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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ  
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Аркатова Ю.В.
студентка
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»

Досліджено теоретико-методологічні засади запровадження правил трансфертного ціноутворення, 
специфіку реалізації концепцій трансфертного ціноутворення у міжнародному бізнесі. Розглянуто 
сутність проблем трансфертного ціноутворення. Визначено особливості функціонування систем 
трансфертного ціноутворення у країнах світу. Досліджено особливості визначення трансфертних цін 
у ринковій економіці. Виділено підходи до визначення трансфертної ціни підприємств ринкової еко-
номіки. Здійснено аналіз спільних та відмінних рис системи трансфертного ціноутворення в Україні 
у порівнянні з системами трансферного ціноутворення розвинених країн.
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, транснаціональні корпорації, пов'язані особи, зіставні 
операції, рентабельність, ринкова ціна.

Постановка проблеми. Необхідність запровадження 
правил трансфертного ціноутворення та контролю їх до-
тримання пояснюється поширенням практики штучного 
створення фінансових потоків між підприємствами, які 
входять до складу однієї транснаціональної корпорації 
або промислово-фінансової групи та розташовані у різ-
них країнах. Існуючі інструменти трансфертного ціноут-
ворення дозволяють таким корпораціям та групам виво-
дити фінансові ресурси за межі вітчизняної економіки та 
нагромаджувати їх у економіках інших країн відповідно 
до стратегій цих корпорацій і бізнес-груп та оптимізу-
вати їх податкові зобов'язання. Як наслідок, це звужує 
фінансовий потенціал національної економіки та нега-
тивно впливає на обсяги надходжень до бюджету країн.

Сутність проблеми трансфертного ціноутворення 
полягає в можливості цілеспрямованого завищення 
трансфертних цін, за якими підрозділи транснаціо-
нальної фінансової групи, які базуються у країнах із 
нижчим рівнем оподаткування прибутку, передають 
ресурси іншим підрозділам, які базуються у країнах із 
вищими ставками оподаткування прибутку.

Дана операція призводить до збільшення валових ви-
трат підрозділу корпорації, відносно якого застосовуєть-
ся вища ставка оподаткування, що, як правило, зменшує 
базу оподаткування податку на прибуток та, як наслідок, 
знижує податкові надходження в національний бюджет.

Oтжe, питaння peгулювaння внутpiшньoфipмoвиx 
цiн нa cучacнoму eтaпi є вкpaй вaжливим як для 
poзвинутиx кpaїн, тaк i для Укpaїни, щo poбить 
дocлiджeння цiєї кaтeгopiї aктуaльним тa дopeчним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дocлiджeнням питaнь щoдo ocoбливocтeй cиcтeм 
тpaнcфepтнoгo цiнoутвopeння, їx впpoвaджeння тa 
удocкoнaлeння зaймaлиcя iнoзeмнi тa вiтчизнянi вчeнi, 
зoкpeмa Нeпecoв К.A. пpoaнaлiзувaв пoдaткoвi acпeкти 
тpaнcфepтнoгo цiнoутвopeння тa здiйcнив пopiвняльний 
aнaлiз дocвiду зapубiжниx кpaїн, Aкчуpiнa Є.В.  
пpидiлилa увaгу oптимiзaцiї oпoдaткувaння, 
Зoлoтapьoвa A.Б. oпиcaлa пpинципи визнaчeння цiни 
тoвapiв, poбiт, пocлуг для цiлeй oпoдaткувaння, Фopтoул, 
Eppeгуepeнa, Бeттeн, Бoiдмaн тa Aндepcoн у cвoїx 

дocлiджeнняx здiйcнили пopiвняльний aнaлiз cиcтeм 
тpaнcфepтнoгo цiнoутвopeння piзниx кpaїн, Гoлдcмiт 
дocлiджувaв питaння уникнeння oпoдaткувaння тa 
пoдaткoвoї oптимiзaцiї, Мaйкл oцiнювaв дoгoвopи мiж 
кpaїнaми пpo уникнeння пoдвiйнoгo oпoдaткувaння як 
юpидичний кoopдинaцiйний мexaнiзм, Paйт, Дeлopic тa 
Нeльcoн дocлiджувaли пpaктичний acпeкт peaлiзaцiї 
пoлoжeнь пpo тpaнcфepтнe цiнoутвopeння з тoчки 
зopу викopиcтaння peгpeciйнoгo aнaлiзу для виявлeння 
cпpaвeдливoї цiни.

Мета дослідження. Головною метою досліджен-
ня є висвітлення теоретичних та практичних аспектів 
функціонування систем трансфертного ціноутворення 
у міжнародному бізнесі.

Виклад основного матеріалу. Трансфертні ціни 
почали використовуватись за децентралізації управлін-
ня в промислових фірмах США та Західної Європи в 
20-30-ті роки ХХ ст.  [1, с. 683]. Однією з перших за-
провадила даний тип цін американська автомобільна 
компанія «Дженерал моторс». Удосконалення форм 
консолідації капіталу, розвиток корпоративного зако-
нодавства та телекомунікаційних технологій сприяли 
створенню транснаціональних корпорацій та, як наслі-
док, розвитку трансфертного ціноутворення. Близько 
1,5 тис. фірм застосовували трансфертне ціноутворен-
ня в кінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.  у США, а 
у Великобританії – більше 300. В японських корпораці-
ях трансфертні ціни менш розповсюджені через значну 
централізацію управління [2, с. 20].

Найбільш розробленими в теоретичному аспекті 
та такими, що інтенсивно використовуються компа-
ніями у різних країнах світу є підходи до визначення 
трансфертних цін на базі витрат, на ринковій основі 
та в процесі переговорів. Як можна побачити з Табли-
ці 1, близько половини підприємств орієнтуються при 
встановленні трансфертних цін на власні витрати. Це 
пояснюється відсутністю конкурентних зовнішніх рин-
ків для багатьох проміжних продуктів, що є об'єктами 
трансфертного ціноутворення.

Більше третини підприємств розробляють системи 
трансфертного ціноутворення на основі ринкових цін. 
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Договірні ціни використовують 10-20% підприємств. 
Інші методи трансфертного ціноутворення викорис-
товують не більше 5% компаній. Серед інших методів 
трансфертного ціноутворення певного розповсюджен-
ня набули математичні моделі, які ґрунтуються на трак-
туванні трансфертних цін як параметрів оптимізації ви-
робничого плану підприємства.

Таблиця 1
Використання методів трансфертного ціноутворен-
ня усередині країни, %

Методи трансфертного 
ціноутворення

Країна

С
Ш

А

А
вс

тр
ал

ія

Ка
на

да

Я
по

ні
я

Ін
ді

я

В
ел

ик
об

ри
та

ні
я

На основі ринкових цін 30 46 34 34 47 41
На основі витрат 50 45 46 46 53 29
На основі переговорів 18 9 18 19 - 24
Інші методи 2 - 2 1 - 6

Джерело: [3, с. 5]

Трансфертне ціноутворення найчастіше використо-
вується саме в міжнародній діяльності транснаціональ-
них корпорацій. До 40% експорту країн із розвиненою 
ринковою економікою припадає на внутрішньофірмо-
вий обмін між підрозділами ТНК, що обумовлює важ-
ливість дослідження методів трансфертного ціноутво-
рення в міжнародному бізнесі. 

Таблиця 2 
Використання методів трансфертного ціноутворен-
ня в міжнародному бізнесі, %

Методи транс-
фертного ціно-

утворення

Країна

США Канада Японія Велико-
британія

На основі рин-
кових цін 35 37 37 31

На основі ви-
трат 46 33 41 38

На основі пере-
говорів 14 26 22 20

Інші методи 5 4 - 11
Джерело: [3, с. 5]

У Таблиці 2 наведені методи розрахунку транс-
фертних цін товарів (послуг), що переміщуються між 
підрозділами компанії, які базуються в різних країнах. 
Дані методи мають певну специфіку через додаткові 
фактори ціноутворення, основним із яких є податко-
ве законодавство та обмеження щодо репатріації при-
бутків та дивідендів. Незважаючи на існування певних 
особливостей, в цілому методи розрахунку трансферт-
них цін у міжнародній економічній діяльності також 
можуть розглядатись у межах традиційних підходів до 
розрахунку трансфертної ціни.

Порівняння даних, наведених у Таблицях 1 та 2, до-
зволяє говорити про схожість структури методів транс-

фертного ціноутворення, які застосовуються усередині 
країни та в зовнішньоекономічній діяльності. Осно-
вною тенденцією є зменшення питомої ваги методів 
трансфертного ціноутворення, заснованих на витратах, 
та збільшення частки ринкових та інших методів транс-
фертного ціноутворення в міжнародному бізнесі.

Методи трансфертного ціноутворення, які застосо-
вуються у процесі здійснення зовнішньоекономічних 
операцій, безпосередньо впливають на величину по-
датків, що сплачуються корпорацією у країнах базуван-
ня її підрозділів, а значить, регулюються національним 
та міжнародним законодавством. 

