощо вказують на те, що під-
приємці різних країн однаково сприймають основні 
перепони на шляху ведення бізнесу [2]: неефективні 
бюрократичні процедури, відсутність необхідно-
го доступу до фінансування та надзвичайно високі 
податки. В той же час, підприємці з країн, що роз-
виваються, включили також в першу п’ятірку фак-
торів заплутані податкові правила і корупцію. В той 
же час, такі фактори як політична нестабільність, 
валютне регулювання та інфляція виявилися менш 
значимими. Хоча оцінка важливості тих чи інших 
факторів різниться залежно від країни та поглядів 
підприємців, головним чином, вказувалися три осно-
вні групи факторів: неефективність управління (дер-
жавна бюрократія та корупція), питання оподатку-
вання (правила оподаткування та податкові ставки) 
та відсутність доступу до фінансування [3].

Одним з найважливіших факторів підприєм-
ці вважають доступ до фінансування [4]. В той же 
час, як відомо, можливості мобілізації достатнього 
рівня коштів обмежуються або недостатністю влас-
них коштів або важкістю їх отримання у фінансових 
установах завдяки тому, що вони оцінюють ризики 
зависокими. Комерційні банки часто відхиляють 
проектні пропозиції підприємств через відсутність 
достатнього рівня забезпечення, поганого фінансо-
вого стану підприємств, наявності високих ризиків, 
пов’язаних з поверненням коштів. Особливо важким 
є доступ до фінансування для підприємств, що за-
ймаються розробкою інноваційних продуктів [5]. 
Для полегшення доступу новоутворених підпри-
ємств до фінансування країни використовують такі 
політичні засоби як: зміна правових вимог для по-
легшення використання активів компаній в якості 
забезпечення кредитів; створення правової бази для 
обміну інформацією про позичальників; формуван-
ня альтернативних джерел фінансування; розвиток 
лізингу та факторингу.

В нашій країні регулюючі органи внесли зміни до 
законодавства про кредитування, дозволивши під-
приємцям використовувати велику кількість активів в 
якості забезпечення, також в Україні було введено кре-
дитний реєстр, що містить всю інформацію про пози-
чальників та покращує їх доступ до фінансування.

Важливе значення мають також культурні та пси-
хологічні фактори: ставлення до підприємців-жінок, 
молодих підприємців, етнічних меншин. До адміні-
стративних перешкод відносять перешкоди, на які 
наштовхуються підприємці при відкритті/закритті 
підприємства (отримання різноманітних довідок, 
реєстрацію, отримання дозволу від адміністрації 
на ведення певного виду діяльності, тощо), зависо-
кі або надскладні вимоги до ведення бухгалтерської 
звітності, відсутності необхідних пояснень з боку 
державних органів щодо умов ведення діяльності 
та їх порушення. Для зниження адміністративних 
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бар’єрів країни з перехідною економікою та країни, 
що розвиваються як правило, спираються на пере-
дову міжнародну практику або ж прислухаються 
до порад міжнародних організацій. Міжнародні ор-
ганізації переважно радять урядам створити єдині 
центри доступу для оформлення та реєстрації під-
приємств, запровадити електронну реєстрацію, усу-
нути участь нотаріусів, судів в процесі реєстрації, 
зменшити необхідні збори та кількість довідок для 
відкриття підприємства, ввести систему тимчасових 
ліцензій для забезпечення швидкої реєстрації під-
приємств. Останнім часом країни, що розвиваються 
та країни з перехідною економікою проводять по-
літику сприяння та розвитку малого та середнього 
бізнесу. Україна, приміром, ввела політику «єдиного 
вікна», спростила кількість необхідних документів 
та зменшила податки, проте цього все одно замало. 
Як показує статистика, число платежів в Україні все 
одно значно перевищує число платежів в більшості 
розвинених країн [6].

Фінансування є кровеносною системою економі-
ки, тому заходи спрямовані на полегшення доступу 
до банківського фінансування в тому числі спеціаль-
ні схеми кредитування для довгострокового фінан-
сування, що б передбачали довші пільгові періоди, 
кредитні гарантії в межах державних програм, що 
орієнтовані на малий та середній бізнес, та прийнят-
ніші правила забезпечення є одними з найважливі-
ших умов для проведення ефективної державної по-
літики сприяння інноваціям. 

Однією з передумов підвищення економічної 
ефективності діяльності підприємства є розширення 
його зарубіжної діяльності. В той же час, експорт-
ній та інвестиційній діяльності підприємства пере-
шкоджають ряд бар’єрів. Серед них як відсутність 
або недостатність оборотніх коштів, недостатня ін-
формація про ділові можливості зарубіжного ринку, 

відсутність партнерів за кордоном, різність культур, 
мов, так і законодавство країн, що не сприяє екс-
портній та торгівельній діяльності, а також відсут-
ність відповідних стимулів з боку держави.

Висновки. Економісти наголошують на тому, що 
суспільство увійшло в нову епоху – епоху, де панують 
знання, а розвиток економік нерозривно пов’язаний 
з розвитком інформаційних технологій. Одна з ха-
рактерних особливостей сучасної економіки поля-
гає в тому, що відносне значення абстрактних знань 
зменшилось порівняно з тими знаннями, які можуть 
бути практично використані для розвитку техноло-
гій. Саме знання сьогодні управляють світом, а на-
ціональне багатство країни у його традиційному 
розумінні збільшується в результаті накопичення та 
інвестиційної діяльності, які забезпечують вироб-
ництво товарів і послуг. Шлях до національного ба-
гатства пролягає через створення і функціювання у 
відповідних секторах економіки конкурентоздатних 
інноваційних підприємств. При цьому, на нашу дум-
ку, накопичення національного багатства залежить 
не стільки від спроможності держави створювати 
нові інноваційні продукти, скільки від уміння швид-
ко та масово впроваджувати їх у життя, адже най-
більша віддача від нових інноваційних технологій 
може бути отримана лише в результаті їх широкого 
комерційного впровадження. Саме це вимагає від 
уряду сформувати дієві механізми для сприяння та 
розвитку інноваційної діяльності. Інтелектуальний 
потенціал вітчизняних вчених все ще досить висо-
кий, тому українська влада має зробити ставку на 
вітчизняних винахідників, науковців та розробників, 
створити відповідні умови для їхньої творчої робо-
ти, практичної апробації та технологічного впрова-
дження їх розробок. Мова йде не лише про сприяння 
інноваційної діяльності підприємств, а й про матері-
альне заохочення науковців та захист їх прав.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ
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Работа посвящена проблемам благоприятствования инновационной деятельности, рассмотрено и до-
казано их важность для будущего развития страны. Автором анализируется особенное значение госу-
дарственной политики в развитии инновационной отрасли экономики. Информационные технологии 
рассмотрены с точки зрения основного компонента современной модели развития государства., так 
как современной экономике необходима не только другая стратегия развития, а и кардинально новый 
образ мышления и образования, которые базируются на практическом внедрении знаний. 
Ключевые слова: инновации, инновационній потенциал, экономика знаний, инновационная дея-
тельность. 

THE ASPECTS OF INNOVATION POTENCIAL OF UKRAINE
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The purpose of this article is to analyze the problems of the development of innovative activity. The 
importance of innovation for the future of the country is considered. The special importance of the state’s 
policy have been analysed by the author. The information technology is discussed as the main component 
of the modern state model development. As not only new strategies are necessary today, but also new way 
of thinking of modern people, the different way of education, based on the information technology.
Keywords: innovation, innovation potencial, information economy, innovation activity.
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СУПЕРЕЧНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

Пастернак М.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу
Національного університету державної податкової служби України

У статті проаналізовані суперечності у методології оцінки інфляційних процесів в україн-
ській практиці; обґрунтовано пропозиції щодо запровадження показника інфляції який би 
повною мірою відображав вплив монетарних інструментів на рівень цін в країні; виділені 
заходи державної регуляторної політики з урахуванням прогнозованих переваг та ризиків їх 
практичного втілення.
Ключові слова: інфляція, таргетування інфляції, індекс споживчих цін, індекс цін виробни-
ків, базовий індекс інфляції.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
економіки України висуває нові вимоги до економіч-
ної політики держави, які полягають у необхідності 
зміщення акцентів з експортної орієнтації економіки 
на активізацію та стимулювання розвитку внутріш-
нього ринку. Грошово-кредитна політика Національ-
ного банку України, як складова частина економіч-
ної політики країни, має забезпечити відповідне 
монетарне підґрунтя для стабільного соціально-еко-
номічного розвитку – цінову стабільність та низьку 
інфляцію у довгостроковому періоді. З огляду на цю 
нагальну необхідність науковцями та практиками 
активно обговорюються проблеми та перспективи 
переходу до такого режиму грошово-кредитної по-
літики, як нфляційне таргетування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню теоретичних і практичних питань щодо 
впровадження політики таргетування інфляції при-
свячено праці провідних вітчизняних та зарубіжних 
вчених. Слід відмітити фундаментальні праці Г. Габ-
барда, Дж. Кейнса, Ф.С. Мішкіна, Д. Тейлора, а та-
кож дослідження таких вчених як Б.М. Конурбаєва, 
О.І Корчагіна, Д.В. Криворотова, О.І. Лаврушина. 
Проблеми монетарної трансмісії та грошово-кре-
дитної політики в Україні ґрунтовно досліджують-
ся вітчизняними вченими, серед яких: Б. Адамик,  
О.В. Дзюблюк, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, 
М.І. Савлук, Т.Є. Унковська, а також фінансиста-
ми-практиками – О.В Арсенюком, Н.І. Гребеник,  
А.А. Гриценком, С.А. Ніколайчуком, О.І. Петриком, 
В.С. Стельмахом.

Наряду з цим, слід звернути увагу що окремі те-
оретичні, методичні та практичні аспекти аналізу 
макроекономічних передумов та дії механізму моне-
тарної трансмісії залишаються недостатньо розро-
бленими. Зокрема, малодослідженими в практичному 
плані є питання щодо визначення ключового показни-
ка інфляції, який би повною мірою відображав вплив 
монетарних інструментів на рівень цін в країні.

Мета дослідження. Вищевказане обумовлює ак-
туальність та мету написання даної статті, присвя-
чену виділенню суперечностей у методології оцінки 

інфляційних процесів в українській практиці та шля-
хів їх подолання. 

Основний матеріал. Політика обмеження рів-
ня інфляції, прямо чи опосередковано, в більшос-
ті випадків передбачає досягнення певного рівня 
річного приросту Індексу Споживчих Цін (ІСЦ), 
тобто індексу, що вимірює відсоткову зміну вар-
тості асортименту товарів та послуг, які складають 
споживчий кошик. 

ІСЦ характеризує зміни у часі загального рівня 
цін на товари та послуги, які купує населення для 
невиробничого споживання. Він є показником змі-
ни вартості фіксованого набору споживчих товарів 
та послуг. Даний індекс є найважливішим показни-
ком, який характеризує рівень інфляції і викорис-
товується для вирішення багатьох питань держав-
ної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів 
в економіці, перегляду розмірів грошових доходів 
населення тощо. ІСЦ регулярно публікується та є 
досить поширеним, а його динаміка прозора і зро-
зуміла. ІСЦ складається з 296 найменувань товарів, 
що переглядаються раз у 5 років.

Однак, вважається, що індекс споживчих цін є 
досить недосконалим показником для відображення 
«тренду» зміни інфляції, особливо якщо вимірюється 
за короткі періоди, щомісячно або щоквартально. Мі-
сячні та квартальні дані є дуже нестабільними, залеж-
ними від сезонних коливань та містять багато шумів.

Оскільки інформація про природу грошових 
трансмісійних процесів є недостатньою, монетар-
на влада потребує більш чітких орієнтирів, які по-
винні сприяти формуванню політики, спрямованої 
на досягнення запланованого рівня інфляції. Най-
важливіше завдання полягає у тому, щоб відрізнити 
тимчасові коливання інфляції від таких, що є озна-
кою стійкості тенденції руху в певному напрямку. 
Оскільки звичайний ІСЦ відображає одномоментні 
шоки, які впливають на загальний рівень цін (такі як, 
наприклад, зміна рівня оподаткування), або тимчасо-
ві зміни відносних цін, то його коливання не завжди 
повинні викликати реакцію з боку монетарної влади 
[1, с. 5-122; 2; 3].
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Що ж до іншого показника зміни цін, а саме ін-
дексу цін виробників (ІЦВ), то даний індекс також 
не є презентативним показником для аналізу впливу 
монетарних факторів, оскільки він показує зміни цін 
тільки в сфері промислового виробництва.

Зокрема, аналізуючи розвиток інфляційних про-
цесів за останні декілька років, можна зробити ви-
сновок, що зростання ІСЦ мало переважно немоне-
тарний характер, оскільки основними компонентами 
зростання були комунальні та транспортні тарифи, 
що регулюються адміністративно.

Варто проаналізувати структуру індексу спожив-
чих цін та визначити, яку частку у споживчому ко-
шику займають товари, що не підпадають під вплив 
монетарних факторів. За даними Державної служби 
статистики України визначено, що основну вагу в 
кошику ІСЦ займають продукти харчування (54%) та 
комунальні послуги (13%). Результати представлено 
на рис. 1.

54%

7%

13%

3%
3%

4%
3%2% 11%

Продукти харчування та безалкогольні напої
Одяг і взуття
Комунальні послуги
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка 
Охорона здоров’я
Транспорт
Зв’язок
Освіта
Інше

Рис. 1. Вагова структура індексу споживчих цін 
[4; 5]

Зокрема, було пораховано частку товарів та по-
слуг, що регулюються адміністративно як наприклад, 
комунальні тарифи, послуги залізничного транспор-
ту зв’язку. Крім того, варто зазначити, що деякі ком-
поненти групи продовольчих товарів також час від 
часу регулюються адміністративно. Так, наприклад, 
в квітні 2008 року Кабінетом Міністрів України було 
введено мораторій на підвищення торговельної над-
бавки та рентабельності по деяким продовольчим 
товарам, таким як м’ясо, хліб тощо. Тому дані ком-
поненти також занесено в групу адміністративно ре-
гульованих цін. Підсумувавши, отримали результат 
(Табл. 1), що майже 30% споживчого кошику ІСЦ 
регулюється адміністративно.

Таким чином, ІСЦ є не презентативним показни-
ком для виміру монетраного впливу на рівень цін, 
оскільки третину індексу представляють товари, 
ціни на які не встановлюються на ринкових умовах, 
а регулюються виконавчими органами влади.

Презентативний вимірник інфляції для монетар-
них цілей має враховувати довготермінову тенден-
цію зміни рівня цін, яка відображатиме стан попиту 
в економіці, усуваючи різні одномоментні шоки з 
боку пропозиції. Монетарна влада відповідає лише 
за інфляцію, яка є наслідком тиску попиту, тобто 
за елементами інфляції, що знаходяться в межах її 
безпосереднього впливу. Обґрунтованість цієї дум-
ки підтверджує часто вживаний приклад стосовно 

поганого врожаю, що викликаний несприятливими 
погодними умовами. Зростання цін на продукцію 
сільського господарства внаслідок зменшення про-
позиції природно спричинить зростання цін на про-
дукти харчування, таким чином і індекс споживчих 
цін тимчасово збільшиться. Якщо монетарна політи-
ка буде моментально реагувати на ці зміни в індексі 
споживчих цін, це може підсилити його коливання, а 
цільового орієнтиру не буде досягнуто. Таку політи-
ку навряд чи можна вважати правильною, оскільки 
таке зростання інфляції не є симптомом нового трен-
ду зростання, а швидше відображає тимчасові зміни 
відносних цін [6, с. 34-39].

Таблиця 1 
Частка компонентів ІСЦ,  
що регулюються адміністративно [4]

Найменування 
компоненту

Частка  
в структурі ІСЦ

Хліб 4,81%
М’ясо та м’ясопродукти 12,7%

Квартирна плата 1,23%
Водопостачання 0,74%

Каналізація 0,33%
Електроенергія 1,73%

Газ 2,52%
Гаряча вода, опалення 3,12%
Транспортні послуги 1,78%

Поштові послуги 0,01%
Телефонне обладнання 0,41%

Разом 29,36%

Показником, що дає можливість оцінити інфля-
ційну динаміку з мінімізацією ефектів шоків пропо-
зиції, сезонних коливань окремих продуктів та ад-
міністративного регулювання цін, є базовий індекс 
споживчих цін.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) характе-
ризує рівень інфляції, який формується під впливом 
монетарних умов, а саме: зміни цін на продовольчі 
товари з високим ступенем обробки, непродовольчі 
товари за виключенням палива, а також послуги, що 
не регулюються адміністративно. БІСЦ є субіндексом 
ІСЦ, оскільки його побудова заснована на існуючих 
методологічних засадах щодо розрахунку ІСЦ [7].

Таким чином, доцільніше в якості монетарного 
орієнтира використовувати базовий індекс спожив-
чих цін, а не власне індекс споживчих цін, оскіль-
ки БІСЦ найбільшою мірою характеризує інфляцію, 
яка спричинена тиском з боку попиту, та, відповідно, 
найбільш повно відображає ефекти від зміни реаль-
них монетарних умов. 