Неможливо віднайти універсального правила для 
розрахунку трансфертних цін, так як дане завдання 
має багато критеріїв оптимальності, набір яких буде 
змінюватись залежно від умов діяльності компанії. 
Загальновизнаним є правило трансфертного ціноут-
ворення, відповідно до якого мінімальна трансфертна 
ціна повинна враховувати реальні та альтернативні ви-
трати (opportunity costs) на одиницю продукції. Під ре-
альними витратами маються на увазі грошові витрати, 
які прямо віднесені на собівартість одиниці продукції, 
вони часто наближені до змінних витрат. Як альтер-
нативні витрати в даному контексті використовується 
величина, рівна максимальному граничному прибутку, 
від якого фірма відмовиться при внутрішній реалізації 
продукції. Якщо ринок проміжної продукції є ринком 
чистої конкуренції, то альтернативні витрати будуть 
дорівнювати ринковій ціні за мінусом реальних витрат, 
тобто трансфертна ціна дорівнюватиме ринковій.

Таким чином, найбільш широковживаним методом 
трансфертного ціноутворення є орієнтація на ринкові 
ціни. За умови відсутності конкурентного зовнішньо-
го ринку для проміжного продукту використовуються 
інші методи трансфертного ціноутворення, найбільш 
розповсюдженим з яких є розрахунок трансфертних цін 
на основі внутрішніх витрат. 

В рамках аналізу особливостей трансфертного ціно-
утворення в країнах світу було обрано 10 країн з най-
більш сприятливим для ведення бізнесу регуляторним 
кліматом, в яких існує законодавство із трансфертного 
ціноутворення.

Країни було обрано з використанням ранжування 
Проекту «Ведення бізнесу» (Doing Business Project) – 
рейтингу простоти ведення підприємницької діяльнос-
ті, що дозволяє визначити якість правил регулювання 
підприємницької діяльності, що підвищують чи об-
межують ділову активність, та їх застосування, а також 
вибраних окремих містах [4].

Світовий банк розраховує цей індекс з 2003 року за 
такими критеріями як легкість відкриття нового біз-
несу, отримання дозволу на будівництво, реєстрація 
власності, отримання позики, захист прав інвесторів, 
сплата податків, законодавчий захист контрактів, тощо. 
В рамках аналізу було використано Звіт «Ведення біз-
несу 2014», випущений у жовтні 2013, що порівнює 
правила регулювання підприємництва для вітчизняних 
підприємств у 189 країнах.

Таким чином, практику трансфертного ціноутворення 
було проаналізовано в таких країнах: Сінгапур, Гонконг 
(Китай), Нова Зеландія, США, Данія, Малайзія, Республі-
ка Корея, Норвегія, Великобританія та Австралія.

Як можна побачити з Таблиці 3, в 6 з 10 проаналі-
зованих країн правила трансфертного ціноутворення 
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діють вже понад 15 років, що дозволяє зробити припу-
щення про достатній рівень розвитку практики транс-
фертного ціноутворення в країнах-лідерах за легкістю 
ведення бізнесу.

Таблиця 3
Рік введення в дію правил трансфертного ціноут-
ворення
Місце в рейтингу 
«DoingBusiness» Країна Рік введення 

правил
1 Сінгапур 2006
2 Гонконг, Китай 2009
3 Нова Зеландія 1997
4 США 1994
5 Данія 1998
6 Малайзія 2012

7 Республіка 
Корея 1997

9 Норвегія 2008
10 Великобританія 1999
11 Австралія 1982

Джерело: [5, c. 6]

За результатами аналізу було визначено, що в тре-
тині країн-лідерів за рівнем легкості ведення бізнесу 
пов'язаність осіб визначається на основі суб'єктивних 
суджень податкових органів, не обмежуючись формаль-
ними визначеннями прямого чи непрямого контролю 
(Рис. 1). В Австралії, наприклад, пов'язаними можуть 
бути визнані будь-які юридичні особи, операції між 
якими не відповідають принципу «витягнутої руки».
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Рис. 1. Визначення пов'язаності осіб для цілей 
контролю трансфертного ціноутворення
Джерело: [6, c. 21]

У Настановах ОЕСР допускається використання 
декількох методів одночасно або методів, що не ре-
гламентовані в законі, за умови, що вони відповідають 
принципу «витягнутої руки» [7, с. 46]. Змішані методи 
застосовують, зокрема, в Австралії та Новій Зеландії.

Законодавство США передбачає можливість засто-
сування не регламентованих законом методів, якщо їх 
застосування дає найбільш достовірну величину ціни 
(прибутку) відповідно до принципу «витягнутої руки». 

Цікаво відзначити, що в американській судовій 
практиці бувають випадки, коли через відсутність до-
статніх і достовірних даних для застосування будь-
якого методу або коли сторони спору засновують свою 
позицію на різних методах, суди приймають рішення 
виходячи з «найменш неприйнятної методології», за-

пропонованої сторонами [8, c. 10]. Таким чином, через 
брак більш обґрунтованої методики визначення ціни, 
суди вибирають найменш несправедливий метод, за-
пропонований сторонами.

В 70% країн, що було проаналізовано також діє 
правило «найкращого методу», тобто платник подат-
ків може вибрати метод трансфертного ціноутворення, 
який вважає найбільш придатним для аргументації від-
повідності власних цін принципу «витягнутої руки».

Практично у всіх країнах при наявності необхідного 
ступеня зіставності традиційні методи мають пріори-
тет над іншими методами визначення ціни (прибутку), 
оскільки вони більшою мірою засновані на «транзак-
ційному підході», тобто враховують фактичні умови 
угод і їх здійснення. Так, відповідно до позиції податко-
вої адміністрації країн, в яких визначена така пріорітет-
ність пояснюється це тим, що існує «природна» ієрар-
хія методів, обумовлена ступенем зіставності операцій. 

Однак обмеженість або недоступність інформації 
про зіставні угоди і особи змушує платників податків 
і податкові органи використовувати інші методи визна-
чення застосовної ціни (прибутку). Незважаючи на те 
що відповідно до податкової політики розвинених кра-
їн не схвалюється використання методів, заснованих на 
прибутку, практика показує, що найбільш часто пере-
вага віддається саме їм. 

Тим часом світовий досвід показує, що у зв'язку з 
відсутністю в більшості випадків порівнянних цін або 
платників податків для коригування трансфертних цін 
широко застосовуються непрямі методи.

Слід зазначити, що традиційні методи можуть бути 
ефективними, коли предметом угоди є матеріальний 
об'єкт. Якщо у господарській операції використовуєть-
ся нематеріальний об'єкт, їх застосування не є надійним, 
особливо у випадку, коли об'єкт вважається унікальним.

Якщо неможливо застосувати один з традиційних 
методів, то використовуються методи, засновані на роз-
поділі прибутку, якщо це допускається національним 
правом. Як правило, дана обставина обумовлена бра-
ком інформації для застосування традиційних методів 
або наявністю високого ступеня інтеграції діяльності.

Законодавство багатьох країн перевагу віддає мето-
ду розподілення прибутку. Навіть у країнах, де є норма-
тивна база для використання методу чистого прибутку, 
в основному застосовується метод розподілення при-
бутку [7, с. 142].

Порівняння прибутків може відбуватися не тільки 
на рівні умов і обставин контрольованої угоди, а й ре-
зультатів діяльності платника податків (рентабельність 
виду діяльності, або «глобальний підхід»). Практичне 
застосування цього методу може відбуватися в різній 
формі: він може використовуватися для перевірки ре-
зультатів застосування традиційних методів, як засіб 
встановлення ціни (попередній контроль), засіб пере-
вірки обґрунтованості застосовуваної ціни (наступний 
контроль), засіб відбору платників податків, які потен-
ційно можуть бути піддані податковому контролю на 
предмет дотримання законодавства про трансферне ці-
ноутворення (наприклад, якщо рентабельність істотно 
нижча середньогалузевого рівня). 

У разі недостатності інформації для застосування 
методу порівняльної неконтрольованої ціни, платник 
податків здійснює пошук зіставних операцій або зі-
ставних компаній. 
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З метою розрахунку ціни (рентабельності), засто-
совуваної до контрольованої операції, може застосову-
ватись діапазон цін (рентабельності), що формується з 
результатів реалізації методів, що застосовуються для 
їх визначення. При цьому такий діапазон може включа-
ти в себе результати одного, декількох або усіх методів. 
В світовій практиці розрізняють два основні підходи: 
визнання допустимою будь-якої величини в рамках діа-
пазону цін (рентабельності) чи використання однієї ве-
личини в рамках діапазону (медіана чи вибір згідно з 
методикою, прийнятою в тій чи іншій країні). 

В більшості країн, в яких існує регулювання транс-
фертного ціноутворення передбачено певні спрощення. 
До таких спрощень відносяться більш широкі безпечні 
інтервали, а також полегшені вимоги до документації 
для незначних за обсягом операцій або для малих і се-
редніх підприємств та інші спрощення [3, с. 7].

Найбільш поширеними видами спрощень є:
– звільнення від виконання правил трансфертного 

ціноутворення або від проведення коригувань податко-
вих зобов'язань;

– спрощене застосування методів трансфертного 
ціноутворення (модифікований розрахунок безпечних 
інтервалів згідно з принципом «витягнутої руки»);

– звід подання документації або спрощені вимоги 
до неї;

– звільнення від штрафів, або їх зменшення;
– спрощена процедура або нижча вартість укладан-

ня угод про ціноутворення з податковими органами.
Розподіл країн за поширеними видами спрощень є 

наступним:
– звільнення від подання документації або спрощені 

вимоги до неї: Австралія, Бельгія, Китай, Колумбія, Да-
нія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщи-
на, Індія, Ізраїль, Італія, Мексика, Норвегія, Польща, 
Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція і Туреччина; 

– спрощене застосування методів трансфертного ці-
ноутворення: Австралія, Австрія, Японія, Мексика, Ні-
дерланди, Нова Зеландія, Сінгапур, Словенія, Південна 
Африка і Сполучені Штати; 

– звільнення від виконання правил трансфертного 
ціноутворення або від проведення коригувань податко-
вих зобов'язань: Колумбія, Угорщина, Індія, Ірландія, 
Мексика, Росія та Великобританія; 

– спрощена процедура або нижча вартість укладан-
ня угод про ціноутворення з податковими органами: 
Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Нідерланди і 
Сполучені Штати; 

– звільнення від штрафів, або їх зменшення: Канада 
та Іспанія [5; 6; 7].

Висновки та пропозиції. Мeтoди тpaнcфepтнoгo 
цiнoутвopeння в зaгaльнoму виглядi зacтocoвуютьcя 
вciмa кpaїнaми cвiту, в якиx здiйcнюєтьcя peгулювaння 
внутpiшньoфipмoвиx цін. Глибoкий дocвiд кpaїн cвiту 
в peгулювaннi cпeцифiчниx oпepaцiй, щo здiйcнюють 
кoмпaнiї, якi вxoдять дo cклaду oднiєї гpупи, дoзвoляє 
oбpaти oптимaльну мoдeль зaкoнoдaвчoї peглaмeнтaцiї 
cтocoвнo вcтaнoвлeння внутpiшнix цiн. 

Аналіз країн з найбільш сприятливим для ведення 
бізнесу регуляторним кліматом та порівняння системи 
трансфертного ціноутворення таких країн з системою 
трансфертного ціноутворення в Україні дозволило ви-
значити ряд спільних та відмінних рис цих систем, зо-
крема:

– в більшості розвинених країн пов'язаність осіб 
оцінюється переважно суб'єктивно, не обмежуючись 
формальними визначеннями прямого чи непрямого 
контролю; українське законодавство також враховує 
можливість впливу однієї особи на рішення інших осіб;

– для контролю за трансфертним ціноутворенням 
в Україні передбачено використання п'яти методів ви-
значення ціни – порівняльної неконтрольованої ціни, 
ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку 
і розподілення прибутку – які також мають викорис-
товуватися платниками податків в інших аналізованих 
країнах;

– в країнах, в яких існує регулювання трансфертно-
го ціноутворення часто передбачено певні спрощення 
для платників податків або операцій, що підпадають 
під певні критерії, чого не передбачено в Україні.

Мінімізація витрат через трансфертне ціноутворен-
ня існує завдяки використанню ефекту масштабу та 
взаємодії між компаніями у міжнародному масштабі. 
Глобалізація виступає потужним фактором у розви-
тку цих процесів. Тому проблематика трансфертного 
ціноутворення буде залишатися актуальною і надалі 
як для мiжнapoдниx кoмпaнiй, тaк i для нaцioнaльниx 
пoдaткoвиx opгaнiв.

Література:
1. Економічна енциклопедія : в 3-х т. – К. : Академія, 2002. – Т. 3. – 951 с. 
2. Крылов В. М. Трансфертные цены: основные функции и проблемы // Финансы и кредит. – 2002. – № 7. – С. 20-24.
3. Multi-country analysis of existing transfer pricing simplification measures. – OECD Centre for tax policy and administration. – 2012. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/50517144.pdf
4. Ведение бизнеса – 2014. Понимание регулирования деятельности малых и средних предприятий. – Международный банк ре-

конструкции и развития / Всемирный банк. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/~/media/
GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-russian.pdf

5. Central and Eastern European Transfer Pricing Review. – KPMG – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/global-transfer-pricing-review/pages/default.aspx

6. PwC International Transfer Pricing 2013/14 Report. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com/gx/en/
international-transfer-pricing/assets/itp-2013-final.pdf

7. Нacтaнoви з тpaнcфepтнoгo цiнoутвopeння для мультинaцioнaльниx кoмпaнiй тa пoдaткoвиx aдмiнicтpaцiй / OECP. – 2010 p. – 
[Електронний ресурс]. – Peжим дocтупу: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm

8. Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing, OECD Publishing Commissioner. – 2012. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.oecd.org/site/ctpfta/49428070.pdf



15

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Аркатова Ю.В.
студентка
Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт»

Исследованы теоретико-методологические основы внедрения правил трансфертного ценообразования, спец-
ифика реализации концепций трансфертного ценообразования в международном бизнесе. Рассмотрена сущ-
ность проблем трансфертного ценообразования. Определены особенности функционирования систем транс-
фертного ценообразования в странах мира. Исследованы особенности определения трансфертных цен в 
рыночной экономике. Выделены подходы к определению трансфертной цены предприятий рыночной эконо-
мики. Осуществлен анализ общих и отличительных черт системы трансфертного ценообразования в Украине 
в сравнении с системами трансфертного ценообразования развитых стран.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, транснациональные корпорации, связные лица, сопоста-
вимые операции, рентабельность, рыночная цена.

FEATURES OF FUNCTIONING OF TRANSFER PRICING SYSTEMS  
IN INTERNATIONAL BUSINESS

Arkatova Y.V.
Student
National Technical University of Ukraine 
«Kyiv Polytechnic Institute»
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concepts of transfer pricing in international business have been investigated. The essence of the problems of transfer 
pricing have been considered. The features of functioning of systems of transfer pricing in the countries of the world 
have been defined. The peculiarities of determination of transfer prices in a market economy have been researched. 
The approaches to the determination of transfer prices of enterprises in the market economy have been selected. 
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БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
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Львівської державної фінансової академії

У статті досліджено сутність бюджетного федералізму та його моделі. Обґрунтовано доцільність ре-
алізації кооперативної моделі бюджетного федералізму у фінансовій системі України з метою покра-
щення функціонування механізму міжбюджетних відносин. Здійснено аналіз міжбюджетних транс-
фертів в розрізі доходів місцевих бюджетів, а також темпи зростання трансфертів та доходів місцевих 
бюджетів за 2008-2013 рр.
Ключові слова: бюджетний федералізм, бюджетний унітаризм, міжбюджетні відносини, моделі бю-
джетного федералізму, кооперативна модель, міжбюджетні трансферти, доходи, місцеві бюджети, со-
ціально-економічний розвиток.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та з 
метою успішної реалізації концепції євроінтеграції і 
в подальшому закріплення своїх позицій серед розви-
нених країн світу, Україні необхідно здійснити якісні 
перетворення в усіх сферах життя, особливої уваги 
потребує система міжбюджетних відносин в Україні. 
Оскільки раціональна побудова механізму перероз-
поділу фінансових ресурсів між регіонами одночасно 
із збереженням їх економічного потенціалу дозволять 
Україні досягти сталого економічного розвитку. Тому 
актуальним є питання реалізації в Україні принципів 
бюджетного федералізму, як способу вдосконалення 
міжбюджетних відносин і відповідно забезпечення со-
ціально-економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Бю-
джетний федералізм та питання зміцнення місцевого 
самоврядування досліджували такі зарубіжні вчені як: 
Ш. Бланкарт [13], У. Оутас [9], С. Фрай [10], Річард М. 
[10], та ін. А також багато вітчизняних вчених таких, як: 
В. Андрущенко [11], Миргородська Л.О. [3], Музика-
Стефанчук О.А. [4], Лисенко О. Ю. [12], Оспіщев В.І.  
[5], Слухай C. [6], Чеберяко О.В. [7], С. Юрій [8],  
та ін. У цих працях розглядаються теоретичні аспекти 
бюджетного федералізму, а також обґрунтовується мож-
ливість перейняття світового досвіду щодо організації 
бюджетного федералізму у фінансовій системі України. 
Проте за всієї значимості проведених наукових пошу-
ків залишаються ще не вирішеними окремі питання, а 
саме не проведено цілісного аналізу для обґрунтування 
необхідності і можливості реалізувати модель бюджет-
ного федералізму в унітарній Україні.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є розгляд основних засад бюджетного федералізму і 
сутності його моделей, а також порівняння з бюджет-
ним унітаризмом. Обгрунтування доцільності реалі-
зації кооперативної моделі бюджетного федералізму у 
фінансовій системі України. Здійснення аналізу між-
бюджетних трансфертів в розрізі доходів місцевих бю-
джетів, а також темпи зростання трансфертів та доходів 
місцевих бюджетів за 2008-2013 рр.