БІСЦ розраховується на основі фіксованого пе-
реліку товарів (послуг). Даний перелік формується 
на основі споживчого набору товарів (послуг) – 
представників для розрахунку ІСЦ шляхом виклю-
чення з нього тих товарів (послуг), динаміка цін на 
які значною мірою визначається впливом немоне-
тарних чинників та відрізняється найбільшою во-
латильністю.
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Для розрахунку БІСЦ зі споживчого набору ви-
ключаються товари (послуги), ціни (тарифи) на які:

• Відзначаються сезонними коливаннями;
• Встановлюються урядом або місцевими органа-

ми виконавчої влади чи місцевого самоврядування;
• Формуються під тиском пропозиції, тобто зале-

жать від світових цін, природних умов або цін при-
родних монополій.

До переліку також не включаються товари, які є 
сировинними або з низьким ступенем промислової 
обробки. Виходячи з зазначеного, із споживчого на-
бору, зокрема, виключаються:

• Свіжі овочі та фрукти, оскільки динаміка цін на 
ці товари має яскраво виражений сезонний характер 
і протягом року суттєво впливає на величину ІСЦ;

• Послуги житлово-комунального господарства, 
гуртожитків, дошкільних закладів, окремі сорти хлі-
бобулочних виробів тощо, оскільки адміністратив-
ний вплив на їх ціноутворення може здійснюватись 
безпосередньо або опосередковано (шляхом фіксо-
ваних торговельних надбавок, акцизів тощо)

• Паливо та його похідні, оскільки нерівномірні і 
в багатьох випадках значні зміни цін на енергоресур-
си пов’язані з кон’юнктурою ринку та їх залежністю 
від світових цін;

• Окремі види послуг (залізничний транспорт, 
зв’язок), які належать до сфери монополії і тенденції 
зміни тарифів на них не пов’язані з інструментами 
грошово-кредитної політики;

• Крупи, м’ясні та молочні продукти, які є сиро-
винними товарами, або товарами з низьким ступе-
нем промислової обробки.

Таблиця 2 
Частка компонентів ІСЦ, що не входять  
до індексного кошика БІСЦ [7]

Найменування компоненту Частка  
в структурі ІСЦ

Хліб 4,81%
М’ясо та м’ясопродукти 12,68%

Молочні продукти 4,07%
Фрукти 3,48%
Овочі 4,88%

Комунальні послуги 12,62%
Паливо та мастила 0,99%

Транспортні послуги 1,78%
Зв’язок 3,15%

Дошкільна та початкова освіта 0,21%
Разом 50,51%

Підсумувавши компоненти, що не входять до ін-
дексного кошика базового індексу інфляції, визначе-
но, що їх сума перевищує 50% (Табл. 2), тобто БІСЦ, 
що характеризує інфляцію попиту, тільки на 50% 

пояснює динаміку ІСЦ. Крім адміністративно регу-
льованих цін до даного списку також входять компо-
ненти, що підпадають під дію сезонних факторів, як 
наприклад овочі та фрукти. 

Отже, існують певні «перепони» для використан-
ня БІСЦ як орієнтира монетарної політики, оскільки 
даний індекс не повністю характеризує інфляційні 
процеси в країні, зокрема не враховуються кому-
нальні, транспортні тарифи та ціни на деякі продо-
вольчі товари, що разом становлять більш ніж поло-
вину споживчого кошика ІСЦ.

Висновки. Таким чином, порівняльна характе-
ристика двох показників інфляції показала, що існу-
ють недоліки в розрахунку обох індексів. Зокрема, у 
ваговій структурі ІСЦ 30% займають товари та по-
слуги, що регулюються адміністративно. В той час, 
як БІСЦ тільки частково відображає динаміку цін в 
країні, оскільки більша половина споживчого коши-
ку ІСЦ не входить до структури індексу БІСЦ.

Для зменшення даних розбіжностей в індексах 
можна провести наступні вдосконалення.

1. Врегулювання діяльності та порядку ціно-
утворення в сфері природних монополій шляхом 
формування спеціального комітету при Міністер-
стві з питань житлово-комунального господарства 
України, основним обов’язком якого буде контроль 
за встановленням тарифів у сфері ЖКГ. Крім того, 
доцільно говорити про переведення адміністративно 
регульованих тарифів на ринкову форму розрахунків 
шляхом встановлення ринкових цін як для домогос-
подарств, так і для промисловості1. 

Позитиви. Даний захід дасть змогу уникнути 
необґрунтованого підвищення тарифів, висвітлить 
схеми крос-субсидуванння державних монопо-
лій та сприятиме переведенню тарифів на ринко-
ву форму розрахунку. В результаті, це сприятиме 
зменшенню частки послуг ЖКГ, що регулюються 
адміністративно і наблизить структуру БІСЦ до 
структури ІСЦ.

Ризики. Перехід до ринкових цін на послуги ЖКГ 
викликає шоки споживчих цін та підриває довіру на-
селення до політики НБУ та КМУ. Тому має сенс по-
ступовий перехід на ринкові умови з щоквартальним 
коригуванням тарифів.

2. Вдосконалення порядку товарних інтервен-
цій Аграрного фонду на проблемних ринках в разі 
різких коливань вартості товарів наряду із оптимі-
зацією системи товарних інтервенцій та жорстким 
контролем і моніторингом діяльності і можливих 
зловживань в системі Аграрного фонду щодо вико-
ристання бюджетних коштів. 

Позитиви. Прозора система товарних інтервен-
цій дасть змогу нівелювати вплив сезонних факторів 
на продовольчому ринку і, таким чином, зменшити 
волатильність ІСЦ.

Ризики. Зважаючи на проблеми корупції, непро-
зорості та зловживань в системі державних фінансів, 
існує ризик продовження політики «недофінансу-
вання» Аграрного фонду та відповідно скорочення 
його можливостей для маневрування і впливу на 
ціни на товарних ринках. 

  На даний момент існує практика коли тарифи крос-субсидуються, 
тому встановлюються завищені тарифи для промислових виробни-
ків та наднизькі для домогосподарств, таким чином промисловість 
субсидує споживання послуг ЖКГ домашніх господарств,  про це зо-
крема наголошується в Меморандумі МВФ (ст. 17)  і для подолання 
даної проблеми рекомендується уніфікація тарифів на імпортований 
газ та газ внутрішнього видобутку.
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3. Запровадження прозорих критеріїв імовірно-
го адміністративного втручання у ціноутворення на 
економічно значимі товари і послуги. Доцільно в за-
конодавчому порядку зафіксувати умови, при яких 
уряд має право втручатися в ціноутворення певного 
товару, максимальний термін дії даного втручання та 
умови, при яких уряд зобов’язаний припинити втру-
чання у вільне ціноутворення.

Позитиви. Це дасть змогу зменшити несанкціо-
новане втручання держави у вільне ціноутворення 
на ринку під впливом попиту та пропозиції. 

Ризики. Зважаючи на те, що Антимонопольний 
комітет не є незалежним органом і підзвітний КМУ, 
існує ризик формального контролю за діями уряду в 
даному процесі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в про-
цесі проведення монетарного режиму інфляційного 
таргетування доцільно використовувати базовий ін-
декс інфляції (БІСЦ) паралельно із запровадженням 
коригуючих заходів державної регуляторної політи-
ки з урахуванням прогнозованих переваг та ризиків 
їх практичного втілення. 
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В статье проанализированы противоречия в методологии оценки инфляционных процессов в 
украинской практике; обоснованы предложения по введению показателя инфляции который бы 
в полной мере отражал влияние монетарных инструментов на уровень цен в стране; выделены 
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У статті розглядаються особливості розвитку фінансового сектору України з погляду оцінки 
діяльності банківських та небанківських фінансово-кредитних інститутів у ринковій інфра-
структурі.
Ключові слова: фінансовий сектор, банківська система, банківська діяльність, фінансово-
кредитна установа, небанківські фінансові установи.

Постановка проблеми. В сучасних умовах рин-
кової економіки завдання формування ефективної ді-
яльності фінансового сектору посідає важливе місце.

Фінансові посередники в економіці країни забез-
печують рух фінансових ресурсів між усіма її ланка-
ми, а, отже, впливають на стан загальноекономічної 
ситуації. Тому значна увага приділяється заходам 
щодо забезпечення їх прибутковості, підтримки до-
статньої ліквідності, мінімізації ризиків проведення 
своєї діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-
вченню стану, проблем та шляхів розвитку фінан-
сово-кредитної сфери приділяється велика увага. 
Проблеми аналізу стану банківського сектора та 
парабанків досліджуються у працях В. Уманської,  
Д. Пирогова, М. Пацера, І. Кравченка, З. Комарин-
ської, О. Бакуна, О. Бурунової, В. Міщенка, О. Васи-
лика, А. Пересада, Б. Івасіва, Н. Внукова та інших.

Мета дослідження. Мета дослідження – вияв-
лення ролі банківського та небанківського сектору в 
ринковій інфраструктурі фінансового сектору Укра-
їни в умовах сучасних вітчизняних трансформацій 
та в контексті міжнародного розвитку. Завданнями 
дослідження є оцінка динаміки змін та опис засад 
регулювання фінансово-кредитної сфери.

Виклад основного матеріалу. На сучасному ета-
пі розвитку ринкової економіки України все більше 
зростає інтерес до питань розвитку банківського 
сектора. Визначення рейтингу банків, аудит їхньої 
діяльності та аналіз дає можливість отримати ін-
формацію стосовно стану банківської системи, що, 
в свою чергу, створює можливість для бізнесу і ши-
рокого загалу отримати належну інформацію про 
діяльність банків країни, їхню надійність, прибутко-
вість, ефективність управління [7, с. 69]. Крім того, й 
самі банки потребують інформації як про потенцій-
них клієнтів, їх фінансовий стан, перспективи роз-
витку, позиції на ринку, так і про економіку в цілому.

У результаті світової фінансової кризи банків-
ський сектор України зазнав значних втрат, хоча 
українські банки виявилися достатньо стійкими до 
зовнішніх та внутрішніх потрясінь. Наразі віднов-
люється кредитування, зростають вклади фізичних 
осіб, отже, довіра населення до банківських установ 
відроджується.

Функціонування банківської системи України 
законодавчо було здійснене з прийняттям Зако-
ну України «Про банки та банківську діяльність» 
№ 2121 від 07.12.2000 р., хоча діяльність установ 
банківського сектору фактично на території Украї-
ни почалась раніше [1].

Банківська система відіграє головну роль у за-
безпеченні економіки фінансовими ресурсами, адже 
банки виступають головною ланкою кредитної сис-
теми будь-якої країни [3, с. 97].

В Україні банківський сектор сьогодні є найроз-
винутішим елементом господарського механізму  
[6, с. 87]. Основні показники діяльності у банків-
ській системі країни сьогодні значно покращились 
порівняно з минулими роками. Сьогодні ми бачи-
мо випуск та інфраструктуру кредитних карток, 
впровадження нових продуктів, Інтернет-банкінг, а 
також зростання ділової активності населення. Бан-
ківським сектором України здійснюється широкий 
спектр операцій, а саме: кредитних, гарантійних, 
розрахункових, трастових та депозитарних. Спосте-
рігаючи за банківським сектором, бачимо очевидні 
зміни у міжбанківській конкуренції, яка посилюєть-
ся із покращенням якості послуг та банківських про-
дуктів, що надаються приватному сектору. 

Банківський сектор України у 2012 р. після три-
валого періоду збитковості, що був викликаний кри-
зою 2008 р. та знеціненням гривні відносно інших 
валют, продемонстрував відновлення (Табл. 1).

Таким чином, капіталізація банків у 2011 р., по-
рівняно з минулими роками, показала стійке зростан-
ня та становила 20,83%. Стійкий спад показника Н2 
у наступних роках відбувався через випереджальне 
зростання активів порівняно з банківським капіталом.

До 2011 р. загальний рівень капіталізації зростав 
за рахунок збільшення статутних капіталів у низці 
банків. Це відбувалось завдяки відновленню депо-
зитної діяльності банків, надходженню іноземних 
інвестицій в банківський сектор України і свідчить 
про те, що економіка поступово стабілізується.

Збільшення показників достатності регулятивно-
го капіталу, що відбувається сьогодні, супроводжу-
ється тим, що клієнти почали вкладати свої кошти 
на рахунки, що позитивно впливає на загальний стан 
банківського сектору.
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Частка іноземного капіталу в банках України 
зросла з 36,7% на початку 2009 р. до 39,5% на поча-
ток 2013 р., що має значні негативні наслідки, адже 
в процесі розв’язання проблеми капіталізації банків 
об’єктом іноземних інвестицій стають великі банки, 
які обслуговують стратегічно важливі галузі еконо-
міки, і, таким чином, під контроль іноземного капі-
талу потрапляють важливі для державного суверені-
тету підприємства.

З 2008 по 2013 рр. обсяг високоліквідних акти-
вів збільшився, що є проблематичним за сучасних 
умов, та вказує на зниження ліквідності банківської 
системи, оскільки збільшилася лише кількість кре-
дитів, наданих суб’єктам господарювання: з 2012 р. 
до початку 2013 р. обсяги кредитування зросли на  
28 295 млн. грн., в той час як кредитування фізич-
них осіб за той же проміжок часу зменшилося на  
12 875 млн. грн. Такі зміни свідчать про зменшення 
довіри до банків в Україні та неадекватне зростання 
ліквідності на даний момент.
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Рис. 1. Обсяги високоліквідних активів у 
банківському секторі України у 2008-2013 рр.

Також варто зазначити, що протягом досліджува-
ного періоду обсяг коштів на рахунках НБУ порівня-
но з коштами на рахунках в інших банках був наба-
гато менший, а у 2013 р. скоротився в 2,9 рази. Таким 
чином, розміщуючи гроші на рахунках банків-нере-
зидентів, вітчизняні фінансові установи кредитують 
не економіку України, а західні економіки. 

Незначний обсяг коштів, розміщених на рахунках 
у НБУ, та велика частка проблемних позик свідчать 
про обмежені можливості діяльності банківської 
системи України в кредитуванні економіки. 

Кредитний портфель, який раніше вважався на-
дійним, перетворився на ризиковий і потребував 
значного формування резервів. Це було спричинене 
зниженням вимог банків до кредитоспроможнос-
ті позичальників і надійності забезпечення позики. 
Таким чином, банківський сектор має термінову по-
требу в покращенні методик формування резервів та 
якісному довгостроковому плануванні. 
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Рис. 2. Динаміка кредитних операцій порівняно з 
резервами під кредитні операції у 2008-2013 рр.

Таблиця 1
Показники розвитку банківського сектору України у 2008-2013 рр. (млн. грн.)

Показник Дата
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Кількість зареєстрованих банків, од. 198 198 197 194 198 176
Кількість банків на стадії ліквідації, од. 19 13 14 18 21 22
Частка іноземного капіталу в статутному 
капіталі українських банків,% 35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 39.5

Активи банків 599 396 926 086 880 302 942088 1054280 1127192
Загальні активи 619 004 973 332 1001626 1090248 1211540 1267892
Готівкові кошти та банківські метали 18 313 20 668 21 725 26 749 27 008 30 346
Кошти в НБУ 19 120 18 768 23 337 26 190 31 310 33 740
Кореспондентські рахунки в інших банках 26 293 40 406 51 323 67 596 78 395 99 472
Надані кредити 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327
Кредити, надані суб’єктам господарської ді-
яльності 276 184 472 584 474 991 508 288 580 907 609 202

Кредити, надані фізичним особам 153 633 268 857 222 538 186 540 174 650 161 775
Резерви під активні операції 20 188 48 409 122 433 148 839 157 907 141 319
Власний капітал 69 578 119 263 115 175 137 725 155 487 169 320
Зобов’язання банків 529 818 806 823 765 127 804 363 898 793 957 872
З них перед підприємствами та населенням 275 477 357 147 325 210 414 771 492 418 566 553
Строкові кошти підприємств і населення 179 814 248 494 205 712 261 906 311 677 381 915
Регулятивний капітал 72 265 123 066 135 802 160 897 178 454 178 909
Адекватність регулятивного капіталу (Н2), % 13.92 14.01 18.08 20.83 18.90 18.06
Результат діяльності 6 620 7 304 -38 450 -13 027 -7 708 4 899
Рентабельність активів,% 1.50 1.03 -4.38 -1.45 -0.76 0.45
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Формування фінансово-кредитних інститутів 
прискорила ринкова трансформація національної 
економіки. Проблемного розвитку в умовах еко-
номічної кризи набули парабанки, які саме у цій 
фазі економічного циклу ефективно конкурують з 
банківськими установами на фінансовому ринку, 
надаючи вузькоспеціалізовані фінансові послуги, 
хоча при ефективному функціонуванні небан-
ківських інститутів досягається досить значний 
економічний ефект. Задовольняючи потреби еко-
номічних суб’єктів у необхідному капіталі, па-
рабанки ефективно впливають на зростання об-
сягів інвестиційних ресурсів в економіці країни  
[5, с. 496].

У Законі України «Про Національний банк Украї-
ни» № 679 від 20.05.1999 р. зазначено, що фінансово-
кредитна установа – юридична особа, що проводить 
одну або кілька операцій, які можуть виконувати 
банки, за винятком залучення вкладів від населення 
[2]. У структурі фінансової системи України пара-
банки посідають незначне місце. Порівняно з акти-
вами банківської системи, їх сукупні активи все ще 
залишаються незначними.