Виклад основного матеріалу. Україна згідно із ст. 2 
Конституції [1, с. 5] є унітарною державою, тобто єди-
ною державою, що поділена на адміністративно-тери-
торіальні одиниці (області), які не мають суверенних 

прав і підпорядковані центральним органам влади. Від-
повідно і форма організації міжбюджетних відносин 
побудована на принципах унітаризму, що характеризу-
ється високою залежністю місцевих бюджетів та орга-
нів місцевого самоврядування від центру. 

Слід звернутися до міжнародного досвіду і зазначи-
ти, що сучасна практика організації внутрішніх міжу-
рядових фінансових відносин у розвинутих зарубіжних 
країнах базується на основі двох основних теоретич-
них концепцій. Це концепції бюджетного унітаризму 
та бюджетного федералізму. Другу ще іноді називають 
концепцією фінансового федералізму або фіскально-
го федералізму. Крім цих основних концепцій, вико-
ристовується і концепція бюджетної децентралізації 
[4, с. 55].

Останнім часом усе більшого поширення після при-
йняття Європейської хартії про місцеве самоврядуван-
ня в Західній Європі набуває також концепція субси-
дарності [14].

У бюджетному унітаризмі організація міжбюджет-
них відносин визначається центральними органами 
влади у відповідності із законодавством. Центральна 
влада наділена більшими правами і відіграє значну 
роль у забезпеченні населення державними та громад-
ськими послугами, визначає перелік делегованих орга-
нам місцевого самоврядування повноважень, мінімаль-
ні соціальні стандарти послуг на території всієї країни, 
здійснює фінансове вирівнювання. Відносини між дер-
жавним і місцевими бюджетами в умовах державного 
унітаризму дають широкий простір центральній владі 
щодо проведення політики забезпечення єдиних стан-
дартів бюджетних видатків у межах усієї країни, актив-
ного фінансового вирівнювання [7, с. 44].

Бюджетний федералізм представлений такою орга-
нізацією бюджетних відносин, яка дає змогу в умовах 
самостійності й автономії кожного бюджету забезпе-
чувати на території всієї країни її населенню рівний 
і гарантований державою перелік суспільних послуг 
(безпека, соціальний захист, освіта та ін.), а для цьо-
го органічно поєднувати фіскальні інтереси держави з 
інтересами її суб'єктів; розрізняти бюджетні повнова-
ження, бюджетні видатки і доходи; розподіляти і пере-
розподіляти бюджетні ресурси між державним бюдже-
том і бюджетами місцевих органів влади, вирівнюючи 
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бюджетну забезпеченість територій, які перебувають 
у різних соціально-економічних, географічних, кліма-
тичних та інших умовах [5, с. 211].

Миргородська Л. вирізняє дві основні групи моде-
лей бюджетного федералізму: 

1) децентралізовані моделі (приміром, у США) – 
характеризуються великою фіскальною автономією 
регіональної та місцевої влади, слабкістю зв'язків між 
різними рівнями влади; центральна влада фактично не 
переймається проблемами фінансового вирівнювання, 
мало зважає на фіскальні дисбаланси в розвитку окре-
мих територій. Місцева влада за такої моделі має по-
кладатися передусім на власні сили; 

2) кооперативні моделі (наприклад, в Австрії, ФРН, 
Скандинавських країнах) – характеризуються тісною 
співпрацею різних рівнів влади, активною політикою 
центральної влади у питаннях подолання фіскальних 
дисбалансів на різних рівнях управління та фінансово-
го вирівнювання. Центральна влада активно піклується 
про забезпеченість єдиних стандартів суспільних по-
слуг у межах усієї території держави [3, с. 116].

Варто зазначити, що в побудові міжбюджетних від-
носин України закладена не тільки модель унітаризму, 
але ще і присутні деякі елементи федералізму такі, як: 
самостійність місцевих бюджетів, яка передбачає за-
кріпленням за бюджетами кожного рівня бюджетної 
системи відповідних джерел доходів, перелік яких ви-
значається законодавством; правом відповідних органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування визначати 
напрями використання бюджетних коштів відповідно 
до законодавства України; правом самостійного й не-
залежного розгляду та затвердження кожного з бюдже-
тів, тобто відповідні органи влади й органи місцевого 
самоврядування мають право самостійно, незалежно 
одне від одного брати участь у бюджетному процесі 
[1, с. 5-7]. 

Проте, реалізація вищеназваного принципу само-
стійності не дозволяє місцевим бюджетам бути само-
достатніми і менш залежними від державного бюджету. 
На думку авторів, Україна, як ринкова країна, яка об-
рала курс євроінтеграції, потребує і відповідних змін в 
організації міжбюджетних відносин, а саме прийняття 
моделі бюджетного федералізму.

Необхідно відмітити, що бюджетний федералізм іс-
нує не лише у федеративних країнах, певні його риси 
можуть бути притаманні й унітарним державам. Про-
тягом останніх десятиліть у багатьох унітарних країнах 
спостерігається процес децентралізації влади і фінан-
сів, розширення повноважень органів місцевого само-
врядування у бюджетно-фінансовій сфері [4, с. 56]. 

Україні найхарактерніше було б застосувати еле-
менти кооперативної моделі федералізму, яка харак-
теризуються тісною співпрацею різних рівнів влади, 
активною політикою центральної влади у питаннях 
подолання фіскальних дисбалансів на різних рівнях 
управління та фінансового вирівнювання. Централь-
на влада активно піклується про забезпечення єдиних 
стандартів суспільних послуг у межах усієї території 
держави, не порушуючи принципу самостійності міс-
цевих органів влади [8, с. 212]. Це б дозволило органам 
місцевого самоврядування проявляти більше ініціатив-
ності, знаходити альтернативні джерела акумулювання 
грошових ресурсів, бути менш залежними від держав-

ного бюджету, що призвело б до значного соціально-
економічного розвитку регіонів. Адже якщо розглядати 
структуру доходів місцевих бюджетів в динаміці, то 
можна побачити, що більше половини доходів склада-
ють міжбюджетні трансферти, крім того їх частка що-
річно зростає (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка частки міжбюджетних 
трансфертів в доходах місцевих бюджетів  
за 2008-2011 рр.
[Складено автором на основі джерела 15]

Аналізуючи дані рис. 1, можна сказати, що значним 
є рівень залежності нижчих ланок бюджетної системи 
від центральної, оскільки в структурі доходів місцевих 
бюджетів переважають трансферти, відсоток яких в 
2011 році становив 55,6%, що на 1,6% більше за попе-
редній рік, і на 11,1% більше, ніж у 2008 році. 

Також варто сказати, що темпи трансфертів значно 
перевищують темпи зростання доходів місцевих бю-
джетів (рис. 2), що свідчить про неефективність відно-
син між ланками бюджетної системи.
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Рис. 2. Темпи зростання трансфертів та доходів 
місцевих бюджетів за 2008- 2013 рр. [15]

Аналізуючи дані рис. 2, бачимо, що темпи зростан-
ня трансфертів значно перевищують темпи зростання 
доходів місцевих бюджетів. Тенденція розглянута на 
рис. 1 та рис. 2 свідчить про неможливість і незацікав-
леність органів місцевого самоврядування в справлянні 
власних доходів. Саме тому в бюджетній системі Укра-
їни варто було б реалізувати ст.  9 Європейської Хартії 
місцевого самоврядування, у якій прямо передбачено 
право органів місцевого самоврядування на власні 
адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть віль-
но розпоряджатися в межах своїх повноважень [14]. 

Висновки. Після проведеного дослідження можемо 
зробити висновок, що існує значна залежність місцевих 
бюджетів різного рівня від центру, тобто від міжбю-
джетних трансфертів; система надання додаткових ко-
штів є недостатньо врегульованою; місцеві бюджети не 
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мають самостійності, що призводить до низького рів-
ня їх наповнюваності фінансовими ресурсами з влас-
них джерел. Зарубіжний досвід переконує, що однією 
з фундаментальних умов ефективного функціонування 
місцевого самоврядування є як повноцінне ресурсне 
забезпечення, так і достатність – гарантія самостійнос-
ті та незалежності. Наявність фінансово-економічної 
бази дозволяє органам місцевого самоврядування вирі-
шувати найважливіше завдання – задоволення життєво 
важливих потреб населення відповідної місцевості. 

На нашу думку, проведений аналіз підтверджує 
необхідність введення в бюджетну систему України 
елементів бюджетного федералізму: надання більше 
автономності та самостійності органам місцевого са-
моврядування; стимулювання органів місцевої влади 
до створення більших обсягів власних фінансових ре-
сурсів, що у свою чергу сприятиме покращенню фінан-
сування видатків на виконання власних і делегованих 
повноважень і загалом оптимізує та раціоналізує орга-
нізацію бюджетного процесу в Україні.
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В статье исследована сущность бюджетного федерализма и его модели. Обоснована целесообразность реали-
зации кооперативной модели бюджетного федерализма в финансовой системе Украины с целью улучшения 
функционирования механизма межбюджетных отношений. Осуществлен анализ межбюджетных трансфертов 
в разрезе доходов местных бюджетов, а также темпы роста трансфертов и доходов местных бюджетов за 2008-
2013 гг.
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The article deals with the fiscal federalism and its model. An appropriateness of implementation the budgetary 
federalism cooperative model in financial system of Ukraine aiming at improvement the functioning of budgetary 
relations mechanism has been proved. An analysis of interbudgetary transfers in terms of incomes of local budgets and 
the rates of transfers' increase and incomes of local budgets for 2008-2013 has been accomplished. 
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The issue of innovation in the agricultural sector is particularly topical at present in terms of: the implemented 
European agricultural policy, famine worldwide, food security, etc. The focus is on the dynamic changes 
in the economy and in the agricultural sector, in particular, in terms of the priority of the «new» European 
agricultural policy and especially in the following aspects: fostering innovation and the knowledge base in 
rural areas; strengthening the links between agriculture and forestry and research and innovation; fostering 
lifelong learning and vocational training in the agricultural sector. From this point of view it is necessary to 
foster the development of competitive and sustainable agriculture, which «does more with less» in harmony 
with the environment.
Keywords: Agricultural sector, innovation, European Union (EU), Europe 2020 Strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth, European Innovation Partnership for agriculture.

Introduction. The challenges requiring sustainable in-
vestment in scientific research in the sphere of foods, agri-
culture and biotechnologies can be grouped in the follow-
ing trends:

• increase in the world population;
• increasing production of bio-fuels and use of increas-

ingly greater areas of land for the production of energy re-
sources;

• global climate changes and negative impacts on agri-
culture;

• depletion of the natural resources important to the de-
velopment of agriculture worldwide;

• food safety and new ethical requirements for food pro-
ducers [1, p. 6].

In order to meet these challenges the European Union 
and the Member States undertake a number of measures in 
the sphere of foods, agriculture and biotechnologies.

This paper focuses on innovation as a factor for sustain-
able development in the agricultural sector in the context of 
the global economic system. From this point of view the fo-
cus is on the need of introducing innovation in the following 
areas: food safety, bio-economy and sustainable agriculture.

Under the conditions of depletable resources the devel-
opment of a sustainable agricultural sector in terms of feed-
ing the population, food production and environment and 
biodiversity protection, as well as regional development 
are particularly important.

«Sustainable development» is given priority in this con-
text. One should differentiate between the terms «sustainable 
development» and «sustainability». «Sustainability» is the 
property of a system to be maintained in a certain state in the 
course of time. The term «sustainable development» refers 
to a process which implies a change or development [2]. 

In this regard the emphasis is placed on innovation as a 
factor for achieving sustainable development (economic, eco-
logical, social and technological) in the agricultural sector.

Concepts. There are numerous classifications of innova-
tions in economic literature, but there is no clear definition of 
innovations in the agricultural sector (for example, there is a 
classification of innovations in rural areas, a classification of 
innovations under the «Leader» Programme, etc.). 

In order to achieve the objectives set out in the Rural 
Development Programme some countries define the con-
cept of innovations nationwide. 

Generally, innovations can be differentiated in: eco-
nomic, social, organizational and technical innovations [3] 
(Figure 1).

Types of Innovations

 

Economic
 

Organizational 
 

Social 

Technical

Fig. 1. Types of Innovations

1. Economic innovations are aimed at:
– building market channels (farm shops, internet plat-

forms); 
– improving marketing (collective promotion, logo, 

events, etc.);
– creating informal groups for joint agriculture. 
2. Social innovations are aimed at: 
– increasing the intensity of interaction between pro-

ducers; 
– establishing network connections between producers 

and consumers;
– creating consumer culture of nutrition.
3. Organisational innovations are aimed at:
– new management approaches (in agriculture and 

sales); 
– improved work organization. 
4. Technical innovations are aimed at: 
– developing new products; 
– specific marketing techniques. 
These innovations set the areas for the development of 

innovations in the agricultural sector.
• Rural tourism, economic integration and local part-

nerships;
• Renewable energy sources;
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• Skills, training and promoting entrepreneurship;
• Rural development, food processing and food supply 

chains, etc. 
In order to achieve sustainability of innovations in the 

agricultural sector three main groups of indicators have 
been identified: 

1) economic sustainability in terms of providing infor-
mation on local and regional economy, new markets and 
job creation;

2) environmental sustainability regarding environmen-
tal protection (as a result of conducting organic farming, 
energy production from renewable energy sources, etc.);

3) social sustainability regarding integrating innova-
tions into local networks, improving the living conditions 
(including the labour market) and creating new knowledge 
(due to innovations). 

The need to achieve sustainable development of inno-
vations in the agricultural sector is driven by the following 
factors:

• diversification of local economies; 
• technological advances in food production;
• localization of small businesses in rural areas; 
• service delivery innovation, etc. 
The above stated gives us grounds to conclude that in-

novations: 
• are approaches which are new and successfully imple-

mented into practice; 
• refer to products, processes, services, management or 

organizational problems (related to the supply or demand); 
• their nature may differ depending on the sector struc-

ture, regional disparities of development as well as the type 
of restrictions they are faced with [4].

European policy on innovation in agriculture
In a rapidly changing world, «Europe 2020» is a Eu-

ropean Union strategy for smart, sustainable and inclu-
sive economy. These three mutually reinforcing priorities 
should help Member States deliver high levels of employ-
ment, productivity and social cohesion.

The «Horizon 2020» Programme provides 4.5 billion 
Euros for research and innovation in the areas of food safe-
ty, bio-economy and sustainable agriculture [5]. 

Innovations have a long history in the Rural Develop-
ment Policy. Often described as new ideas they are related 
to the creation of a new product, practice, service, produc-
tion process or method of organization. The main require-
ment is that they should prove their usefulness in practice.

Based on one of the EU priorities for rural development 
(promoting the transfer of knowledge and innovations in ru-
ral areas, and strengthening the links between agriculture and 
forestry and research work) a new priority is formed, namely 
the concept of European Innovation Partnership (EIP).

At present there are two concepts of innovations – uni-
directional and interactive innovations [6].

Unidirectional (linear) innovations are based on a re-
search approach; the new ideas are the result of research 
and are put into practice via unidirectional transfer of 
knowledge. 

Interactive (system) innovations are also based on a 
research approach, but on practice and other «intermedi-
aries» as well (agricultural producers, consultants, non-
governmental organizations, researchers) as participants 
in a «bottom-up» process. These innovations provide more 
result-oriented solutions that are easier to apply.

The interactive models of innovation in the agricultural 
sector are focused on the following areas (Figure 2):

• The innovation model of the European Innovation 
Partnership for agricultural productivity and sustainability 
goes far beyond speeding the «from the laboratory to the 
market» transfer through diffusion of the new scientific 
knowledge (called «linear model of innovation»).

• The European Innovation Partnership keeps to the 
«interactive model of innovation» that focuses on the Cre-
ation of partnerships – using the bottom-up approaches and 
linking farmers, advisors, researchers, businesses and other 
participants in operational groups. 

• The «exchange» of knowledge is expected to gener-
ate new insights and ideas and spur innovations globally, 
which will support research.

Innovations in the Bulgarian agricultural sector 
The structural changes that took place in our country in 

the restructuring process to a knowledge economy reflect 
a decrease in the share of the agricultural sector against a 
pre-emptive rise of the service sector compared to the rise 
in the industrial sector. Although the total index of its com-
petitiveness increases (from 4.16 in 2011 to 4.27 in 2012), 
Bulgaria continues to occupy an unenviable position com-
pared to the other countries of the Community. 

According to the latest survey of the European Innova-
tion Union (2013) Bulgaria falls in the group of countries 
that are modest (timid) innovators. Maintaining this trend 
implies a substantial lagging behind the global social, eco-
nomic, technological and environmental standards.

The main reasons for the low level of utilizing the in-
novation potential can be identified as follows: 

– the low level of expenditures on research and innovation; 
– the unsatisfactory quality of scientific production;
– the low level of coordination between the key ele-

ments in the knowledge triangle – science-universities-
business; 

– the lack of motivation among young people to engage 
in science and research; 

– the low level of intellectual labour protection, etc.
Creating a business environment favourable for 

innovation and increasing the efficient use of re-
sources are the key challenges for Bulgarian econ-
omy's competitive development. In this regard, to 
ensure a successful transition to smart, sustainable 
and inclusive growth it is necessary to [7]:

– build a high-quality system for scientific re-
search and innovation;

– apply appropriate mechanisms for support-
ing business development through investments to 
improve labour productivity and reduce the en-
ergy consumption and resource consumption of 
production; 

European Innovation Partnership

Unidirectional (linear) 
innovations

Interactive (system) 
innovations 

Diffusion of the 
new scientific 

knowledge 

Creation of
partnerships 

“Exchange” of 
knowledge 

Fig. 2. Concept of European Innovation Partnership (EIP)
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– use appropriate forms for facilitating the access of 
small and medium-sized enterprises and start-ups to funds 
and more complex business services;

– promote private investment in research and innovation;
– build infrastructure and capacity;
– stimulate an economy of low-carbon emissions, en-

ergy efficiency and renewable energy sources.
The expected results of promoting innovation in 

the agricultural sector are listed in the Innovation Strat-
egy for Smart Specialization of the Republic of Bulgaria  
2014-2020, and in particular [9]: 

– improving the economic conditions of rural areas; 
– introducing innovations in highland agriculture and 

animal husbandry and forestry; 
– innovative approaches in the use of the potential of 

highland dams;
– innovations for the development of the potential of 

the Natura 2000 areas and the buffer zones, supporting the 
realization of a final product, etc. 