Станом на 30.09.2012 р. у Державному реєстрі фі-
нансових установ налічувалося 2191 небанківських 
фінансових установ (448 – страхові компанії, 697 – 
кредитні спілки, 96 – недержавні пенсійні фонди, 
261 – фінансові компанії, 461 – ломбарди та ін.). Об-
сяг загальних активів парабанків набуває тенденцій 
щодо зростання (Табл. 2).

Упродовж аналізованого періоду щодо обсягів 
залучених ресурсів випереджаючими темпами зрос-
тали позиції страхових компаній. Стосовно інших 
парабанків протягом 2008-2012 рр. спостерігаємо 
зростання активів недержавних пенсійних фондів – 
у 3,18 разів, ломбардів – майже утричі. 

Проаналізувавши показники, можна дійти висно-
вку про те, що останні роки показали стійке збіль-
шення кількісних та якісних показників діяльності 
майже всіх небанківських фінансових інститутів.

Висновки. Оцінивши діяльність фінансово-кре-
дитної сфери, можна виділити ряд проблем банків-
ського сектору: ресурсна база залежить від зовніш-
ніх позик, неякісне довгострокове планування та 
недостатня кількість резервів, зниження ліквідності 
банків, часовий розрив у структурі кредитування. У 
небанківькому фінансовому секторі за результатами 
2012 року спостерігається покращення бізнес-кліма-
ту та створення умов, сприятливих для надходження 
інвестицій, що, в свою чергу, позитивно впливає на 
пожвавлення економічних процесів.

На сьогоднішній день фінансово-кредитна систе-
ма України є банкоцентрованою. Парабанки відрізня-
ються відсталістю, не забезпечуючи усіх потреб клі-
єнтів, хоча й створюючи значну конкуренцію банкам. 
Тому перспективами подальших досліджень у цій 
сфері є розвиток парабанківської системи насамперед 
на страховому ринку та у сфері ринку цінних паперів, 
що буде сприяти більш глибокій інтеграції україн-
ського фінансово-кредитного сектору у світовий.

Таблиця 2
Показники функціонування парабанків в Україні у 2008-2012 рр.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012
Страхові компанії
Валові страхові премії, млн.грн. 24 008,6 20 442,1 23 081,7 22 693,5 15 801,3
Валові страхові виплати, млн.грн. 7 050,7 6 737,2 6 104,6 4 864,0 3 982,5
Рівень валових страхових виплат,% 29,4 33,0 26,4 21,4 25,2
Активи, млн.грн. 23 904,9 23 690,9 27 695,0 28 642,4 45 808,6
Недержавні пенсійні фонди
Пенсійні внески, млн.грн. 582,9 754,6 925,4 1 102,0 1 248,1
Пенсійні виплати, млн.грн. 27,3 90,1 158,2 208,9 237,0
Сума інвестиційного доходу, млн.грн. 86,8 236,7 433,0 559,9 549,9
Пенсійні активи, млн.грн. 31,6 47,1 64,6 86,6 100,7
Кредитні спілки
Залишок наданих кредитів, млн.грн. 5 572,8 3 909,1 3 349,5 2 237,4 2 581,9
Залишки внесків на депозити, млн.грн. 3 951,1 2 959,3 1 945,0 1 185,5 1 285,6
Активи, млн.грн. 6 064,9 4 218,0 3 432,2 2 386,5 2 730,2
Ломбарди
Сума наданих фінансових кредитів, млн.грн. 2 126,8 3 505,0 5 503,1 7 325,1 8 784,8
Сума погашених фінансових кредитів, млн.грн. 1 984,5 3 370,7 5 364,8 7 261,4 8 651
Активи, млн.грн. 525,3 618,9 888,2 1 203,8 1 435,1
Нерозподілений прибуток, млн.грн. 46,2 43,0 81,3 113,0 156,1
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В статті проаналізовано розвиток сільського господарства та соціально-економічний стан 
сільської місцевості Сумщини. Розглянуті форми господарювання сільськогосподарських 
підприємств та визначені найпоширеніші із них. Проаналізовані статистичні дані по ви-
робництву сільськогосподарської продукції даним регіоном. Визначені пріоритетні галузі 
рослинництва та тваринництва, найактуальніші проблеми аграрного сектору та сільських 
територій та запропоновані шляхи їх розв’язання.
Ключові слова: аграрний сектор, агропромисловий комплекс, сільські території, сільсько-
господарські підприємства, соціальна інфраструктура села.

Постановка проблеми. Аграрний сектор по-
сідає провідне місце в економіці Сумської області. 
Сучасний стан агропромислового комплексу регіону 
потребує ґрунтовного аналізу та нового ефективного 
планування розвитку. Сільське господарство й весь 
АПК області зазнали суттєвих втрат продуктивних 
сил, за оцінками експертів, вони сягають 80-85% від 
рівня 1990 року [1, с. 179]. Ключовим питанням на 
сьогодні є накопичення власних джерел фінансуван-
ня інвестицій та інновацій, що можна назвати пошу-
ком прибутку й ренти.

Останнім часом мають місце негативні фактори в 
розвитку аграрно-промислового комплексу, що при-
зводить не тільки до занепаду цього сектору еконо-
міки, але й, певною мірою, до знищення соціальної 
інфраструктури села. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання соціально-економічного стану аграрного сек-
тору досліджували Барановський М., Богиня Д., 
Бородіна О., Прокопа І., Якуба К., та інші, проте со-
ціально-економічний стан АПК Сумської області під 
кутом з’ясування перспектив розвитку залишається 
недостатньо вивченим.

Метою дослідження є здійснити аналіз сучасної 
ситуації в аграрному секторі й соціальній інфра-
структурі села Сумщини та запропонувати шляхи 
розвитку АПК в подальшому.

Виклад основного матеріалу. Аграрний сек-
тор – важлива складова економіки Сумської області. 
Оскільки забезпечує регіональну продуктову безпеку, 
займає провідне місце в експорті. На Сумщині станом 
на 2012 рік було зареєстровано 344 сільськогосподар-
ських підприємств різних форм власності [2, c. 104].  
У порівнянні з 1990 роком кількість таких суб’єктів 
господарювання зменшилась на 140 шт. (існувало 
484). До 2000 року мала місце тенденція зростання 

підприємств до 546 шт., тоді як починаючи з 2000 року 
відбувалося поступове зменшення їхньої кількості. 
Найбільше підприємств станом на 2012 рік зареє-
стровано в Сумському районі (38 шт.), Конотопському  
(34 шт.), Білопільському (24 шт.), Роменському  
(20 шт.), Лебединському (20 шт.) [2, c. 105].

За формами господарювання в 2012 році сіль-
ськогосподарські підприємства поділялися на: 

– господарські товариства – 222;
– приватні підприємства – 80; 
– фермерські господарства – 21; 
– державні підприємства – 10;
– виробничі кооперативи – 8;
– підприємства інших форм власності – 3  

[2, c. 104]. 
Проведений аналіз свідчить, що найпоширеніши-

ми формами господарювання є господарські товари-
ства, приватні та державні підприємства.

На господарські товариства припадає 64,5% 
із загальної кількості сільськогосподарських під-
приємств, а найменше – виробничих кооперативів 
(0,9%) [там же].

У 2012 році загальна земельна площа регіо-
ну склала 2383,2 тис. га. Із них сільськогосподар-
ські угіддя – 1698,6 тис. га, у тому числі рілля –  
1226,3 тис. га, сіножаті – 280,9 тис. га, пасовища 
166,9 тис. га [2, c. 119]. Згідно зі статистичними 
даними, в 2012 році посівні площі основних сіль-
ськогосподарських культур склали 1092,8 тис. га  
[2, c. 124]. Порівняно з 2005 роком, кількість посів-
них площ зросла на 184,9 тис. га (Табл. 1) [там же]. 

Дані таблиці 1 свідчать, що виробництво зерно-
вих культур на одну особу з 1990 по 2012 рік зросло з 
1318,6 кг до 2324,2 кг. У 2000 році цей показник склав 
728,5 кг і став найменшим за весь досліджуваний 
період. Виробництво цукрових буряків із 2077,8 кг  
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скоротилося до 515,7 кг в період з 1990 по 2012 роки. 
Важливо відмітити, що до 2008 року воно стрімко 
спадало й склало 275,5 кг на одну особу, а починаючи 
з 2009 року відбулося зростання. Вирощування кар-
топлі, овочів та соняшників у період із 1990 по 2012 
роки зростало й відповідно склало: із 656,5 до 983,2; 
із 134,0 до 161,5 кг; з 18,7 до 253,3 на одну особу. Ви-
робництво м’яса (у забійній вазі), молока та яєць у за-
значений період часу скоротилося й склало відповід-
но 107,4 до 34,9 й 716,2 до 372,3 кг для м’яса й молока 
та 372,0 до 329,1 шт. яєць на одну особу [2, c. 109].

Поголів’я великої рогатої худоби та коней по 
області зменшується, інші показники нестабільні 
(Табл. 2) [2, c. 170].

Отже, для Сумської області пріоритетним є ви-
робництво зернових культур соняшників, картоплі 
та овочів. Останнім часом до них додалося виробни-
цтво цукрового буряка. В галузі тваринництва най-
перспективніші у розведенні на території регіону є 
збільшення поголів’я: великої рогатої худоби, осо-
бливо корів, свиней, овець. 

Згідно аналізу статистичних даних, кількість 
сільськогосподарської техніки значно скоротилась 
за період незалежності, а саме: кількість тракторів у 
2012 році зменшилась у порівнянні з 1990 роком на 
12943 шт.; зернозбиральних комбайнів – на 3931 шт.;  
вантажних автомобілів – на 15084 шт. [2, c. 109].

Спостерігається збільшення собівартості сіль-
ськогосподарської продукції, що призводить до 
зменшення конкурентоспроможності сумської про-
дукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. Собівартість 1 ц продукції сільського гос-
подарства майже не залежить від форми власності 
підприємства. Найбільш рентабельною продукцією 
виробництва для Сумської області, згідно зі статис-
тичними даними, є: овочі відкритого ґрунту, насіння 
соняшнику, плоди. Нерентабельними є: вовна, м’ясо 
овець, картопля. 

Економічний розвиток аграрного сектору країни 
після 2000 року зумовлює необхідність запроваджен-

ня системи ефективних механізмів, спрямованих на 
забезпечення гідних умов життєдіяльності, бодай за 
мірками України, майже третини населення держави, 
яке проживає в сільській місцевості. Однією з голо-
вних причин занепаду села як соціально-територі-
альної підсистеми суспільства є ігнорування цієї про-
блеми, котра характеризується руйнацією складових 
сільського потенціалу, передусім людського. Подаль-
ше існування суспільства стає під питанням через де-
градацію села, оскільки може сформуватися загроза 
продовольчій безпеці та втрата селом демовідтворю-
вальної та інших важливих функцій [3, с 74].

За роки трансформації села значно зросла кіль-
кість людей, що живуть на рівні абсолютних злиднів, 
поглибився розрив між багатими і бідними, збільши-
лась тенденція до обезлюднення сільських терито-
рій. Показниками дезінтеграції соціальної складової 
села є такі: зростання злочинності, поширення пия-
цтва та наркоманії, збільшення економічних мігран-
тів, розпад сімей на цьому підґрунті, почастішання 
самогубств. Ці явища досягли загрозливих масшта-
бів в усіх регіонах України [3, с. 74].

Стан сільського господарства області здійснює 
істотній вплив на розвиток інфраструктури села 
та його жителів. Демографічну ситуацію на селі 
характеризують такі показники: народжуваність, 
смертність, природній приріст населення у сільській 
місцевості. Починаючи з 1990 року по 2012 рік на-
роджуваність у сільській місцевості зменшувалася з 
5087 і склала 3433 осіб. Найменша кількість наро-
джених була в 2005 році й склала 2794 особи. Смерт-
ність, починаючи з 1990 по 2012 рік, скоротилася 
з 11116 до 8246 осіб. При цьому найбільша смерт-
ність зафіксована у 1995 році – 12187 осіб [2, c. 334]. 
Природній приріст населення зріс від –6029 осіб у  
1990 році до –4813 у 2012 році [там же]. Найменшим 
цей показник був у 2005 році (–8501 особа). Станом 
на 1 січня 2013 року було встановлене таке процент-
не співвідношення жителів області за віковою струк-
турою: від 0 до 14 років – 12,5%; від 15 до 64 років – 

Таблиця 1
Посівні площі основних сільськогосподарських культур, тис. га [2, c. 124]

Найменування с/г культур 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Уся посівна площа 1362,7 1282,9 1059,5 907,9 994,7 981,3 990,2 1059,2 1092,8
Зернові культури 609,8 601,5 548,5 539,7 667,5 664,8 616,9 670,3 667
Технічні культури 162,4 146,8 104,9 86,9 131,6 125,8 187,1 207,6 247,4
Картопля і овочебаштанні культури 100,6 86,5 90,3 78,0 74,1 74,3 73,8 77,7 78,2
Кормові культури 489,9 448,1 315,8 203,3 121,5 116,4 112,4 103,6 100,2

Таблиця 2
Поголів’я худоби у 2008–2011 рр. (тис. голів) [2, c. 170]

Велика рогата худоба Свині Вівці та кози Коніусього у тому числі корови усього у тому числі вівці
2008 191,1 112,3 174,8 39,4 14,2 14,0
2009 178,1 104,8 199,3 40,1 15,1 13,1
2010 163,9 98,2 201.5 38,1 15,0 11,9
2011 159,7 95,3 155,7 39,6 15,4 10,9
2012 167,6 91,4 165 40,5 16,1 9,6
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65,6%; понад 65 років – 21,9% [2, с. 329]. Це свідчить 
про те, що Сумська область може самостійно забез-
печити себе трудовими ресурсами. На сьогоднішній 
день має місце зростання зайнятості в сільському 
господарстві з 87,2 тис. осіб у 2010 році до 112,3 тис. 
у 2012 році. Але при цьому важливо відмітити, що 
з 2008 року по 2010 рік відбувався спад зайнятості 
на 9,2 тис. осіб [2, с. 358]. Це пояснюється низьким 
рівнем заробітної плати в порівнянні з іншими га-
лузями економіки, недосконалою соціальною інфра-
структурою.

У 2012–2013 навчальному році в сільській місце-
вості області функціонувало 445 навчальних заклади, 
де навчалися 42584 учнів, із них 6 професійно-тех-
нічних навчальних закладів де навчалися 1276 учнів 
[2, c. 448]. У 2012 році в селах Сумщини працювало 
466 бібліотек, 3 демонстратори фільмів, 561 клубних 
закладів [2, c. 490]. Але спостерігається негативна 
тенденція скорочення цих закладів, пов’язана зі змен-
шенням числа людей відповідних вікових категорій, 
економічними та іншими проблемами.

Середньорічна кількість працівників, зайнятих 
у сільськогосподарському виробництві в області, 
склала: 2009 – 27606 чол.; 2010 – 25776 чол.; 2011 –  
25704 чол.; 2012 – 24776 чол [2, c. 371]. Ці дані свід-
чать, що в порівнянні з 2009 роком у 2012 відбулося 
скорочення працівників, зайнятих у сільськогоспо-
дарському виробництві на 2830 осіб. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата для 
робітників сільського господарства у 2012 році скла-
дала 2078 грн., що на 16,2% більше ніж у 2011 році 
[2, c. 389]. В порівнянні з середньомісячною заро-
бітною платою в промисловості вона була менша на  
822 грн., що свідчить про недостатню матеріальну за-
цікавленість населення, особливо молодих спеціаліс-
тів, до роботи в сільському господарстві [2, c. 389].

Також важливим показником є житловий фонд, 
який станом на 2012 рік у сільській місцевості скла-
дав 10674 тис. м2, що на 28 тис. м2 більше ніж у  
2010 році [2, c. 426].

Висновки. Проведений аналіз стану сільського 
господарства та соціально-економічної ситуації в сіль-
ській місцевості Сумщини свідчить, що за більшістю 
показників в аграрному секторі області відмічається 
поступовий спад виробництва, але окремі напрями 

дають підстави прогнозувати загальне покращення 
стану цього сектору економіки. Сучасна аграрна по-
літика, яка проводиться на території Сумської області, 
не забезпечує розвиток сільського господарства по-
вною мірою. Для дієвого функціонування комплексу 
замало впроваджувати нові технології та допомагати 
окремим підприємствам. Першочергово слід зверну-
ти увагу на стан соціальної інфраструктури села, за-
лучити інвестиції для задоволення потреб селян та 
створення гідних умов праці для них, зменшити мі-
грацію від села до міста та зацікавити молоде поко-
ління в розвитку аграрного сектору.

Для цього необхідно:
– забезпечити робітників аграрного сектору соці-

альним захистом;
– збільшити допомогу молодим фахівцям, які ви-

явили бажання працювати в даному секторі еконо-
міки;

– забезпечити молодих фахівців житлом та нада-
ти все необхідне, щоб вони могли ефективно працю-
вати;

– збільшити кількість шкіл, культурно-розва-
жальних закладів, покращити якість медичного об-
слуговування в сільській місцевості;

– залучити інвестиції як від юридичних, так і від 
фізичних осіб;

– селянам, які не мають іншого місця роботи, 
окрім особистого господарства, потрібно надати со-
ціальний захист та можливість отримання стабіль-
ного доходу. 