Cooperation is encouraged in support of the imple-
mentation of interactive models of innovation to achieve 
the objectives of the European Innovation Partnership for 
agricultural productivity and sustainability. It is crucial for 
the development of new products, practices, processes and 
technologies. It helps to stimulate the economically sub-
stantiated development of short supply chains, local mar-
kets and local food chains [8]. 

For the purposes of the national policy on implementing 
the Rural Development Programme, cooperation is sepa-
rated in measure 16, which is applied with the following 
sub-measures:

Sub-measure 16.1. Support for the establishment and 
functioning of operational groups within the European In-
novation Partnership for agricultural productivity and sus-
tainability; 

Sub-measure 16.2. Support for pilot projects and develop-
ment of new products, practices, processes and technologies;

Sub-measure 16.4. Support for horizontal and vertical 
cooperation between the actors in the supply chain for the 
construction and development of short supply chains and lo-
cal markets. Support for local promotion activities related to 
the development of short supply chains and local markets.

The support under the sub-measure covers local mar-
kets that meet the definition of a short supply chain, and 
in which the activities both in product processing and its 
sale to the end user are performed within a radius of 120 
kilometers from the farms where the products listed in the 
local market come from.

Short supply chains are those supply chains that include 
no more than one intermediary between the farmer and the 
consumer. 

An «intermediary» is an entity that buys produce from 
the farmer in order to sell it. An intermediary in a short 
supply chain can be either a retailer or a processor, in case 
he has bought the products from a farmer, thus acquiring 
control over them but not if the farmer has retained control 
over the product during its processing and has set its selling 
price thereafter.

A local market is an area, where short supply chains are 
realized, and a particular location is identified for the real-
ization of the supply to the consumers of the product from 
the local market region. 

The distance is determined from the location of the lo-
cal market to the farms along the national or municipal road 
network.

In addition to the conditions specified, supporting 
promotional activities at a local level is allowable if it 
refers to a specific local market and to a limited number 
of particular products from farms involved in the short 
supply chain.

The sustainable development has economic, environ-
mental and social aspects and is a primary objective of 
the European Union. It can only be achieved in a circular 
economy [10], in which the residual waste is minimized 
and it is common to reuse and recycle products, and where 
the scarce resources are used more efficiently.

The European agricultural sector sustainable develop-
ment aims to constantly improve the quality of life and 
well-being of present and future generations. It aims to 
establish the relationship between economic development, 
environmental protection and social justice. The starting 
point for achieving sustainable development is innovation. 
All stated above allows us to conclude that no innovation is 
final because the future must get beyond the past.

References:
1. Evropeyskata politika v sektora na hranite, selskoto stopanstvo i biotehnologiite. Nauka & biznes, Hrani, selsko stopanstvo i 

biotehnologii, Natsionalen byuletin, 01, 2012, p. 6.
2. Sustainable development in the European Union, Monitoring report «EU strategy for sustainable development» for 2011 (Abstract).
3. Understanding the concept of innovation in the field of rural development. Proposal for a national definition of the term «innovation in 

rural areas», 50 Years of Common Agricultural Policy, Ready for the Future. A Partnership between Europe and Farmers.
4. European Innovation Partnership (EIP) for «Agricultural productivity and sustainability» – opportunities for funding operational groups 

created by farmers, researchers, consultants and enterprises under the Rural Development Programme for the period 2014-2020, the European 
Agricultural Fund for Rural Development – programme period 2014-2020.

5. Opinion of the Committee of the Regions on European Innovation Partnership «Agricultural Productivity and Sustainability»  
(2013/С 17/10), Official Journal of the European Union, 19.1.2013, С 17/51. 

6. Programirane v posledniya moment – Chast 4, http://agrozona.bg/ programirane-v-po sledniya-moment-chast-4, 29 July 2013.
7. Operational Programme «Innovations and Competitiveness» 2014-2020 (Draft), http://www.opcompetitiveness.bg/images/

module3/1079_OPIK_2014_-2020_second_draft.pdf, МEЕТ, 28/06/2013.
8. Ninova М. Programa za razvitie na selskite rayoni 2014-2020. European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Measure 

16 Cooperation.
9. Inovatsionnata strategiya za inteligentna spetsializatsiya na Republika Bulgaria 2014-2020, rabotna versiya, 28 May 2013.
10. «Green Week 2014»: Jobs and the circular economy, Environment for Europeans, «Natura 2000» Prizes: top projects for biodiversity 

protection, «Environment» Directorate-General, September 2014, № 55, p. 3.



22

# 4(04) 2014

ИННОВАЦИИ – ФАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Блажева В.И.
доктор экономических наук, доцент
Хозяйственной академии имени Д.А. Ценова

Тема об инновациях в аграрном секторе особенно актуальна в настоящее время с точки зрения проводимой 
европейской сельскохозяйственной политики; голода в мировом масштабе, продовольственной безопасности 
и т.д. Ставится акцент на динамических изменениях в экономике и в частности в аграрном секторе по отноше-
нию к приоритету «новой» европейской сельскохозяйственной политики и конкретнее в следующих направ-
лениях: стимулирование инноваций и базы знаний в сельских районах; укрепление связей между сельским хо-
зяйством, производством продуктов питания, лесным хозяйством и научно-исследовательской деятельностью 
и инновациями; поощрение обучения в течение всей жизни и професиональное обучение в секторах сельского 
хозяйства. С этой позиции необходимо стимулирование развития конкурентоспособного и устойчивого сель-
ского хозяйства, которое «достигает большего посредством меньшего« в гармонии с окружающей средой.
Ключевые слова: аграрный сектор, инновации, Европейский союз, стратегии «Европа-2020» для интеллигент-
ного, устойчивого и приобщающего роста, Европейское партнерство Инновации в области сельского хозяйства.
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У статті розглянуто, що собою являє організація управління підприємства, а також які є методи підви-
щення ефективності діяльності підприємства. Розкриті відмінності між результативною та ефектив-
ною організацією, результативним та ефективним управлінням. Окреслений підхід щодо ефектив-
ності управління. На основі якого розроблені пропозиції оцінки ефективності управління. Визначені 
умови при яких забезпечується ефективне функціонування управління. Зроблені висновки стосовно 
подальших теоретичних напрямків дослідження даного питання та практичних розробок для реалі-
зації в практиці управління.
Ключові слова: управління, підприємство, оцінка, ефективність, система управління, процеси 
управління, персонал, ринок.

Постановка проблеми. Управління являє собою 
досить багатогранну категорію. Підходи до якого 
змінюються, розширюються та доповнюються. Це 
наслідок постійного розвитку науки управління но-
вих здобутків та напрацювань практиків управління. 
Які реагують на виклики сучасного світу – підви-
щену динаміку та ускладнення зовнішнього серед-
овища, стрімкий розвиток технологій та зростання 
технологічності більшості процесів. Підприємства 
для того щоб бути успішною мало бути тільки ре-
зультативною, досягати поставлених цілей, завдань, 
показників. А потрібно бути ефективною – постійно 

знаходити як найкращі, прогресивніші інструменти 
для досягнення своїх цілей.

Підприємство може бути результативним при цьо-
му не будучи ефективною тільки коли представляє 
унікальний продукт чи послугу на ринку, займає мо-
нопольну нішу на ринку, чи працює на ексклюзивних 
умовах, які не залежать від стану та розвитку ринку. 
При цьому диктуючи свої умови як на ринку в якому 
працює, так і всередині організації, здійснюючи стра-
тегічне та оперативне управління організацією. Як 
зробити управління своєю організацією оперативним 
та адаптивним до змін, організацію більш гнучкою та 
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конкурентною. Для цього варто зрозуміти механізми 
організації та навчитись ефективно ними управляти. 
В контексті дослідження ефективного управління зрос-
тає актуальність питання розуміння сутності поняття 
управління та показників його оцінки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичну основу дослідження даної теми склали закони 
України, постанови, наукові праці зарубіжних та ві-
тчизняних вчених, таких як: Добровський В.Н., Крама-
ровський Л.М., Криницький Р.І., Лахтіонова Л.А., Луш-
кин В.А., Пономарьов В.Д., Ялдин І.В., Ачкасов А.Е., 
Носова С.С., Савицька Г.П., Шеремет А.Д., Сайфу - 
лін Р.С. та інших.

Мета дослідження. Розглянути та проаналізувати іс-
нуючі підходи щодо управління підприємством. Окрес-
лити власний підхід до розуміння сутності, поняття та 
підвищення ефективності підприємства. Розробити про-
позиції оцінки ефективного управління підприємства.

Виклад основного матеріалу. Базовими елемента-
ми управління є система, процеси, управлінські рішен-
ня та персонал. Управління підприємством – це постій-
ний і системний вплив на діяльність його структур для 
забезпечення узгодженої роботи і досягнення кінцево-
го позитивного результату. Механізм управління під-
приємством – це сукупність його елементів, системи, 
процесів, управлінських рішень та персоналу які при 
взаємодії та взаємозалежному впливі забезпечують ре-
алізацію поставленої цілі та завдань організації. Такий 
взаємозв'язок можна зобразити наступною схемою.

 

Рис. 1. Механізм управління підприємством

У даних економічних умовах компаніям для ефектив-
ного ведення бізнесу, необхідно враховувати всі сторони 
діяльності організації – сферу бізнесу підприємства, вну-
трішні бізнес-процеси, ділових партнерів, клієнтів, акціо-
нерів, потенційних інвесторів т.д. Внаслідок цього підпри-
ємствам важливо сформувати оптимальні бізнес-процеси 
на основі сучасних технологій, забезпечити ефективне 
управління та контроль ресурсами підприємства.

Система управління – це сукупність елементів 
(структури, функцій, ресурсів (всіх, що забезпечу-
ють діяльність організації), потоків інформації, тех-
нологій). Ознаками системи є: цілісність та єдність, 
взаємозв'язок та взаємозалежність елементів, наявність 
якостей, що притаманні системі в цілому, але не при-
таманні жодному з елементів окремо [8]. 

При цьому, кожна організація є системою сама по 
собі, і частиною більш складних систем. І саме наяв-
ність та стан елементів системи, та взаємозв'язків між 
ними, взаємозв'язки та взаємодія з іншими системами, 
визначають рівень ефективності чи не ефективності 
системи управління в цілому. 

Визначають наступні показники ефективності сис-
теми управління, це: 

– оптимальність набору елементів системи управ-
ління, їх взаємодії та віддачі від них;

– функціонування кожного елемента та системи в 
цілому при якому створюються (додаються) цінності, 
та не збільшуються затрати; 

– відсутність або мінімальний вплив того, що об-
межує систему, тобто, слабких, вузьких місць;

– відсутність того, що викликає дефекти, відхилен-
ня від заданого напрямку [6, c. 178]. 

Ефективне управління підприємства можливе коли 
не тільки система управління є ефективною, а і процеси 
управління, що призводять її в дію та реалізують. Умо-
вами необхідними для функціонування «правильного» 
процесу є наступні: доцільність – вирішення поставле-
них цілей; цілісність; швидкість проходження; відсут-
ність збоїв; простота; прозорість; лаконічність; відсут-
ність негативного впливу на інші процеси; мобільність 
та гнучкість до змін; задоволеність як внутрішніх так і 
зовнішніх клієнтів; постійне вдосконалення [1, c. 123]. 

Показниками ефективності процесу при дотримані 
цих умов будуть: 

– відсутність затримок, помилок при виконанні про-
цесу, та при взаємодії з іншими процесами;

– створення доданої вартості від функціонування 
самого процесу, чи від впливу та взаємодії з іншими 
процесами.

Процеси не залежно від їх кількості, більш наглядні, 
і тому мають покращуватись постійно, тобто кожний 
працівник який задіяний у виконанні того чи іншого 
процесу, має його аналізувати та покращувати, це те, 
що потрібно робити постійно, усвідомлено та відпові-
дально. І тоді зміни пріоритетів з цілі на процеси не 
відбудеться. Адже цілі орієнтовані на результат, а засо-
би їх досягнення на процес. Відповідно ефективність 
(«правильність») процесу, визначається як досягненням 
поставленої цілі, так і шляхом її досягнення [3, c. 182]. 

Одним із підприємств яке ефективно функціонує 
на теренах України та за її межами: в Афганістані, 
Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Ізраїлі, Іра-
ку, Йорданії, Казахстані, Канаді, Киргизстані, Китаї, 
Кувейті,Молдові, Монголії, Новій, Зеландії, США, Ро-
сії, Таджикистані, Туркменістані є Вінницька кондитер-
ська фабрика «ROSHEN». В асортименті «ROSHEN» 
більш 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, 
вафель, мармеладу і тортів на основі натуральних ви-
сокоякісних продуктів. Загальний обсяг виробництва – 
понад 400 тисяч тонн на рік.

Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN» веде 
ефективну управлінську діяльність підприємством про 
що свідчать високі прибутки табл. 1. 

Таблиця 1
Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN»  
2011-2013 роки

Роки
Чистий 

прибуток,  
млн. грн.

Дебіторська 
заборгованість, 

млн. грн.

Довгострокова 
заборгованість, 

млн. грн. 
2011 16,7 85,3 11,5
2012 14,52 115,08 2951,64
2013 17,2 54,8 251,4

Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN» близь-
ко 5 років використовувало інтенсивну політику роз-
поділу, залучаючи і використовуючи велику кількість 
постачальників (із зарубіжних країн – Азербайджан, 
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Узбекистан, Китай), торгових точок, спеціалізованих 
магазинів, супермаркетів, гіпермаркетів, магазинів, кі-
осків, а також барів, ресторанів, кафе, оптових баз тощо 
для реалізації продукції. Використовуючи цю політику, 
підприємство охопило максимальну кількість спожива-
чів та зайняло певний, а згодом найбільший, сегмент 
ринку кондитерських, зокрема шоколадних виробів 
України (широке опанування ринку), збільшило прибу-
ток та забезпечило масову реалізацію.

Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN» по-
чало впроваджувати елементи ексклюзивної політики 
розподілу, яку використовувало з 2001 до 2005 р. з ме-
тою підвищення привабливості товару серед учасників 
каналу, покращення якості обслуговування на всіх ета-
пах товароруху.

На сьогодні компанія знову переглянула свою діяль-
ність внесла деякі корективи: знову почала впроваджу-
вати певні особливості селективної політики розподілу. 
Вінницька кондитерська фабрика «ROSHEN» зосе-
редила свою увагу на виборі найбільш рентабельних, 
менш ризикованих, посередників. Тобто, компанія по-
стійно розвивається і удосконалює систему управлін-
ня, для отримання найбільших прибутків і утримувати 
споживачів своєї продукції.

Вся управлінська діяльність пов'язана зі створен-
ням, прийняттям та реалізації управлінських рішень, 
які приймаються щоденно. З поняттям вибору рішення 
пов'язано багато термінів – «оптимальність», «раціо-
нальність», «доцільність» та інші. Проте яке рішен-
ня і чому можна вважати, за якими критеріями «пра-
вильним» – є багато підходів знайти відповідь. Вибір 
рішення є ключовим в управлінні персоналу і однією 
з необхідних умов. Оди з підходів, визначає, що стан 
управління організацією – це результат прийнятих рі-
шень до цього, тобто рішення впливають на систему, 
процеси управління та персонал. Але якщо в такій сис-
темі координат рішення відіграють ключову роль, то 
відповідно ціна помилки є не просто значною, а також 
ключовою. Тому вважаю, що більш правильним підхо-
дом є коли саме система, процеси, люди впливають на ті 
рішення, що приймаються. Тобто в контексті управлін-
ня ними визначаються та приймаються управлінські рі-
шення. Адже це також мінімізує вплив та невизначений 
характер тих рішень які приймаються в швидко змін-
них обставинах. Отже, «правильним» рішенням вва-
жається ефективне, яке приносить позитивний вплив 
(створює додану вартість, сприяє інтеграції персоналу) 
та позитивні наслідки в результаті його прийняття, в 
майбутньому періоді. В даному контексті ефективність 
рішення будуть визначати наступні показники: 

– мінімальність негативних наслідків – тобто не ба-
жаних відхилень, а бо тих, що не прогнозовані (як фі-
нансових, так і від взаємодії персоналу);

– позитивний вплив на ситуацію в перспективі, тоб-
то не тільки вирішення її, а створення умов чи переду-

мов для отримання позитивних результатів в середньо-
строковому та довгостроковому періодах.

Функціонування управління, процесів, управлінські 
рішення визначаються, реалізовуються, та впроваджу-
ються людьми, управлінцями та персоналом організації.

В сучасній практиці управління найчастіше ефек-
тивність визначається трьома показниками: плинністю, 
задоволеністю та лояльністю персоналу. На мою думку, 
це умови отримання ефективності від персоналу те, що 
є базовою необхідністю для отримання віддачі від пер-
соналу, а не показниками ефективності. Користуючись 
виведеним правилом, що ефективно – це «правильно» 
робити, то «правильний» персонал, це персонал який в 
першу чергу робить правильні дії. Це є можливим при 
таких умовах: відповідність персоналу (рівня знань, 
навиків, досвіду – завданням та вимогам організації); 
комплектність штату у відповідності до структури; 
плинність в межах 3-5%; лояльність (підтримка, сприй-
няття працівниками цінностей організації); задоволе-
ність від роботи (позитивне співвідношення вкладу в 
роботу та нагороди за свої зусилля); продуктивність 
праці, як на одного працівника, та і команд; низький 
% на 1 працівника (відсутності на роботі чи робочому 
місці); оперативність роботи -% виконання рішень пер-
соналом в встановлені терміни; якість роботи – відсут-
ність помилок, повторного виконання тієї самої роботи, 
скарг внутрішніх та зовнішніх клієнтів. Якщо говорити 
про ефективність персоналу, це не тільки віддача від 
його діяльності – результати праці які отримує органі-
зація, а цінність персоналу – цінність яку містить сам 
по собі персонал (знання, навики, ідеї, потенціал, роз-
робки), позитивний ефект від взаємодії (позитивна ат-
мосфера і робота в команді) та додаткова вартість, яку 
персонал створює своєю роботою, діями, взаємодією, 
не збільшуючи при цьому затрат. 