Сумська область має спеціалізуватися на виро-
щуванні зернових культур, цукрових буряків, карто-
плі та розведення великої рогатої худоби. Ці заходи 
повинні підтримуватися стабільним рівнем цін на 
аграрну продукцію, заохоченням виробників вико-
ристовувати нові технології та не допускати деграда-
ції землі, наданням державної дотації підприємствам 
та фермерським угіддям, які опинилися в скрутному 
становищі. В аграрному секторі найважливішим є 
взаємозв’язок сільськогосподарських підприємств 
та соціальної інфраструктури села. Саме програма, 
яка зможе забезпечити сільське населення гідним за-
робітком та можливістю продуктивної праці, стане 
поштовхом для відновлення комплексу та підвищен-
ня економічного стану області в цілому.
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Постановка проблемы. Переход организаций и 
предприятий строительного комплекса Российской 
Федерации на рыночные методы управления, воз-
никновение конкуренции, перестройка хозяйствен-
ных и производственно-технических связей требуют 
переосмысления сложившихся ранее форм, принци-
пов и методов управления инвестиционными ресур-
сами, совершенствования системы анализа и оценки 
инвестиционных проектов [2]. 

Основной проблемой, с которой сталкиваются 
инициаторы инвестиционного проекта, является 
дефицит ресурсов и неумение их эффективного раз-
мещения в реальных секторах экономики: произ-
водстве, строительстве, инфраструктуре, а также в 
науке и образовании, что в первую, очередь обуслов-
лено отсутствием достоверных методик оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. Особенно 
остро эта проблема затрагивает финансовые ресур-
сы. Таким образом, проблема выбора не ограничива-
ет инвестора каким-то одним решением.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросу оценки деятельности регионального инвести-
ционно-строительного комплекса уделяют внимание 
в своих научных работах отечественные и зарубеж-
ные ученые, а именно: А. Д. Шеремет, А. И. Бужин-
ског, С. Б. Барнгольц, Б. И. Майданчика, В. Ф. Палий,  
Р. С. Сейфулин, Е. В. Негашев. Теоретики финансового 
и стратегического менеджмента, рассматривая в своих 
трудах концепции другого направления – стратегии и 
финансов соответственно – уделяют мало внимания 
тенденциям развития подходов к управлению в них.

Цель исследования. Провести анализ методик 
оценки деятельности регионального инвестицион-
но-строительного комплекса и предложить более оп-
тимальную методику оценки.

Изложение основного материала. Согласно ме-
тодике анализа А. Д. Шеремета и А. И. Бужинского 

финансовое положение организаций характеризует-
ся размещением его средств и состоянием источни-
ков их формирования. Основными показателями для 
оценки финансового состояния являются: 

– уровень обеспеченности собственными оборот-
ными средствами; 

– величина иммобилизации оборотных средств;
– оборачиваемость оборотных средств и плате-

жеспособность [1]. 
По мнению авторов приведенной методики, важ-

нейшим этапом анализа финансового состояния 
является определение наличия собственных и при-
равненных к ним средств, выявление факторов по-
влиявших на их изменение в изучаемом периоде. 
Авторы этой методики также включают в анализ фи-
нансового состояния понятие иммобилизации (от-
влечения) оборотных средств. Иммобилизацией счи-
тается: превышение средств и затрат на капитальное 
строительство над источниками финансирования, 
задолженности, расходы, не перекрытые средствами 
специальных фондов и целевого финансирования. 

Анализ платежеспособности рассматривается в 
данной методике очень узко. Определяется только 
сальдо дебиторской и кредиторской задолженности. 

В методике анализа финансового состояния  
Б. И. Майданчика анализируется установление сте-
пени достоверности информации, содержащейся в 
балансе, путем ее сопоставления с другими источни-
ками информации. Основными критериями устойчи-
вости финансового состояния являются: 

– платежеспособность хозяйствующего субъекта;
– соблюдение финансовой дисциплины;
– обеспечение собственными оборотными сред-

ствами. 
По мнению авторов, основными признаками не-

платежеспособности и неудовлетворительного фи-
нансового состояния являются: просроченная задол-
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женность и длительное непрерывное пользование 
платежными кредитами. 

Конечно, эти факторы можно отнести и к пока-
зателям неудовлетворительного финансового состо-
яния организации, но их недостаточно для такого 
однозначного вывода. Особенностью данной мето-
дики является изучение причин, вызвавших измене-
ние суммы собственных оборотных средств. Данная 
методика является более логичной и применима для 
крупных материалоемких производств с участием 
государственного капитала. Однако, как и предыду-
щей, ей присущи недостатки: ограниченность ин-
формативной базы ориентация преимущественно на 
плановую систему хозяйствования, отсутствие по-
правок на инфляцию. 

 На практике широко используются методика фи-
нансового состояния А.Д. Шеремета, Р. С. Сейфули-
на, Е. Б. Негашева.

Анализ ее содержания показывает ряд суще-
ственных отличий от методики В.Ф. Палия, которые 
сводятся к следующим моментам: 

– имеет более формализованный, структуриро-
ванный характер и в большей степени приспособле-
на к компьютеризации всех расчетов; 

– частично используются оптимизационные и 
экспертные методы; 

– ориентирована на широкий круг пользователей; 
– частично применяются подходы, используе-

мые в практике работы фирм, работающих в разви-
той рыночной экономике. Это позволяет установить 
обоснованные взаимосвязи между показателями фи-
нансового состояния отечественных организаций и 
фирм работающих в развитой рыночной экономике;

– методика позволяет выделить четыре уровня 
финансовой устойчивости. Для промежуточного 
коэффициента покрытия норматив установлен на 
уровне 0,80-1,00, тогда как у В. Палия – 0,70-0,80. 
Нормативы общего коэффициента покрытия в мето-
диках В. Палия и А. Шеремета одинаковы и состав-
ляют 2,0-2,5. В их методике подробно рассмотрен 
анализ балансовой прибыли, и прибыли от реали-
зации продукции. Кроме анализа финансового со-
стояния авторы ввели и методику анализа деловой 
активности. Под деловой активностью организации 
в финансовом аспекте авторы понимают, прежде 
всего, скорость оборота его средств. 

Авторы также выделяют четыре типа финансово-
го состояния. 

Первый тип – абсолютная устойчивость. Этому 
типу соответствуют минимальные величины запасов 
и затрат. Второй тип нормальная устойчивость. Для 
данного шла характерны нормативные величины за-
пасов и затрат. Третий тип – неустойчивое состоя-
ние, которому соответствуют убыточные величины 
запасов и затрат. Четвертый тип кризисное состоя-
ние. Для него характерны неподвижные и малопод-
вижные запасы и затоваренность готовой продукци-
ей в связи со снижением спроса. 

Внедрение в практику анализа названных меро-
приятий позволит существенно повысить эффек-
тивность экономического анализа и, следовательно, 

эффективность производства в целом. Это потребует 
роста объема исходной информации, так как не все 
данные для проведения анализа по предлагаемой 
методике имеются в современной бухгалтерской и 
статистической отчетности. Поэтому необходимо 
привлечение в практику анализа данных внутрипро-
изводственной работы, характеризующие все сторо-
ны субъектов предпринимательской деятельности 
предприятия для проведения комплексного анализа) 
и статистического (коэффициенты инфляции и др.). 
Однако компьютеризация существенно снизит тру-
доемкость анализа, что в целом также повисит эф-
фективность производства [4]. 

О. Е. Ефимова отмечает, что анализ коэффициен-
тов рентабельности имеет практическую значимость 
лишь в том случае, если полученные показатели 
сопоставляются с данными предыдущих лет или 
аналогичными показателями других организаций 
осуществляющих этот же вид экономической дея-
тельности. На этапе предварительной оценки фи-
нансового состояния необходимо также определять 
коэффициент маневренности, показывающий какая 
часть собственных источников средств вложена в 
наиболее маневренные (оборотный капитал) активы. 
Данный показатель, наряду с коэффициентом лик-
видности, является критерием финансовой устойчи-
вости хозяйствующего субъекта. Его оптимальное 
значение равно 0,5. На втором этапе анализа финан-
сового состояния, О. В. Ефимова предлагает группи-
ровку всех оборотных средств по категориям риска, 
что дает оценку «качества» оборотных средств с точ-
ки зрения их ликвидности. Выделяются следующие 
четыре группы оборотных средств: 

1. Минимальный риск – наличные денежные 
средства; легко реализуемые краткосрочные ценные 
бумаги. 

2. Малый риск – дебиторская задолженность 
организаций с устойчивым финансовым положе-
нием, запасы товарно-материальных ценностей 
(исключая заемные), готовая продукция, пользую-
щаяся спросом. 

3. Средний риск – продукция производственно-
технического назначения, незавершенное производ-
ство, расходы будущих периодов. 

4. Высокий риск – дебиторская задолженность 
организаций, находящихся в тяжелом финансовом 
положении, запасы готовой продукции, залежалые 
запасы. Для построения такой группировки уже не-
достаточно данных, содержащихся в бухгалтерской 
и статистической отчетности, необходимо использо-
вать показатели внутреннего учета [3]. 

Такова сущность методики анализа финансового 
состояния, предложенная О. В. Ефимовой. На сегод-
няшний день, она отвечает требованиям транзитив-
ной экономики, так как: 

– дает нужную информацию об эффективности 
работы предприятия 

– для внутренних и внешних пользователей;
– определить уровень ликвидности (платеже-

способности) предприятия в целом и его оборот-
ных средств;
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– дает анализ качественного состава имущества 
хозяйствующего субъекта, предусматривает ведение 
учета и анализа состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженности. 

Все это позволяет экономисту-аналитику выявить 
важные резервы повышения эффективности производ-
ства, а внешним пользователям объективно оценить 
сложившуюся финансовую ситуацию потенциального 
партнера. В отличие от них методика анализа финан-
сового состояния Ефимовой О. В. значительно расши-
ряет рамки информационной базы, что позволяет углу-
бить и качественно улучшить сам финансовый анализ. 
Согласно методике Ефимовой О. В., анализ баланса и 
рассчитанных на его основе коэффициентов следует 
рассматривать в качестве предварительного ознаком-
ления с финансовым положением организации.

Ефимова О.В. показывает, что одним из важней-
ших критериев оценки деятельности любой органи-
зации имеющей своей целью получение прибыли, 
является эффективность использования имущества 
и раскрывает основные подходы к проведению та-
кого анализа.

Финансовое положение организации во многом 
зависит от его способности приносить необходимую 
прибыль. Для характеристики и анализа прибыль-
ности автор рассматриваемой методики предлагает 
использовать систему показателей рентабельности, 
которая включает:

Рентабельность активов. Показывает, какую 
прибыль получает организация с каждого рубля, 
вложенного в активы [6]. В аналитических целях 
рекомендуется также определять рентабельность те-
кущих активов.

Рентабельность инвестиций. Характеризует эф-
фективность использования инвестируемых средств. 
Данный показатель в зарубежной практике финан-
сового анализа рассматривается как способ оценки 
мастерства управления инвестициями. В странах с 
развитыми рыночными отношениями информация 
о «нормальных» значениях показателей рентабель-
ности ежегодно публикуется торговой платой, про-
мышленными ассоциациями или правительством. 
Сопоставление своих показателей со сложившимися 
позволяет сделать вывод о состоянии финансового 
положения анализируемой организации.

Рентабельность собственного капитала. Показы-
вает прибыль, приходящуюся на 1 рубль источников 
собственных средств. (Этот показатель особенно ва-
жен для инвесторов капитана акционеров).

Рентабельность реализованной продукции. Ха-
рактеризует прибыль, получаемую с рубля реализо-
ванной продукции. Тенденция снижения этого по-
казателя свидетельствует, чаще всего, о снижении 
спроса на продукцию.

В настоящее время предлагается множество и 
других методик, основанных, как правило, на при-
менении аналогичного зарубежного опыта оценки 
финансового состояния организаций. При этом не-
которые авторы предлагаемых методик, пытаются 
напрямую перенести его в условия России. Далеко 
не всегда это правомерно. Например, во многих слу-

чаях неверно в качестве нормативной базы финансо-
вых коэффициентов принимать критические значе-
ния, используемые на Западе. 

Для достижения сопоставимости финансовых 
показателей Запада и России авторами одной из ме-
тодик предлагается ранжированный подход к вы-
бору их критических значений с учетом реальных 
условий нашей экономики. Авторы такого подхода, 
однако, не указывают сам способ ранжирования, а 
излагают лишь общие положения. 

 Анализ методов оценки уровня платежеспособ-
ности организаций, применяемых в Европе и США 
и сравнение этих методик с отечественными, пока-
зывает, что основные методические положения обоих 
подходов в основном совпадают. Различия и особен-
ности проявляются в следующем. Во-первых, в Рос-
сии в ходе анализа баланса основной акцент делается 
на расчет коэффициентов платежеспособности. Явно 
недостаточное внимание уделяется анализу структу-
ры и особенно динамики имущества организации и 
его реальной стоимости. А ведь коммерческие банки 
выдают кредиты под залог имущества. Кроме того, в 
России уже имеется широкая сеть специализирован-
ных чековых инвестиционных фондов, создаются и 
другие финансовые институты, работающие с чека-
ми, акциями и другими ценными бумагами. В этих ус-
ловиях речь идет о реальной ценности ценных бумаг, 
то есть об их реальной обеспеченности имуществом 
[5]. Поэтому анализ имущества организации, совер-
шенствование методики его проведения, объективная 
оценка имущества выходят на первый план. 

Во-вторых, за рубежом большое значение уделя-
ется учету воздействия информации на финансовое 
положение организации. В нашей стране этот вопрос 
недостаточно разработан в теоретическом и практи-
ческом планах. 

В-третьих, для России огромное значение имеет 
компьютеризация расчетов по анализу, финансового 
состояния, в отличие от стран Европы и США, в ко-
торых этот процесс достиг высокого уровня. 

Выводы и рекомендации. Для анализа финансо-
вого состояния организаций целесообразно рассчи-
тывать следующие показатели. Первые пять – явля-
ются основными и влияют на прогноз возможного 
банкротства акционерных обществ:

– отношение мобильного капитала к общим ак-
тивам – характеризует долю в активах акционерных 
обществ, средств, находящихся в мобильной форме;

– отношение накопленного капитала к общим ак-
тивам – характеризует эффективность работы АО в 
прошлом; для всех АО это отношение можно пред-
ставить равным 0, поскольку деятельность их в каче-
стве АО только начинается;

– отношение прибыли к общим агентам – харак-
теризует прибыльность АО;

– отношение капитала к общему долгу – харак-
теризует качество активов АО (долю в них заемных 
средств);

– отношение объема продаж к общим активам ха-
рактеризует эффективность использования активов 
для производства, пользующейся спросом продукции; 
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– отношение общего долга, к общим активам, по-
казатель являющийся дополнительной характери-
стикой качества активов;

– отношение прибыли к капиталу характеризует 
прибыльность организации

Для российской науки и практики автоматизация 
экономического анализа является одним из самосто-
ятельных актуальных направлений развития. 

 В вопросе определения цели, деятельности субъ-
ектов предпринимательской деятельности существу-
ет множество противоречий. По поводу разрешения, 
которых существует явное противоборство среди 
экономистов, исследователей в области управления. 
В этом противоречии значительную роль играют 
политические, экономические, социальные, эволю-
ционные и эмоциональные силы, а также незнание 
и сложность протекания социально-экономических 
процессов. Важно оценивать потенциальную реак-
цию ключевых заинтересованных сторон в отноше-
нии основных стратегических инициатив Интересы 
и реакции заинтересованных сторон должны быть 
оценены под как минимум пятью заголовками:

– финансовые риски для акционеров;
– возможности или влияние менеджмента;
– уровень занятости для сотрудников; 
– более широкие интересы общества, например, 

загрязнение окружающей среды;
– ответ, реакция правительства на стратегические 

инициативы.
Естественно, это приведет к определению боль-

ше стратегических, а не финансовых целей. 
Оценка деятельности субъектов предпринима-

тельства только в терминах краткосрочной финан-
совой прибыльности слишком проста и неполна. 

Существуют две принципиальные причины. Первое, 
часто возможно отказаться от долгосрочных прибы-
лей, чтобы взвинтить краткосрочные показатели, за 
счет аспектов, связанных с выживанием организации. 
Второе, такой подход игнорирует интересы других за-
интересованных сторон, например сотрудников [1].

Для этого необходимо определять различие меж-
ду стратегическими и финансовыми целями. При 
принятии управленческих решении должны учиты-
вать интересы всех заинтересованных сторон. Хоро-
ший финансовый результат повышает благосостоя-
ние общества, а значит, удовлетворяет все интересы. 

 Нами рассмотрены основные действующие ме-
тодики анализа финансового состояния организа-
ций, выявлены их положительные и отрицательные 
стороны. Необходимо отметить, что с точки зрения 
информационного обеспечения все они ориентиро-
ваны главным образом на данные бухгалтерского ба-
ланса. Этот подход является несколько упрощенным. 
Данные, полученные на его основе, дают приблизи-
тельную характеристику финансового состояния 
организации. Это связано с тем, что бухгалтерская 
отчетность, в том числе баланс, составляется с опре-
деленной периодичностью и является «фотографи-
ей» состояния на определенную дату. Следователь-
но, рассчитанные на его основе показатели также 
приблизительно характеризуют финансовое состо-
яние организации. Кроме того, «информация» ба-
ланса представляет не «качество» имущества субъ-
ектов предпринимательской деятельности, а лишь 
его стоимостную оценку. Все вышеперечисленное 
может существенно затруднить управление эффек-
тивностью производства и даже направить его в не-
правильное русло.
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У статті розглянуто питання, що стосуються особливостей реформування політики зайня-
тості в Україні на сучасному етапі. Досліджено проблемні питання щодо реформування 
ринку праці та процеси,які заважають цьому. Проаналізовано досвід деяких країн Європей-
ського Союзу та вказано напрями та шляхи, які Україна може використати у власній системі 
господарювання за для вдосконалення результатів регуляторної діяльності у сфері реформу-
вання політики зайнятості.
Ключові слова: європейський досвід, штрафні санкції, ринок праці, тіньова зайнятість.

Постановка проблеми. Державна політика за-
йнятості в Україні уже тривалий час потребує ре-
формування. Насамперед держава повинна перегля-
нути наскільки зараз є дієвими методи і підходи для 
боротьби з нелегальною зайнятістю і чи є ці методи 
стимулом в майбутньому не порушувати законодав-
сто у сфері зайнятості населення. Виплата заробітної 
плати в «конвертах» і тіньова зайнятість – проблема, 
яка існує у багатьох країнах. Проте в Україні вона 
досягла критичного рівня. За експертними оцінками 
науковців в Україні 145 млрд. гривень річного фон-
ду оплати праці знаходиться в «тіні» [4]. Це все є 
індикатором того, що політика зайнятості потребує 
реформування і використання досвіду тих країн, які 
показали дієві результати у цьому напрямку.

Вже всім відомо, тіньова зайнятість та виплата за-
робітної плати в «конвертах» позбавляє працівників 
від достойного соціального захисту, зокрема оплати 
тимчасової непрацездатності, виплати допомоги з 
безробіття у випадку втрати роботи, одержання при-
стойної пенсії, а також зменшує надходження коштів 
до бюджетів усіх рівнів та страхових фондів. Пробле-
ма нелегальної зайнятості в Україні існує вже досить 
довгий час і більшість контролюючих органів намага-
лися вживати заходи по протидії негативних явищах 
у сфері зайнятості, але позитивного результату це не 
дало. Тому для подальшої боротьби з тіньової зайня-
тості Україні варто спиратися на досвід країн, які по-
казали ефективні результати в цьому питанні, а це в 
першу чергу країни Європейського Союзу. 

Регулювання ринку праці України в умовах реа-
лізації основної зовнішньоекономічної стратегії – ін-
теграції країни до Європейського Союзу – потребує 
вивчення особливостей формування і розвитку за-
гального європейського ринку праці, що буде ви-
значати розвиток національного ринку праці в май-
бутньому. Підвищення рівня зайнятості населення, 
зменшення тіньового ринку праці є важливою пере-
думовою соціально економічного розвитку країни.  
У зв’язку з цим економічно розвинуті країни відносять 
проблеми зайнятості до тих, вирішення яких впливає 
на забезпечення соціально-економічної стабільності 

суспільства. Європейська орієнтація України суттєво 
актуалізує питання вдосконалення системи регулю-
вання ринку праці. Метою дослідження є вивчення 
досвіду країн Європейського Союзу щодо здійснення 
політики зайнятості, що сприятиме удосконаленню 
цієї політики на ринку праці в Україні.

Аналіз досліджень та публікацій. Протягом 
останніх років проблематика тіньової зайнятості не-
одноразово знаходили своє відображення у працях 
багатьох вчених і практиків, серед яких: А. Котляр, 
П. Аючатова, А. Бояркін, Н. Володіна, Я. Міклош, 
Л. Єневич, В. Саульська, Л. Шиян, М. Міропольська, 
Е. Лібанова, а також інші зарубіжні фахівці. Проте, 
незважаючи на значний загальносвітовій науковий 
доробок, проблеми негативного впливу тіньової за-
йнятості населення на ринок праці в Україні і по цей 
час залишаються вивченими недостатньо глибоко, 
і разом з тим це залишає місце для подальших на-
укових досліджень. Тому, на нашу думку, обрана для 
розгляду тема є важливою на даний час. У багатьох 
дослідженнях визначаються актуальні питання про-
блем розвитку ринку праці, проблеми тіньової за-
йнятості як для працівників так і для роботодавців, 
обґрунтовуються проблеми та шляхи їх вирішення у 
функціонуванні ринку праці в Україні. 

Мета дослідження. Метою дослідження є ви-
вчення досвіду країн Європейського Союзу щодо 
здійснення політики зайнятості, що сприятиме удо-
сконаленню цієї політики на ринку праці в Україні. 
Глибинний аналіз цих питань дасть змогу розробити 
систему заходів та рекомендації стосовно розв’язання 
і вирішення проблем зайнятості в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні можна 
стверджувати, що один з пріоритетів України — курс 
на євроінтеграцію. Відповідно це поширює серйозні 
виклики для вітчізняного ринку праці і економіки та 
змушує проводити реформи та активні заходи з регу-
лювання зайнятості відповідно до європеських стан-
дартів. У зв’язку з цим доцільно проаналізувати, які 
методи політики зайнятості використовують деякі 
країни Європейського Союзу. Важливим здобутком 
країн Європи є європейська стратегія зайнятості, 
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основними складовими якої є створення робочих 
місць, якість роботи, продуктивність праці, гідна 
оплата праці, соціальна безпека, професійні та соці-
альні навички, дотримання законодавства. 

Аналіз світового досвіду показує, що більшість 
Європейських країн досить жорстко підходить до 
вирішення цих питань. Державна політика кра-
їн учасниць ЄС у сфері зайнятості зорієнтована, в 
першу чергу, на залучення до ринку праці працез-
датного населення країн поряд з пропагандою необ-
хідності постійного та систематичного оновлення 
знань та проходження навчання [2]. В окремих краї-
нах приймаються певні заходи, які мають мотивува-
ти підприємства до легалізації заробітної плати або 
зобов’язують їх до таких дій. Також в деяких кра-
їнах вживаються заходи зобов’язуючого характеру. 
Зокрема Болгарія встановила на державному рівні 
за погодженням із соціальними партнерами підви-
щений мінімальний рівень бази сплати страхових 
внесків. У Польщі для усіх видів страхування (крім 
медичного) за базу, з якої сплачуються страхові вне-
ски підприємцями (самозайнятими), застосовується 
60% прогнозної заробітної плати в економіці кра-
їни. У Чехії, крім мінімальної заробітної плати, за-
проваджено поняття – гарантована заробітна плата. 
Гарантована заробітна плата є обов’язковою для ви-
конання бізнесовими структурами, які не укладають 
колективних договорів і встановлюється урядом. 
Мінімальний гарантований рівень заробітної плати 
згрупований за восьма групами, виходячи з 40-го-
динного робочого тижня. 

На сьогодні Україна має найнижчі штрафні санк-
ції за порушення законодавства про працю, у порів-
нянні з країнами Європи. Так, максимальні штраф-
ні санкції за порушення законодавства про працю, 
передбачені Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, складають 1700 гривень [1]. 

У країнах Європи штрафні санкції за не укладан-
ня трудових договорів та виплату заробітної плати в 
«конвертах» складають в гривневому еквіваленті в: 
Болгарії – від 8,3 тис. грн. до 83,0 тис. грн.; Чехії –  
від 100 тис. грн. і більше; Словаччині – максималь-
ний розмір до 2 млн. гривень [4]. На даний час робо-
тодавець в Україні має економічну вигоду від випла-
ти заробітної плати «в конвертах» та неоформлення 
трудових відносин, адже він економить значні кошти 
ухиляючись від сплати податків та внесків до бю-
джетів усіх рівнів, Пенсійного та інших страхових 
фондів. Тим самим створюються неконкурентні умо-
ви, для роботодавців, які своєчасно та в повному об-
сязі виплачують заробітну плату. Посилення штраф-
них санкцій за порушення законодавства про працю 
дозволить захистити конституційне право громадян 
на належну винагороду за працю та стимулюватиме 
роботодавців в подальшому дотримуватись норм за-
конодавства про працю [1]. 

Поряд з тим пильна увага європейської економіч-
ної спільноти прикута до урегулювання інтересів 
населення щодо виховання дітей та здійснення тру-
дової діяльності: у Скандинавських країнах, Данії, 
Швеції, Голландії, Нідерландах, Франції, Великій 

Британії, політика держави направлена на створення 
та якісне функціонування систем дошкільних дитя-
чих закладів, стимулювання повернення до трудової 
діяльності матерів після народження дітей, зокрема 
за допомогою впровадження скороченого робочого 
дня,використання податкових пільг тощо [2].

Враховуючи основні напрями реформування да-
ної сфери, проголошені у Європейській стратегії 
забезпечення зайнятості, при побудові власної по-
літики сприяння зайнятості такі країни, як Поль-
ща, Словаччина, Болгарія демонструють протягом  
2008-2012 років стабільний приріст показника за-
йнятості населення – понад 2% щорічно [3].

Висновки. Отже, частково дослідивши євро-
пейський досвід регулювання ринку праці, можна 
стверджувати, що у деяких європейських країнах 
використовуються саме активні заходи регулювання 
зайнятості. Використання зазначеного європейсько-
го досвіду у сфері зайнятості населення дозволить у 
приватному секторі економіки, де найнижчі розміри 
заробітної плати та найчастіші порушення законо-
давства з праці, запровадити обов’язкові норми. Їх 
запровадження сприятиме забезпеченню підвищен-
ня рівня середньої заробітної плати та збільшенню 
надходженнь до страхових фондів і бюджетів. Ме-
тою реформуваня вітчизняного ринку праці є розроб-
ка та впровадження основних методів регулювання 
міжнародного ринку праці, інструментів регулюван-
ня зайнятості з врахуванням досвіду європейських 
країн і науково – обгрунтованіх рекомендацій з 
удосконалення політики зайнятості на ринку праці. 
Можливості євроінтеграції України тісно пов’язані 
із гармонізацією національного законодавства з за-
конодавством Європейського Союзу, зближенням 
основних стратегій соціально-економічного розви-
тку, досягненням відповідних соціальних стандар-
тів. У майбутньому політика зайнятості в Україні 
повинна бути спрямована на:

– формування необхідних організаційних і соці-
альних умов для забезпечення гарантій зайнятості;

– здійснення заходів, спрямованих на поперед-
ження безробіття і тіньової зайнятості;

– державну підтримку малого і середнього бізнесу;
– підвищення ролі держави у вирішенні проблем 

створення та захисту робочих місць.
Одним з найбільших досягнень Євросоюзу мож-

на вважати створення спільного ринку праці, вільно-
го руху робочої сили, єдину стратегію зайнятості. І 
хоча світова економічна криза, тенденції демографіч-
ного старіння, глобальна конкуренція суттєво впли-
нули на ринок праці, в країнах Європи погіршивши 
умови зайнятості, Євросоюз продовжує проводи-
ти цілеспрямовану політику щодо збалансованості 
ринку праці, використовуючи можливості загально-
європейського та національного рівня. Таким чином, 
формування ефективної політики зайнятості насе-
лення, використовуваши досвід країн Європейський 
Союз, дасть змогу не лише покращити матеріальний 
стан домогосподарств, але й забезпечить позитивні 
тенденції щодо формування належного пенсійного 
забезпечення у майбутньому.
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей реформирования политики занятости в 
Украине на современном этапе. Исследованы проблемные вопросы реформирования рынка труда и 
процессы, которые мешают этому. Проанализирован опыт некоторых стран Европейского Союза и 
указано направления и пути, которые Украина может использовать в своей системе хозяйствования 
за для совершенствования результатов регуляторной деятельности в сфере реформирования поли-
тики занятости.
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МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Усатенко М.Д.
аспирант
Киевского национального университета строительства и архитектуры

В статье рассмотрено применение методов нечеткой логики для решения задач управления 
проектами. Определено, что проекты функционируют в основном в условиях неопреде-
ленности окружения и перспектив развития их цели могут меняться, и возникает необхо-
димость разработки методов их определения. Обзор существующих методов показал, что 
многие из них не адаптированы к использованию нечетких оценок, поэтому актуальным 
является применение нечеткой логики в управлении проектами.
Ключевые слова: нечеткая логика, управление, проект, носитель, функция.

Постановка проблемы. Сегодня термины fuzzy 
set и fuzzy logic далеко не столько известные, как, 
например, в середине восьмидесятых годов. Тогда 
словосочетание «нечеткая логика» буквально не схо-
дило со страниц самых разных изданий – от малоиз-
вестных сугубо специализированных до массовых и 
таких научно-известных, что термин «научный» при 
упоминании их названий приходилось высказывать 
то стыдно. К середине 90 х многообещающую техно-
логию начали критиковать. Сначала анализ цитиро-
вания в научных работах выявил катастрофический 
спад интереса ученых-теоретиков. Затем ответили 
практики – слово fuzzy словно ознаменовало самый 
«бесперспективный» раздел в программировании.  
И вот, к началу нового тысячелетия, у многих появи-
лось предсказание, что нечеткая логика – это что-то 
когда-то очень модное и сегодня совсем забытое. Как 
конечно бывает, на самом деле все и так, и одновре-
менно совсем не так. Когда наложены на «нечеткую 
логику» как теорию и технику решения всех проблем 
ожидания не подтвердились – точно так же, как не 
подтвердились ранее и не подтвердятся в будущем 
все аналогичные ожидания от «самых современных 
лекарств от всех заболеваний. Но и теория, а прак-
тика от этого ни в коем случае совсем не пострада-
ли. Скорее всего даже наоборот. С одной стороны, 
для нечеткой логики нашлись столь четко очерчен-
ные области использования, что стало возможным 
появление мощных инструментальных моделей, 
позволяя спрятать много нетривиальных сложных 
математических операций за удобными интерфейса-
ми пользователя и выраженными проблемно-ориен-
тированными графическими метафорами. С другой 
стороны, фундаментальные математические опера-
ции нечеткой логики настолько четко определены, 
что они давно и успешно реализованы «в железе» 
(точнее, в системах команд) серийно выпускаемых 
однокристальных микроконтроллеров.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Анализируя последние исследования и публи-
кации, мы пришли к выводу, что задачам принятия 
решений уделяется значительное внимание. Но так 
как проекты функционируют в основном в условиях 

неопределенности окружения и перспектив развития 
их цели могут меняться, и возникает необходимость 
разработки методов их определения.

Формулирование целей статьи – предложить 
модель принятия решений, учитывающую особен-
ности управлении проектами в неопределенном 
окружении. Предполагается исследовать способы 
применения нечеткой логики в задачах управления 
проектами, адаптировать метод нечеткого критиче-
ского пути к использованию трапециевидных нечет-
ких чисел, построить алгоритмы к данному методу.

Изложение основного материала. Нечеткие 
множества. Пусть E – универсальное множество, 
x – элемент E, а R – некоторое свойство. Обычное 
(четкое) подмножество A универсального множе-
ства E, элементы которого удовлетворяют свойству 
R, определяется как множество упорядоченных пар  
A = {μA (х)/х}, где 

μA(х) – характеристическая функция, принимаю-
щая значение 1, если x удовлетворяет свойству R, и 
0 – в противном случае. 

Нечеткое подмножество отличается от обычно-
го тем, что для элементов x из E нет однозначного 
ответа «да-нет» относительно свойства R. В связи 
с этим, нечеткое подмножество A универсального 
множества E определяется как множество упорядо-
ченных пар A = {μA(х)/х}, где

μA(х) – характеристическая функция принад-
лежности (или просто функция принадлежности), 
принимающая значения в некотором вполне упоря-
доченном множестве M (например, M = [0,1]). Функ-
ция принадлежности указывает степень (или уро-
вень) принадлежности элемента x подмножеству A. 
Множество M называют множеством принадлеж-
ностей. Если M = {0,1}, то нечеткое подмножество 
A может рассматриваться как обычное или четкое 
множество. 

Примеры записи нечеткого множества
Пусть E = {x1, x2, x3, x4, x5}, M = [0,1]; A – нечеткое 

множество, для которого 
μA(x1) = 0,3; 
μA(x2) = 0; 
μA(x3) = 1; 
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μA(x4) = 0,5; 
μA(x5) = 0,9. 
Тогда A можно представить в виде:
A = {0,3/x1; 0/x2; 1/x3; 0,5/x4; 0,9/x5} или
A = 0,3/x1 + 0/x2 + 1/x3 + 0,5/x4 + 0,9/x5, или 

A = x1 x2 x3 x4 x5 
0,3 0 1 0,5 0,9

Замечание. Здесь знак «+» не является обозначени-
ем операции сложения, а имеет смысл объединения. 

Основные характеристики нечетких мно-
жеств

Пусть M = [0,1] и A – нечеткое множество с эле-
ментами из универсального множества E и множе-
ством принадлежностей M. 

Величина  μA(x) называется высотой нечет-
кого множества A. Нечеткое множество A нормаль-
но, если его высота равна 1, т.е. верхняя граница его 
функции принадлежности равна 1 (  μA(x) = 1). 
При  μA(x) < 1 нечеткое множество называется 
субнормальным. 

Нечеткое множество пусто, если ∀ x∈E µ A(x)=0. 
Непустое субнормальное множество можно норма-
лизовать по формуле μA(x) : = . 

Нечеткое множество унимодально, μA(x) = 1 
только на одном x из E. 

Носителем нечеткого множества A является 
обычное подмножество со свойством μA(x) > 0, т.е. 
носитель A = {x/μA(x)>0} ∀ x∈E. 

Элементы x∈E, для которых μA(x) = 0,5 называ-
ются точками перехода множества A. 

Примеры нечетких множеств
Пусть E = {0, 1, 2, .., 10}, M = [0,1]. Нечеткое 

множество «несколько» можно определить следую-
щим образом: «несколько» = 0,5/3+0,8/4+1/5+1/6+ 
+0,8/7+0,5/8; его характеристики: высота = 1, носи-
тель = {3, 4, 5, 6, 7, 8}, точки перехода – {3, 8}. 

Пусть E = {0, 1, 2, 3, ..., n,...}. Нечеткое множе-
ство «малый» можно определить:

«малый» = .

Пусть E = {1, 2, 3, ..., 100} и соответствует по-
нятию «возраст», тогда нечеткое множество «моло-
дой», может быть определено с помощью

μ«молодой»(x) = .

Нечеткое множество «молодой» на универсаль-
ном множестве E' ={Иванов, Петров, Сидоров, ...}  
задается с помощью функции принадлежности 
μ«молодой»(x) на E = {1, 2, 3, ...100} (возраст), называ-
емой по отношению к E' функцией совместимости, 
при этом: 

μ«молодой»(Сидоров): = μ«молодой»(x), где x – возраст 
Сидорова. 

Пусть E = {Запорожец, Жигули, Мерседес, ...} – 
множество марок автомобилей, а E' = [0, ∞) – уни-
версальное множество «стоимость», тогда на E' мы 

можем определить нечеткие множества типа: «для 
бедных», «для среднего класса», «престижные», с 
функциями принадлежности типа:

Имея эти функции и зная стоимости автомоби-
лей из E в данный момент времени, мы тем самым 
определим на E' нечеткие множества с этими же на-
званиями. 

Так, например, нечеткое множество «для бед-
ных», заданное на универсальном множестве  
E = {Запорожец, Жигули, Мерседес, ....} выглядит 
следующим образом:

Аналогично можно определить Нечеткое множе-
ство «скоростные», «средние», «тихоходные» и т.д. 

О методах построения функций принадлежно-
сти нечетких множеств

В приведенных выше примерах использованы 
прямые методы, когда эксперт либо просто задает 
для каждого x∈E значение μA(x), либо определяет 
функцию совместимости. Как правило, прямые ме-
тоды задания функции принадлежности использу-
ются для измеримых понятий, таких как скорость, 
время, расстояние, давление, температура и т.д., или 
когда выделяются полярные значения. 

Во многих задачах при характеристике объекта 
можно выделить набор признаков и для каждого из 
них определить полярные значения, соответствую-
щие значениям функции принадлежности, 0 или 1. 

Например в задаче распознавания лиц можно вы-
делить следующие шкалы:
  0 1
x1 высота лба низкий широкий
x2 профиль носа курносый горбатый
x3 длина носа короткий длинный
x4 разрез глаз узкие широкие
x5 цвет глаз светлые темные
x6 форма подбородка остроконечный квадратный
x7 толщина губ Тонкие толстые 
x8 цвет лица темный светлый
x9 очертание лица овальное квадратное 

Для конкретного лица А эксперт, исходя из 
приведенной шкалы, задает μA(x)∈[0,1], фор-
мируя векторную функцию принадлежности  
{μA(x1), μA(x2), ... μA(x9)}. 

При прямых методах используются также груп-
повые прямые методы, когда, например, группе 
экспертов предъявляют конкретное лицо и каждый 
должен дать один из двух ответов: «этот человек 
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лысый» или «этот человек не лысый», тогда коли-
чество утвердительных ответов, деленное на общее 
число экспертов, дает значение μ«лысый» (данного 
лица). (В этом примере можно действовать через 
функцию совместимости, но тогда придется счи-
тать число волосинок на голове у каждого из предъ-
явленных эксперту лиц). 

Косвенные методы определения значений функ-
ции принадлежности используются в случаях, 
когда нет элементарных измеримых свойств, че-
рез которые определяется интересующее нас не-
четкое множество. Как правило, это методы по-
парных сравнений. Если бы значения функций 
принадлежности были нам известны, например,  
μA(xi) = wi, i = 1, 2, ... , n, то попарные сравнения мож-
но представить матрицей отношений A = {aij}, где  
aij = wi /wj (операция деления). 

На практике эксперт сам формирует матрицу A, 
при этом предполагается, что диагональные элемен-
ты равны 1, а для элементов симметричных относи-
тельно диагонали aij = 1/aij, т.е. если один элемент 
оценивается в α раз сильнее чем другой, то этот по-
следний должен быть в 1/α раз сильнее, чем первый. 
В общем случае задача сводится к поиску вектора w, 
удовлетворяющего уравнению вида Аw = λmaxw, где 
λmax – наибольшее собственное значение матрицы A. 
Поскольку матрица А положительна по построению, 
решение данной задачи существует и является поло-
жительным. 

Проблема управления проектами относится к за-
дачам оптимизации в условиях неопределённости. 
Как правило, для решения подобных задач привлека-
ется аппарат теории вероятности. Однако в ряде си-
туаций, применение теории вероятностей представ-
ляется недостаточно корректным и обоснованным. 
Причиной этому является недостаток имеющихся 
данных, не позволяющий с достаточной степенью 
уверенности установить адекватность выбранной 
для описания ситуации вероятностной модели. В та-
ких условиях появляется потребность в других, от-
личных от вероятностного, подходах к оценке име-
ющейся неопределённости. Один из таких подходов 
основан на применении теории нечётких множеств.

Применительно к проблеме управления проекта-
ми с привлечением теории нечётких множеств стал-
киваются с двумя задачами:

– получение оценок показателей проекта в виде 
нечётких чисел;

– формирование оптимального распределения 
ресурсов проекта на основе полученных нечётких 
оценок.

При управлении проектами наиболее часто приме-
няется метод критического пути, позволяющий найти 
максимальную продолжительность проекта. Приме-
няется данный метод в случае, когда имеется полная и 
точная информация о продолжительностях операций.

Для случаев интервальной и нечеткой неопреде-
ленности, то есть случаев информированности, при 
которых возможно получение аналитических выра-
жений для параметров событий, также разработан 
метод нечеткого критического пути. Модель интер-
вальной неопределенности рассмотрена в нечетком 
случае, при котором относительно продолжительно-
сти операций имеется нечеткая информация.

Нечеткая информация относительно продолжи-
тельности операций может быть получена от экс-
пертов в ситуации в ситуации, когда проект и каждая 
операция являются уникальными (например, науч-
ные, организационные и др. проекты) и отсутствуют 
как нормативы, так и статистические данные.

Выводы. В настоящее время при управлении 
проектами менеджеры сталкиваются с проблемой 
размытости исходных данных проекта. В особенно-
сти это относится к проектам, которые разрабатыва-
ются и внедряются впервые и не имеют каких-либо 
статистических данных. Обзор существующих мето-
дов показал, что многие из них не адаптированы к 
использованию нечетких оценок, поэтому актуаль-
ным является применение нечеткой логики в управ-
лении проектами. Метод нечеткого критического 
пути имеет довольно обобщенный вид и вычисления 
являются трудоемкими. 

 В ходе системного анализа графика проекта вы-
яснилось, что при оценке временных характеристик 
работ и анализе сетевого графика проекта целесоо-
бразно использовать элементы нечеткой логики.
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МЕТОДИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Усатенко М.Д.
аспірант
Київского національного університету будівництва та архітектури

У статті розглянуто застосування методів нечіткої логіки для вирішення задач управління проекта-
ми. Визначено, що проекти функціонують в основному в умовах невизначеності оточення і перспек-
тив розвитку їх цілі можуть змінюватися, і виникає необхідність розробки методів їх визначення. 
Огляд існуючих методів показав, що багато з них не адаптовані до використання нечітких оцінок, 
тому актуальним є застосування нечіткої логіки в управлінні проектами.
Ключові слова: нечітка логіка, управління, проект, носій, функція.

METHODS OF FUZZY LOGIC IN PROJECT MANAGEMENT

Usatenko M.D.
Postgraduate
Kiev National University of Construction and Architecture

The article deals with the application of fuzzy logic methods for solving problems of project management. 
Determined that the projects operate mostly under uncertainty environment and prospects of their goals 
may change, and there is a need to develop methods for their determination. Review of existing methods 
showed that many of them are not adapted to the use of fuzzy estimates, so urgent is the use of fuzzy logic 
in project management.
Keywords: fuzzy logic, control, design, media, function
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МЕТОД ОТРИМАННЯ І РОЗВ’ЯЗАННЯ  
РІЗНИЦЕВИХ РІВНЯНЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ  

ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДИСКРЕТНИХ У ЧАСІ

Циганчук Р.О.
завідувач редакційного сектору видавництва,
аспірант
Університету банківської справи Національного банку України 

Для зменшення кількості різницевих рівнянь при збереженні необхідної точності резуль-
татів, доцільно використовувати апроксимації, які враховують більшу кількість членів роз-
кладання шуканого рішення в ряд Тейлора. Коефіцієнти таких апроксимацій знаходяться за 
методом невизначених коефіцієнтів. Запропоновано метод визначення різницевих рівнянь, 
апроксимуючих диференціальні рівняння. Сформульовано загальне поняття моделювання 
в економіці і його використання в розвитку і формалізації економічної теорії. Описано ма-
тематичні методи дослідження в економіці, розглянуто теорію моделювання, моделі різних 
рівнів економіки та узгодження інтересів. Отримано різницеві рівняння підвищеної точнос-
ті, які дають змогу ціною незначного ускладнення розрахункових формул суттєво скоротити 
загальне число прораховуваних вузлів при моделюванні економічних процесів.
Ключові слова: неперервний час, дискретний час, математична модель, вузлова функція, 
економічна динаміка, періодичність.

Постановка проблеми. Поширеною методикою 
опису тих чи інших процесів і явищ служить мо-
делювання. Моделювання вважається досить ефек-
тивним засобом прогнозування можливого явища, 
нових або майбутніх технічних засобів, конкретних 
рішень. Уперше для цілей прогнозування побудови 
операційних моделей було зроблено в економіці. 
Модель конструюється суб’єктом дослідження так, 
щоб операції відображали характеристики об’єкта 
(взаємозв’язки, структурні та функціональні пара-
метри і т.д.), істотні для мети дослідження. Тому пи-
тання про якість такого відображення – адекватності 
моделі об’єкта – правомірно вирішувати лише від-
носно певної мети. Конструювання моделі на осно-
ві попереднього вивчення об’єкта і виділення його 
істотних характеристик, експериментальний і теоре-
тичний аналіз моделі, зіставлення результатів з да-
ними об’єкта, коригування моделі – усе це становить 
зміст методу моделювання.

Метод моделювання, розробка якого стосовно 
прогнозування економічних процесів наштовхуєть-
ся на серйозні труднощі, вимагає до себе особливої 
уваги. Труднощі застосування методу моделювання 
у прогнозуванні економічних процесів викликані 
складністю структури технічного розвитку і тому 
змушують користуватися не єдиною моделлю, а сис-
темою методів і моделей, що характеризується пев-
ною ієрархією і послідовністю.

Під системою моделей прогнозування еконо-
мічних процесів слід розуміти сукупність методик 
і моделей, що дозволяє дати погоджений і несу-
перечливий прогноз економічних процесів галузі, 
що ґрунтується на вивченні техніко-економічних 
тенденцій і закономірностей, що складаються в по-

точному і майбутніх періодах, на заданих цільових 
установках, на наявних ресурсах, виявлених потре-
бах народного господарства та їх динаміці.

Така система передбачає певну черговість вико-
ристання моделей для цілей складання комплексного 
прогнозу.

Для вивчення закономірностей розвитку еконо-
міки, соціальних процесів широко використовується 
економіко-математична модель. Вона являє собою 
систему формалізованих співвідношень, що опису-
ють основні взаємозв’язки елементів, що утворюють 
економічну систему.

Використання математичного апарату для опису 
моделей пов’язане з перевагами математичного під-
ходу до багатостадійних процесів обробки інформа-
ції, використанням ідентичних засобів формування 
завдань, пошуку методів їх вирішення, фіксації цих 
методів і їх перетворення у програми, розраховані на 
застосування засобів обчислювальної техніки.

Сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на 
макрорівні, включає як природний, необхідний еле-
мент математичні моделі та методи. Використання 
математики в економіці дозволяє, по-перше, виді-
лити і формально описати найбільш важливі, істот-
ні зв’язки економічних змінних і об’єктів: вивчення 
настільки складного об’єкта припускає високий сту-
пінь абстракції. По-друге, з чітко сформульованих 
вихідних даних і співвідношень методами дедукції 
можна отримувати висновки, адекватні досліджува-
ному об’єкту в тій же мірі, що і зроблені передумови. 
По-третє, методи математики і статистики дозволя-
ють індуктивним шляхом отримувати нові знання 
про об’єкт: оцінювати форму і параметри залежнос-
тей його змінних, що відповідають у найбільшій мірі 
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наявним спостереженням. Нарешті, по-четверте, 
використання мови математики дозволяє точно і 
компактно викладати положення економічної теорії, 
формулювати її поняття та висновки.

Математичні моделі використовувалися з ілю-
стративними і дослідницькими цілями ще Ф. Кене 
(1758 «Економічна таблиця»), А. Смітом (класична 
макроекономічна модель), Д. Рікардо (модель між-
народної торгівлі). У XIX столітті великий внесок 
у моделювання ринкової економіки внесла мате-
матична школа (Л. Вальрас, О. Курно, В. Парето,  
Ф. Еджворт та ін.). У XX столітті математичні ме-
тоди моделювання застосовувались дуже широко, з 
їх використанням пов’язані практично всі роботи, 
удостоєні Нобелівської премії з економіки (Д. Хікс,  
Р. Солоу, В. Леонтьєв, П. Самуельсон та ін.). Розви-
ток мікроекономіки, макроекономіки, прикладних 
дисциплін пов’язано з все більш високим рівнем їх 
формалізації. Основу для цього заклав прогрес в об-
ласті прикладної математики – теорії ігор, матема-
тичного програмування, математичної статистики.  
У Росії на початку XX століття великий внесок у ма-
тематичне моделювання економіки внесли В. К. Дми-
трієв і Е. Е. Слуцький. У 1930-1950 роки в цій області 
не спостерігалося прогресу внаслідок ідеологічних 
обмежень тоталітарного режиму. У 1960-1980 рр.  
економіко-математичний напрям відродився  
(B. C. Немчинов, В. В. Новожилов, Л. В. Канторо-
вич), але був пов’язаний в основному зі спробами 
формально описати «систему оптимального функці-
онування соціалістичної економіки» (Н. П. Федорен-
ко, С. С. Шаталін та ін.). Будувалися багаторівневі 
системи моделей народногосподарського плануван-
ня, оптимізаційні моделі галузей і підприємств. За-
раз важливим завданням є моделювання процесів 
перехідного періоду.

Будь-яке економічне дослідження завжди передба-
чає об’єднання теорії (економічної моделі) та практи-
ки (статистичних даних). Теоретичні моделі викорис-
товуються для опису і пояснення спостережуваних 
процесів,а статистичні дані збираються з метою емпі-
ричної побудови і обґрунтування моделей [5].

Для вивчення різних економічних явищ еконо-
місти використовують їх спрощені формальні описи, 
так звані економічні моделі. Прикладами економіч-
них моделей є моделі споживчого вибору, моделі 
фірми, моделі економічного зростання, моделі рів-
новаги на товарних, факторних і фінансових ринках 
і багато інших. Будуючи моделі, економісти виявля-
ють істотні фактори, що визначають досліджуване 
явище і відкидають деталі не суттєві для вирішення 
поставленої проблеми. Формалізація основних осо-
бливостей функціонування економічних об’єктів до-
зволяє оцінити можливі наслідки впливу на них і ви-
користовувати такі оцінки в управлінні.

Методика побудови економічної моделі.
1. Формулюються предмет і мета дослідження.
2. У розглянутій економічній системі виділяють-

ся структурні або функціональні елементи, відповід-
ні даній меті, виявляються найбільш важливі якісні 
характеристики цих елементів.

3. Словесно, якісно описуються взаємозв’язки 
між елементами моделі.

4. Вводяться символічні позначення для характе-
ристик економічного об’єкта, що враховуються і фор-
малізуються, наскільки можливо, взаємозв’язки між 
ними. Тим самим формулюється математична модель.

5. Проводяться розрахунки з математичної моделі 
і аналізується отримане рішення.

Слід розрізняти математичну структуру моделі та 
її змістовну інтерпретацію.

Економічні моделі дозволяють виявити особли-
вості функціонування економічного об’єкта і на осно-
ві цього передбачати майбутню поведінку об’єкта при 
зміні будь-яких параметрів. У моделі всі взаємозв’язки 
змінних можуть бути оцінені кількісно, що дозволяє 
отримати більш точний і надійний прогноз.

Для будь-якого економічного суб’єкта можли-
вість прогнозування ситуації означає, перш за все, 
отримання кращих результатів або уникнути втрат, у 
тому числі і в державній політиці.

За своїм визначенням будь-яка економічна мо-
дель абстрактна і, отже, неповна, оскільки, виділяю-
чи найбільш суттєві фактори, що визначають законо-
мірності функціонування розглянутого економічного 
об’єкта, вона абстрагується від інших факторів, які, 
незважаючи на свою відносну незначущість, все ж в 
сукупності можуть визначати не тільки відхилення 
в поведінці об’єкта, а й саме його поведінку. Так, в 
найпростішій моделі попиту вважається, що величи-
на попиту на який-небудь товар визначається його 
ціною і доходом споживача. Насправді ж на величи-
ну попиту здійснює також вплив ряд інших факторів: 
смаки та очікування споживачів, ціни на інші товари, 
вплив реклами, моди і так далі. Зазвичай припуска-
ють, що всі фактори, не враховані явно в економічній 
моделі, справляють на об’єкт відносно малий резуль-
туючий вплив в аспекті, який нас цікавить. Склад 
врахованих в моделі факторів і її структура можуть 
бути уточнені в ході вдосконалення моделі.

Математична модель економічного об’єкта – це 
його гомоморфне відображення у вигляді сукупності 
рівнянь, нерівностей, логічних відносин, графіків. 
Гомоморфне відображення об’єднує групи зв’язків 
елементів досліджуваного об’єкта в аналогічні 
зв’язки елементів моделі. Модель – це умовний об-
раз об’єкта, побудований для спрощення його до-
слідження. Передбачається, що вивчення моделі дає 
нові знання про об’єкт або дозволяє визначити най-
кращі рішення в тій чи іншій ситуації.

Якщо модель є оптимізаційною, то поряд з обме-
женнями повинна бути визначена цільова функція, 
тобто величина, яка максимізується або мінімізуєть-
ся, що відображає інтереси суб’єкта, який приймає 
рішення.

Математичні моделі, що використовуються в еко-
номіці, можна поділяти на класи за рядом ознак, що 
відносяться до особливостей модельованого об’єкта, 
мети моделювання і використовуваного інструмен-
тарію: моделі макро– і мікроекономічні, теоретичні 
та прикладні, оптимізаційні і рівноважні, статичні і 
динамічні.
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Макроекономічні моделі описують економіку як 
єдине ціле, пов’язуючи між собою укрупнені мате-
ріальні та фінансові показники: ВНП, споживання, 
інвестиції, зайнятість, процентну ставку, кількість 
грошей та інші.

Мікроекономічні моделі описують взаємодію 
структурних і функціональних складових економіки 
або поведінку окремої такої складової в ринковому 
середовищі. Внаслідок різноманітності типів еконо-
мічних елементів і форм їх взаємодії на ринку, мікрое-
кономічне моделювання займає основну частину еко-
номіко-математичної теорії. У моделюванні ринкової 
економіки особливе місце займають рівноважні моде-
лі. Вони описують такі стани економіки, коли резуль-
туюча всіх сил, що прагнуть вивести її з цього стану, 
дорівнює нулю. У неринковій економіці нерівновага 
по одних параметрах (наприклад, дефіцит) компенсу-
ється іншими факторами (чорний ринок, черги і т.п.). 
Рівноважні моделі дескриптивні, описові. У нашій 
країні довгий час переважав нормативний підхід у 
моделюванні, заснований на оптимізації. 

Аналіз останніх наукових досліджень. Моде-
лювання економіки – розділ економічної науки, що 
займається аналізом властивостей і рішень матема-
тичних моделей економічних процесів. У деяких 
випадках ці моделі можуть розглядатися як частина 
математичної теорії на стику з економічною наукою. 
Моделювання економіки відділяється зазвичай від 
економетрики, що займається статистичною оцінкою 
і аналізом економічних залежностей і моделей на 
основі вивчення емпіричних даних. У моделюванні 
економіки досліджуються теоретичні моделі, засно-
вані на певних формальних передумовах (лінійність, 
опуклість, монотонність і т.п. залежності, конкрет-
ні формули взаємозв’язку величин). Моделювання 
економіки, взагалі кажучи, не займається вивченням 
ступеня обґрунтованості того, що дана залежність 
має той чи інший вид (наприклад, що величина спо-
живання є лінійною зростаючою функцією доходу), –  
це залишається для економетрики. Завданням мо-
делювання економіки є вивчення питання про іс-
нування рішення моделі, умовах її невід’ємності, 
стаціонарності, наявності інших властивостей. Це 
зазвичай здійснюється, як і в математиці, шляхом де-
дуктивного отримання наслідків (теорем) з апріорно 
зроблених передумов (аксіом).

Зрозуміло, предметна область, методологія та 
інструментарій економічної науки не вичерпуються 
підходами моделювання економіки та економетрики –  
зазвичай в економічних дослідженнях використо-
вуються також методи якісного аналізу, індуктивні, 
евристичні підходи, що перемежовуються з елемен-
тами моделювання економіки та економетрики. Та-
ким чином, моделювання економіки виступає і як 
самостійний розділ економічної науки, і як один з її 
інструментів. При цьому розділи моделювання еко-
номіки, що досліджувалися раніше в суто теоретич-
ному плані, все більше стають теоретичною базою 
та елементами прикладних досліджень.

Серед моделей економіки можна виділити два 
великих класи – моделі рівноваги в економічних 

системах і моделі економічного зростання. Моделі 
рівноваги (наприклад, модель Ерроу-Дебре, модель 
«витрати-випуск» В. Леонтьєва) допомагають дослі-
дити стани економічних систем, в яких рівнодіюча 
всіх зовнішніх сил дорівнює нулю. Це, взагалі кажу-
чи, статичні моделі, в той час як економічна динаміка 
описується за допомогою моделей зростання (модель 
Харрода-Домара, модель Солоу, моделі магістраль-
ного типу та ін.). Ключовим моментом дослідження 
моделей зростання є аналіз і відшукання траєкторій 
стаціонарного росту (зростання з постійними, в тому 
чи іншому сенсі, структурними характеристиками), 
до виходу на які зазвичай прагне описувана модел-
лю економічна система. Дослідження траєкторії ста-
ціонарного зростання є одночасно базою для аналізу 
більш складних типів росту і сполучною ланкою з мо-
делями економічної рівноваги[2, 3, 4].

У моделях статичних описується стан економіч-
ного об’єкта в конкретний момент чи період часу; 
динамічні моделі включають взаємозв’язки змінних 
в часі. У статичних моделях зазвичай зафіксовані 
значення ряду величин, що є змінними в динаміці, 
наприклад, капітальних ресурсів, цін і т.п. Динаміч-
на модель не зводиться до простої суми ряду статич-
них, а описує сили і взаємодії в економіці, що визна-
чають хід процесів у ній. Динамічні моделі зазвичай 
використовують апарат диференціальних та різнице-
вих рівнянь, варіаційного числення.

Детерміновані моделі передбачають жорсткі 
функціональні зв’язки між змінними моделі. Сто-
хастичні моделі допускають наявність випадкових 
впливів на досліджувані показники і використову-
ють інструментарій теорії ймовірностей і матема-
тичної статистики для їх опису.

Більшість економіко-математичних моделей ха-
рактеризується статичним підходом до вивчення 
економіки, коли її стан досліджується в заданий 
момент часу. Під статичною економічною систе-
мою розуміється така система, координати якої на 
досліджуваному відтинку часу можуть вважатися 
сталими. Відповідно, при формулюванні статичної 
економіко-математичної моделі припускається, що 
всі залежності відносяться до одного моменту часу, 
а система, що моделюється, є незмінною в часі. При 
цьому ігноруються можливі, а інколи неминучі змі-
ни, оскільки їх врахування не вимагається поставле-
ною метою моделювання.

Крім того, припускається, що всі процеси, які про-
тікають в системі, не вимагають для свого аналізу 
розгортання в часі, так як можуть бути з достатньою 
ступінню точності схарактеризовані незалежними 
від часу величинами. Тому в статичній моделі час не 
вводиться явно. Статичні моделі характеризують еко-
номічну систему на будь-якому фіксованому моменті 
часу. Оскільки статичні моделі у формалізованому ви-
гляді не містять фактора часу, вони завжди простіші 
динамічних моделей тих самих економічних систем, 
які в тій чи іншій мірі враховують цей фактор.

Під динамічною системою розуміють всяку сис-
тему, яка змінюється в часі. Час в економічній дина-
міці може розглядатися як неперервний або дискрет-
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ний. Неперервний час зручний для моделювання, так 
як дає змогу використати апарат диференціального 
числення і диференціальних рівнянь. Дискретний 
час зручний для розв’язування прикладних задач, 
оскільки статистичні дані завжди дискретні і відно-
сяться до конкретних одиниць часу. Для дискретного 
часу використовують апарат різницевих рівнянь [1].

Математичний опис динамічних моделей здій-
снюється, як правило:

– системами диференціальних рівнянь, в яких не-
перервною змінною є час;

– різницевими рівняннями, де час – дискретна ве-
личина;

– системами звичайних алгебраїчних рівнянь.
За допомогою динамічних моделей, зокрема, 

розв’язуються задачі планування і прогнозування 
економічних процесів [5]:

– визначення траєкторії розвитку економічної 
системи та її стан у задачі моменти часу;

– аналіз економічної системи на стійкість;
– аналіз структурних зсувів.
У практичній діяльності використовуються бага-

тогалузеві динамічні моделі розвитку економіки, ви-
робничі функції, теорія економічного зростання.

Диференціальні рівняння знаходять достатньо 
широке застосування в моделях динамічної економі-
ки, в яких відображається не лише залежність змін-
них від часу, але й їх взаємозв’язок у часі.

Аналіз динамічних систем і їх математичне 
моделювання базуються на чисельних методах 
розв’язування систем диференціальних рівнянь. Осо-
бливе місце серед чисельних методів розв’язування 
динамічних моделей з дискретним часом займає ме-
тод скінченних різниць [2]. Універсальність, можли-
вість застосування в лінійних і нелінійних задачах 
роблять метод скінченних різниць самим пошире-
ним методом із застосовуваних в даний час наближе-
них методів. Але не лише надзвичайна загальність 
різницевого метода приваблює дослідників. Мабуть, 
це найбільш зручний та прозорий чисельний метод, 
завдяки якому майже завжди можна отримати уяву 
про шуканий розв’язок.

Мета дослідження. Для зменшення кількості 
кінцево-різницевих рівнянь, які апроксимують ди-
ференціальні рівняння, при збереженні потрібної 
точності результатів дослідження, необхідно ско-
ристатися апроксимаціями, які враховують не лише 
перший член розкладання шуканого рішення в ряд 
Тейлора, але й наступні його члени. Коефіцієнти та-
ких апроксимацій можна знайти за методом невизна-
чених коефіцієнтів. Метою роботи є розроблення ра-
ціонального способу, що значно спрощує й полегшує 
процедуру апроксимації диференціальних рівнянь 
економічного процесу, дискретного в часі, різнице-
вими рівняннями.

Основний матеріал дослідження. Зупинимося 
на особливостях використання дискретного часу. 
Для заміни диференціального рівняння різницевим, 
необхідно здійснити два кроки:

– замінити область неперервної зміни аргумента 
областю дискретної його зміни.

– замінити диференціальні оператори різнице-
вими.

Так для диференціального рівняння 
( , )dy dt f y t=                           (1)

Використаємо простий різницевий оператор, 
отриманий з визначення похідної

( ) ( )1 ,
j m mt

dy dt y y h+= −                     (2)
де 1m mh t t+= −  – крок по часу. 
Різницева апроксимація (2) є найпростішою, але 

одночасно і найменше точною, тому що інформацію 
в точці m + 1 шукає лише на базі інформації в точці m.

Для використання більш точних операторів, нами 
отримані на основі метода невизначених коефіцієн-
тів різницеві рівняння підвищеної точності.

Найбільш загальний спосіб побудови кінцево-
різницевих рівнянь полягає в тому, що відповідним 
різницевим відношенням апроксимується не кожна 
похідна зокрема, а відразу весь диференціальний 
оператор. При заданому наборі вузлів складають 
кінцево-різницеве рівняння, яке апроксимує дане 
диференціальне рівняння в m-ій вузловій точці, яка 
знаходиться посередині сукупності вузлів з номера-
ми ,..., ,..., ( 1, 2,...)m k m m k k− + =  і яке в загальному ви-
падку можна подати у вигляді

' ' '... ... ( ... ... ) .m k m k m m m k m k m k m k m m m k m k ka Y a Y a Y h b Y b Y b Y R− − + + − − + ++ + + + = + + + + +  (3)
Число називається порядком цього рівняння, а 

число p – його степенем. Залишковий член Rk озна-
чає різницю між лівою та правою частинами виразу 
(3) і визначає помилку апроксимації.

Розкладаємо точкові функції ,..., ,...,m k m m kY Y Y− +  та їх 
похідні ' ' ',..., ,...,m k m m kY Y Y− +  за формулою Тейлора до чле-
нів з похідними степеня p + 1. Отримаємо

2 1
' '' 1 1( ) ( ) ( )... 0( ),

2! ! ( 1)!

p p
p p p

m k m m m m m
kh kh khY Y khY Y Y Y h

p p

+
+ +

+ = + + + + + +
+  (4а)
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kh kh khY Y khY Y Y Y h

p p

−
+

+ = + + + + + +
−

 (4б)
Поставимо вимогу, щоб після підстановки (4а) і 

(4б) в (3) коефіцієнти при похідних у правій частині 
виразу (3) співпали з коефіцієнтами при відповідних 
похідних лівої частини. В результаті отримаємо сис-
тему алгебраїчних рівнянь

,0
0

=∑
K

Ka                                (5а)

,0)
1

1 =−∑ −
K

S
K

S
K KSbKa ),,...,3,2( pS = .0

01
=−∑∑

K

K

K

K bKa  (5б)
Всього маємо p + 1о днорідних лінійних алгебра-

їчних рівнянь відносно 2(K + 1) невідомих ., KmKm ba ±±  
Якщо ця система рівнянь має рішення, то задача 
побудови кінцево-різницевого рівняння, апрокси-
муючого задане диференціальне, може вважатись 
розв’язаною.

Знайдемо за методом невизначених коефіцієнтів 
значення коефіцієнтів a і b для рівнянь різного по-
рядку K.

Візьмемо K = 1. Тоді рівняння (5) матимуть 
вигляд
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;011 =++ +− mmm aaa
);(1 1111 mmmmm bbbhaa ++⋅=+− +−+−

);(2 1111 +−+− +−⋅=+ mmmm bbhaa
).(3 1111 +−+− +⋅=+− mmmm bbhaa

             (6)

Враховуючи, що для заданої дискретизації аргу-
мента можна побудувати безліч різницевих схем, екві-
валентних за порядком апроксимації і не впливаючи на 
загальність результату в системі рівнянь (6) приймемо 
am = 1, bm = 0. Результатом розв’язування буде формула

.
24
1)(242 44'

1
'

111 mmmmmm yhyyhyyy ++=+− +−+−

,
30
1)4(33 )5(5'

1
''

111 mmmmmm yhyyyhyy +++=+− +−+−

      (7)
Отримано різницеві рівняння підвищеної точнос-

ті. Інформацію в точці отримуємо на основі інфор-
мації в точках m – 1 та m + 1.

Розглянемо різницеве рівняння для порядку 
апроксимації k = 1 із похибкою п’ятого порядку, яку 
записуємо так:

.
24
1)(242 44'

1
'

111 mmmmmm yhyyhyyy ++=+− +−+−

,
30
1)4(33 )5(5'

1
''

111 mmmmmm yhyyyhyy +++=+− +−+−  (8)
де m – номер вузлової точки;
h – крок дискретизації; 
ym–1, ym, ym+1 – сіткові функції;
ym–1, ym, ym+1 – їхні похідні.
Кінцево-різницева формула (8) пов’язує шукану 

функцію в (m–1)-му і (m+1)-му вузлах через зна-
чення її похідних в (m-1)-му, (m)-му, (m+1)-му вуз-
лах. Спробуємо отримати апроксимуючі формули, 
розв’язані відносно функцій, тобто такі, що визнача-
ють функцію в m-му вузлі через значення її похідних 
у трьох інших вузлах. Розглянемо метод отримання 
таких виразів на прикладі рівняння (8).

Для економічних процесів, які характеризуються 
періодичністю вигляду ym(t) = ym(t + 180о) як інтервал 
повторюваності, доцільно прийняти півперіод, що ско-
ротить час розв’язування задачі. Мінімальна кількість 
вузлів на періоді для тривузлової апроксимації дорів-
нює чотирьом (n = 4). Записуємо рівняння (8) для всіх 
вузлових точок періоду з урахуванням граничних умов, 
які для періодичних економічних процесів будуть такі:

,                            (9)
Приходимо до такої системи кінцево-різницевих 

рівнянь:
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                  (10) 

 У результаті розв’язання системи різницевих рів-
нянь (10) відносно вузлових функцій отримаємо 
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або у матричній формі 

. (12)

Збільшимо кількість вузлів на періоді вдвоє, тоб-
то візьмемо n=8. Система кінцево-різницевих рів-
нянь для всіх вузлових точок періоду буде такою:
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                (13)

Систему рівнянь (13) представимо в розгорнутій 
матричній формі 

 (14)

Покладаючи число вузлів на періоді n = 4(k+1), 
де k = 0, 1, 2, …, отримаємо різницеве рівняння у 
векторно-матричному вигляді 

,
3

YgYh ′=                               (15)
де ( ) ,,...,, 21 tnyyyY =  ( )tnyyyY ′′′=′ ,...,, 21  – транспоновані ма-

триці;

               (16)

– квадратна матриця розмірності n. 
Висновки. Розроблено раціональні способи 

апроксимації диференціальних рівнянь різницевими 
при моделюванні економічних процесів, дискретних 
у часі. Отримано різницеві рівняння підвищеної точ-
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ності, які дають змогу ціною незначного ускладнення 
розрахункових формул суттєво скоротити загальне 
число прораховуваних вузлів і в кінцевому підсумку 
вимагають менших обчислювальних затрат.

Розв’язання кінцево-різницевих рівнянь підви-
щеної точності відносно вузлових функцій значно 

спрощує й полегшує процедуру апроксимації дифе-
ренціальних рівнянь економічного процесу різнице-
вими рівняннями.

Запропонований метод отримання різницевих рів-
нянь підвищеної точності є загальним і може бути по-
ширений на будь-яку кількість вузлів дискретної сітки.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ И РЕШЕНИЯ  
РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДИСКРЕТНЫХ ВО ВРЕМЕНИ

Цыганчук Р.О.
заведующий редакционного сектора издательства, 
аспирант 
Университета банковского дела Национального банка Украины 

Для уменьшения количества разностных уравнений при сохранении необходимой точности резуль-
татов, целесообразно использовать аппроксимации, которые учитывают большее количество членов 
разложения искомого решения в ряд Тейлора. Коэффициенты таких аппроксимаций находятся ме-
тодом неопределенных коэффициентов. Предложен метод определения разностных уравнений, ап-
проксимирующих дифференциальные уравнения. Сформулировано общее понятие моделирования 
в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории. Описаны мате-
матические методы исследования в экономике, рассмотрено теорию моделирования, модели разных 
уровней экономики и согласования интересов.  Получены разностные уравнения повышенной точ-
ности, позволяющие ценой незначительного осложнения расчетных формул существенно сократить 
общее число просчитываемых узлов при моделировании экономических процессов. 
Ключевые слова: непрерывное время, дискретное время, математическая модель, узловая функ-
ция, экономическая динамика, периодичность.

THE METHOD OF OBTAINING AND SOLVING DIFFERENCE EQUATIONS  
IN MODELING THE DYNAMICS OF ECONOMIC PROCESSES IN DISCRETE TIME

Tsyhanchuk R.O.
Head of Printing and Publication Department, 
Postgraduate
University of Banking of the National Bank of Ukraine 

To reduce the amount of difference equations while maintaining the desired accuracy of the approximation 
is appropriate, taking into account the large number of members of the decomposition of the desired 
solution in a Taylor series. Factors such approximations are the method of undetermined coefficients. The 
method of determination of difference equations approximating differential equations. The concept of 
economic modelling and its usage in the development and formal characterization of economic theory has 
been formulated. There is given a description of investigative techniques in economics; there is simulation 
theory, different levels of economic models and congruence of interests analysed.  The difference equations 
of multiple precision, which have been deduced, make it possible to significantly cancel the general number 
of calculated components during economic processes modelling.
Keywords: continuous time, discrete time, math model, nodal function, economic dynamics, periodicity.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Черненко А.В.
здобувач
Кіровоградського національного технічного університету

У статті розкрито основні проблеми сучасної системи оплати праці, розглянуто проблеми 
стимулювання праці на підприємствах.
Ключові слова: система оплати праці, стимулювання оплати праці, форми заробітної плати, 
управління, продуктивність.

Постановка проблеми. Система оплати праці в 
Україні є вивчення форм заробітної плати. В сучас-
ній ринковій економіці форма оплати праці повинна 
ґрунтуватися на певних засадах і потребах економіч-
ного розвитку. Крім того система оплати праці пови-
нна задовольняти інтереси обох сторін, як працівни-
ків так і роботодавців.

Неефективна система оплати праці спричиняє по-
ступове зниження продуктивності праці, поширення 
якості товару, загостренню трудових непорозумінь 
між роботодавцем і працівниками, розлад трудової 
дисципліни. Будь-яке підприємство відображає свою 
специфіку роботи, встановлює відповідні напрямки і 
кінцеву мету, а кожен робітник має власні цілі і на-
прямки їх втілення.

Дивлячись на сучасні темпи розвитку економіки 
можна сказати, що зовнішнє середовище постійно 
видозмінюється. Це впливає на показники, які ха-
рактеризують його робітників. Ось чому саме зараз 
стає актуальним формування системи оплати праці, 
яка могла б розкрити основні проблеми у кожному 
конкретному випадку. Саме заради цього потрібно 
вдосконалити систему управління оплатою праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мами різноманітних аспектів оплати праці займають-
ся такі вітчизняні вчені як А.Н. Бєляєв, В.Н. Бобков,  
М. Вебер, Н.А. Волкін, Г. Гантт, С. Голов, А.В. Дави-
дов, А.Л. Жуков, А.Ф. Івлєв, Р. Каплан, А.М. Колот, 
М.І. Мурашко, Ю.В. Михайлов, А.С. Овсянников,  
Я.Д. Плоткін, С. Томсон, П. Хомин та ін.

Метою дослідження статті є аналіз основних 
проблеми сучасної системи оплати праці, а також 
розглянуто проблеми стимулювання праці на під-
приємствах.

Виклад основного матеріалу. Завдяки систе-
мі оплати праці в організаціях є взаємозв’язок між 
працівниками і роботодавцем. Цей елемент є дуже 
важливим, адже відповідає за мотивацію і управлін-
ня персоналом.

Під системою оплати праці слід розуміти ді-
ючий на підприємстві організаційно-економічний 
механізм взаємозв’язку між показниками, що ха-
рактеризують міру (норму) праці (відносно норми), 
тарифних умов оплати праці та погодженою між 
працівником і роботодавцем ціною послуг робочої 
сили. Система оплати праці, що використовується на 

підприємствах, є, з одного боку, з’єднувальною лан-
кою між нормуванням праці й тарифною системою, 
а з іншого, – засобом для досягнення певних кількіс-
них і якісних показників. Цей елемент організації за-
робітної плати є інтегрованим способом установлен-
ня залежності заробітної плати від кількості, якості 
праці та її результатів [1, с. 43].

Відношення між темпами зростання продуктив-
ності праці та заробітної плати працівника є систе-
мою оплати праці.

На сьогодні в Україні ми бачимо низький рівень 
заробітної плати. Система втрачає свої функції. За-
тримка у виплаті заробітної плати або низькі ціни за 
виконану роботу поступово призводить до розпачу 
працівників, які в свою чергу впливають на знижен-
ня продуктивності праці. Поступово починає руйну-
ватися трудовий потенціал. Працівники починають 
шукати роботу за кордоном або погоджуються на 
гроші у конвертах тим самим підтримуючи тіньові 
процеси в країні.

Так в Україні середня заробітна плата є нижчою 
по відношенню до інших європейських країн.

Наприклад, середня заробітна плата в Украї-
ні є набагато нижчою чим в інших країнах. Так, у  
2010 році вона становила 264 дол. США, тоді як у 
РФ – 535 дол. США, Латвії – 1025 дол. США, у Поль-
ші – 1100дол США. Також важливим показником, 
який характеризує оплату праці виступає мінімаль-
на заробітна плата. В Україні мінімальний рівень 
оплати праці у 2010 році поступово збільшується з  
869 грн. у січні до 922 грн. у грудні. Проте цей по-
казник є значно нижчим в Україні за відповідні стан-
дарти країн Євросоюзу і становив у середньому за  
2010 рік 86 євро. Для порівняння розмір мінімальної за-
робітної плати становив у Болгарії – 132, Румунії – 148, 
Латвії – 235, Польщі – 318 євро відповідно [1. с. 43].

Міра праці у системі заробітної плати поділяєть-
ся на дві груп. Погодинна форма заробітної праці це 
коли мірою праці використовують кількість відпра-
цьованого робочого часу та рівня робочої кваліфіка-
ції. Відрядна форма заробітної плати, коли йдеться 
про виготовлення продукції в залежності від суми 
заробітку.

Зараз на підприємствах розглядаючи форми заро-
бітної плати необхідно простежувати, як результат 
праці залежить від робочого часу який на нього за-
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трачений. Необхідними умовами застосування від-
рядної форми оплати праці на підприємстві є:

– необхідність стимулювання, збільшення виро-
бітку продукції та скорочення чисельності працівни-
ків за рахунок інтенсифікації їхньої праці;

– реальна можливість застосування технічного 
обґрунтованих норм;

– існування в працівників реальної можливості 
збільшувати виробіток понад установлену норму за 
наявних організаційно-технічних умов виробництва;

– можливість й економічна доцільність розробки 
норм праці та обліку виробітку працівників, тобто 
витрати на нормування робіт і їхній облік мають пе-
рекриватися економічною ефективністю збільшення 
виробітку;

– відсутність негативного впливу цієї форми опла-
ти на якість продукції, рівень дотримання технологіч-
них режимів і вимог техніки безпеки, раціональність 
використання матеріальних ресурсів [2, с. 93].

Застосовуючи погодинну форму оплати праці, 
яка чітко регламентує функції робітників. Він отри-
мує свою заробітну плату не зважаючи на результат 
праці, що не задовольняє роботодавця. Тобто можна 
сказати, що погодинна форма заробітної праці робіт-
ника має приховану форму за рахунок посадових ін-
струкцій і списку трудових обов’язків.

Такі вчені, як Ф.Ю. Поклонський та К.В. Зайце-
ва вважають, що найперспективнішою є погодинна 
форма оплати праці з видачею нормованих завдань, 
яка, базуючись на обґрунтованих нормах і взірцевій 
організації праці, має увібрати в себе найкращі ре-
гламентовані елементи відрядної форми [3, с. 55].

Якщо умови відрядної форми оплати праці не ви-
конуються то необхідно застосовувати погодинну 
форму оплати праці.

Ми також вважаємо, що зараз на економічному 
ринку відбувається перенасичення товарами низь-
кої якості. Багато країн живуть за рахунок експорту 
своєї мало якісної продукції в інші країни. Вони за-
цікавленні в збільшенні обсягів виробництва, що ко-
роткий час дає видимі фінансові результати. Але це в 
свою чергу впливає на якість продукції, яку вони по-
ставляють на ринок. Це можна побачити роблячи на 
виробництві, коли робітник повинен виконати план 
за короткий проміжок часу, який перед ним постав-
лено. Ось і виходить, що він поступово знаходить 
шляхи швидшого виготовлення виробу за рахунок 
зниження кількості деяких операцій, що в свою чер-
гу призводить до погіршення якості виробу.

В наш час стає дуже актуальним стимулювання 
праці на підприємствах за рахунок мотиваційних за-
ходів. Найпоширенішими для підприємств є премію-
вання, доплати та надбавки.

Слід звернути увагу, що форма зацікавлення ро-
бітників залежить від кінцевої продукції, яку виро-
бляють, продають і отримують винагороду у вигляді 
грошової одиниці і навпаки, результат виробництва 
вибору залежить від організації системи преміюван-
ня робітників.

Необхідно, щоб преміювання робітників відбува-
лося за певні результати і охоплювало:

– видача премій в залежності від коефіцієнта тру-
дової участі;

– преміювання за різними видами виробництва;
– диференціацію розмірів премії в залежності від 

умов заохочення та показників;
– виділення індивідуальних і колективних систем 

стимулювання.
Велику роль приділяють вибору працівників, які 

виконують управлінські функції. До них належать:
– оперативність у прийнятті миттєвих рішень;
– спроможність вирішувати складні організатор-

ські питання;
– прояв ініціативи;
– здатність об’єктивно мислити і аналізувати різ-

ні ситуації;
– творчо підходити до вирішення виробничих пи-

тань;
– вміти застосовувати свій потенціал і знання на 

практиці.
Щоб покращити існуючу в організації систему 

виплат, яка б позитивно впливала на мотивацію пер-
соналу треба розглянути деякі питання, які будуть 
мотивувати робітників. 

Ми вважаємо, що на багатьох підприємствах зни-
кло поняття, як заохочення робітника. Це проявля-
ється у відносинах між робітниками, або у кліматі 
компанії. Зникає командний дух, а з цим знижується 
ефективність виконаної роботи у підрозділі.

Для поліпшення ситуації, ми пропонуємо стиму-
лювати працівників.

В першу чергу необхідно створити сприятливий 
клімат в підрозділі. Це зміцнить командний дух і сут-
тєво підвищить ефективність командної роботи. По-
ступово будуть задоволені такі потреби, як безпека, 
самоповага і самооцінка робітника.

По-друге – необхідно надати працівникам мож-
ливість кар`ерного росту, що призведе до підвищеної 
зацікавленості до свої роботи. Зрозуміло, що підви-
щиться і складність роботи. Але робітник буде на-
магатися підвищити свою кваліфікацію, якщо буде 
впевнений, що отримає додаткову винагороду у по-
дальшій діяльності. Тут має місце підвищення ква-
ліфікації на курсах або в процесі навчанні у вузах.

По-трете – під час виконання делегованих йому 
доручень він підвищить свою відповідальність перед 
роботодавцем. Буде поступово зростати, як керівник 
свого підрозділу. Це підвищить його самооцінку і на-
полегливість, а роботодавець отримає відповідаль-
ного працівника.

По-четверте – після делегування певної роботи 
він побачить, як робота, яку він виконує прямо про-
порційно впливає на досягнення їх особистих цілей. 
Робітнику – самоповагу, розвиток і винагороду, а 
роботодавцю виготовлення запланованих виробів у 
термін і можливість розширення справи, яка починає 
злагоджено працювати.

Проте мала винагорода з боку роботодавця, при-
зведе до протилежного ефекту. Працівник може 
розчаруватися і почне не у певній мірі виконува-
ли свої обов’язки. Саме тому система мотивуючих 
стимулів повинна бути належно розроблена, щоб 
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заохотити і спонукати працівника виконати необ-
хідний вид роботи.

Роботодавець зацікавлений в намірах працівника 
виконати поставлені плани робіт, які задумав робо-
тодавець. Цілю роботодавця є насамперед виготов-
лення необхідної кількості продукції у запланований 
термін, висока конкурентоспроможність виробів з 
розрахунку на одиницю продукції.

В інтересах працівника система оплати праці має 
надавати йому можливість підвищення матеріально-
го достатку залежно від трудового внеску, реалізації 
наявних здібностей, досягнення якомога повнішої 
самореалізації як особистості. Залежно від того, на-
скільки повно діючі системи оплати праці забезпе-
чують одночасну реалізацію інтересів роботодавців 
і найманих працівників, їх можна поділити на заохо-
чувальні, гарантуючі та примусові [4, с. 64].

Заохочувальні системи оплати праці заохочує 
робітника працювати з повною віддачею, створює 
зв'язок між винагородою і роботою, призводить до 
того що і роботодавець і працівник йдуть до спіль-
ної цілі.

Однією з ознак оплати праці є залежність оплати 
праці від відповідної роботи, рівня основних чинни-
ків що створюють заробітну плату. Така оплата праці 
має на меті зберегти основу фірми не зважаючи на 
результат поточної діяльності. Це відбувається, коли 
є економічна нестабільність, реструктуризація або 
приховане безробіття.

Намагання залучити із зовнішнього ринку праці 
найбільш кваліфіковану робочу силу з розрахунку 
на її «віддачу» в перспективі; формування кадрового 
ядра на етапі становлення підприємства; невисока 
фахова підготовка менеджерів із персоналу, до функ-
ціональних обов’язків яких входить формування 
ефективних систем оплати праці [5, с. 693].

Застосовуючи примусові схеми оплати праці на 
підприємствах найчастіше обумовлюється жорсткою 
конкуренцією на ринках збуту, вимогами технологіч-
ного процесу, намагання за будь-яких обставин ви-

стояти в конкурентній боротьбі тощо. Ознаки цих 
систем різноманітні. До них належить висока інтен-
сивність праці та напруженість діючих норм трудо-
вих витрат, жорстка регламентація організації праці. 
Але найголовнішою ознакою є націлювання праців-
ників на досягнення однозначно встановленого, до-
статньо високого рівня показників, що не припускає 
відхилень [6, с. 126].

Ми вважаємо, що не треба заохочувати всіх пра-
цівників однаково. Аби поведінка стала ефектив-
нішою стимулювання повинно підтверджуватися 
результатами роботи. Проте якщо ми будемо заохо-
чувати усіх робітників це може суттєво вплинути на 
їхню поведінку. Наприклад для звичайних і ледачих 
робітників це може надати стимул до праці, але для 
того ж це може відбити зацікавленість і стимул у на-
полегливих працівників.

У випадку, коли підприємство знаходиться в еко-
номічній кризі необхідно негайно переглянути або 
докорінно змінити політику підприємств. Змінити 
ставлення між роботодавцем і працівником, змінити 
або розширити мотивуючи фактори щоб зацікавити 
працівників, що в свою чергу спонукає працівників 
бути більш відповідальними за результати своєї ро-
боти, яка вплине поступово і на все підприємство.

Висновки. Отже, в наш час стають актуальними 
системи оплати праці. Через запровадження в Укра-
їні ринкової економіки змінюється форма оплати 
праці. Набувають актуальності питання про стиму-
лювання праці на підприємствах, які вирішуються за 
рахунок мотивуючих факторів.

В цілому зміни в державній економіці ведуть до 
кращого. З’являється зацікавленість працівників в 
отриманні нових знань, підвищенні своєї кваліфіка-
ції. Роботодавці починають делегувати повноважен-
ня працівникам.

Але звісно, що проблеми стимулювання праці 
ще необхідно розглядати аби відкривати нові шля-
хи об’єднання цілей і інтересів працівників і ро-
ботодавців.
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