Виходячи з такого підходу показниками ефектив-
ності підприємства будуть: 

– ріст продуктивності праці за період, як на одного 
працівника так і команд;

– віддача від персоналу на одиницю прибутку – додат-
кова вартість створена одним працівником, командами;

– відсутність негативних, затратних наслідків від ді-
яльності, дій персоналу, команд; 

– активність персоналу – кількість реалізованих влас-
них ініціатив, як окремим працівником так і командами;

– творчий потенціал працівників та команд, здат-
ність генерувати ідеї, що сприяють збільшенню доходу, 
та зменшенню затрат [2, c. 98]. 

Висновки. Варто зазначити, що ефективність 
управління також визначається доктриною та ідеоло-
гією підприємства, підходами до управління, правами, 
ресурсами та балансом влади в підприємстві. Що під-
силює, або гальмує віддачу від його функціонування. 
Відповідно ефективність управління варто розглядати 
як ефективність кожної із його складових окремо.
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У статті розглянуто особливості процесу прийняття управлінських рішень та проблеми економіч-
ного ризику в сучасних умовах господарювання. Здійснено порівняльний аналіз визначення катего-
рії «ризик». Досліджено значення невизначеності, її рівні та причини виникнення для ефективного 
функціонування підприємства. Визначено фактори, що визначають якість і ефективність прийнятих 
управлінських рішень. Описано етапи прийняття управлінського рішення та проаналізовано мож-
ливий вплив та види ризиків, які супроводжують цей процес на кожному з етапів. Визначено місце 
ризику в процесах формування та прийняття управлінських рішень. 
Ключові слова: ризик, невизначеність, рівень ризику, управлінське рішення, прийняття управлін-
ського рішення, рівень невизначеності, економічний ризик.

Постановка проблеми. Сучасні умови ведення 
підприємництва характеризуються наявністю невизна-
ченості, конфліктності та породжуваного ними ризику. 
Прийняття управлінських рішень в існуючих умовах 
вимагає від менеджера вміння застосовувати відповід-
ні адекватні методи та моделі для аналізу й управління 
економічним ризиком. Тому виникає проблема форму-
вання оптимальної системи прийняття управлінських 
рішень, яка є важливим аспектом для досягнення ефек-
тивної діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що розробкою даного питання займаються постійно та 
ведеться пошук нових шляхів розв'язання даної про-
блеми в працях таких науковців як Віхляєва С.І., Фе -
дай В.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Карпов В.А., 
Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., Сменти - 
на Н.В., Шегда А.В., Дробязко А.М., Судакова О.І. та ін. 

Значний вклад у дослідження проблематики ризи-
ку зробили вітчизняні вчені такі як Балджи М.Д., По-
сохов І.М., Стешенко О.Д., Швирьова Є.О., Лясковсь- 
кий О.В., Шутов Є.П., Михайлик А.С., Коновало- 
ва О.О., Тарасова К.І., Іванов В.Л., Ніколаєв І.В. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
теоретичних аспектів невизначеності та економічного 
ризику, етапів процесу прийняття управлінських рі-
шень та визначення ролі ризику у даному процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах постійних змін, що відбуваються в економічному 
середовищі, роль випадковості та невизначеності в ді-
яльності суб'єктів господарювання посилюється і на-
буває постійного характеру. Невизначеність є досить 
складним явищем зі значним спектром різновидів, роль 
і місце яких у розвитку і функціонуванні суспільства 
змінюється, відбивається на поведінці суб'єктів, а іноді 
докорінно перетворює її.

На думку групи авторів Балджи М.Д., Карпова В.А., 
Ковальова А.І., Костусєва О.О., Котової І.М. та Смен-
тиної Н.В. невизначеність означає неможливість оцін-
ки майбутнього розвитку подій, як погляду ймовірності 
їхньої реалізації, так і з погляду виду їхнього прояву. 
Тобто невизначеність – це те, ще не піддається оцінці, 
на відміну від ризику, який можна оцінити з певною ві-
рогідністю.

При цьому існують певні групи причин виникнення 
невизначеності і спричиненого нею ризику:

– взаємозв'язок та взаємодія багатьох процесів і 
явищ, які впливають на економіку;

– неповнота, неточність і суперечливість інформації, 
які викликані як технічними ускладненнями при її одер-
жанні й обробці, так і суто економічними причинами;

– нерівний ступінь поінформованості учасників 
ринкових угод, наприклад, продавців і покупців, про 
предмет і умови угод (асиметрія інформації);

– багатокритеріальність і конфліктність в оцінці рі-
шень [4, с. 146-148].

Шегда А.В. виділяє чотири рівні невизначеності. 
Перший рівень пов'язаний з достатньо ясною пер-
спективою, для того щоб з високою мірою ймовірнос-
ті скласти прогнози на майбутнє. При такій ступені 
невизначеності найчастіше функціонують організа-
ції, які працюють в стабільних галузях з низькими 
термінами технологічних нововведень та високими 
вхідними бар'єрами. Прикладом є виробник продук-
тів харчування з низькою еластичністю попиту, який 
може передбачити обсяги ринку товарів, що ним ви-
пускається.

Другий рівень пов'язаний з альтернативними варі-
антами розвитку бізнесу в майбутньому, тобто перед-
бачає ряд взаємовиключних і різноманітних варіантів 
розвитку бізнесу, з яких повинен бути вибраний лише 
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один. Даний тип невизначеності найчастіше зустріча-
ється в високотехнологічних, інноваційних галузях, в 
яких неможливо передбачити, хто в кінцевому підсум-
ку стане переможцем в конкурентній боротьбі.

Третій рівень визначає в певних умовах ведення 
бізнесу з необмеженим рядом варіантів його розвитку 
в майбутньому. Вивчення ринку допомагає сформулю-
вати орієнтовані перспективи попиту на окремі товари 
та послуги, але неспроможне надати точну інформацію 
щодо обсягу на конкретну продукцію. Суттєву роль в 
існуванні даного типу невизначеності відіграють ма-
кроекономічні умови.

Четвертий рівень пов'язаний з обмеженим вибором 
можливих наслідків. При цьому вибір різних варіан-
тів розвитку нескінченний. Цей рівень невизначеності 
пов'язаний з виникненням нових ринків як внаслідок 
технічного прогресу, так і політичних й соціальних пе-
реворотів [8, c. 8-9]. 

Безпосередній вплив невизначеності на суб'єкта 
господарювання проявляється у разі прийняття ним 
управлінського рішення. У даному випадку вступає у 
дію така категорія як ризик. Ризик складає об'єктивно 
неминучий елемент прийняття будь-якого управлін-
ського рішення в силу того, що невизначеність – не-
минуча характеристика умов господарювання. Він має 
місце тільки там, де може бути як мінімум два і більше 
можливих альтернативних результатів. У ситуації, коли 
можливий тільки один результат, ризику немає, оскіль-
ки альтернативи відсутні [4, c. 158]. 

Балджи М.Д. визначає економічний ризик як такий 
вид ризику, що виникає при будь-яких випадках під-
приємницької діяльності, спрямованих на одержання 
прибутку і пов'язаних з виробництвом продукції, реа-
лізацією товарів, наданням послуг, виконанням робіт; 
товарно-грошовими і фінансовими операціями; комер-
цією, а також реалізацією науково-технічних проектів 
[1, с. 198].

Економічний ризик, на думку Совєтової К.О., – це 
відносини між суб'єктами та об'єктами з приводу до-
сягнення цільових результатів взаємодії (в тому числі 
потенційного економічного ефекту у вигляді певної 
норми доходу), результатом яких може бути як досяг-
нення передбачуваного результату, так і відхилення від 
нього: негативне (збиток) чи позитивне (прибуток) та їх 
розподілу в умовах невизначеності. 

Економічний ризик визначає наступна систе-
ма постулатів: загальність економічного ризику; 
об'єктивність прояви ризику; поява ризику в процесі 
досягнення мети; поява ризику в ситуації невідклад-
ного вибору в момент прийняття рішення; мінливість 
ризику в просторі та часі; спрямованість ризику в май-
бутнє; необхідність чіткого розмежування ризику як 
економічної категорії і як кількісної оцінки невизначе-
ності ситуації; прояв принципу синергізму (принципу 
накопичення ефекту) при розвитку ризикової ситуації 
[5, с. 15-16].

Проведений аналіз поняття ризик довів, що серед 
науковців немає загальновизнаного визначення термі-
ну ризик (табл. 1).

Управлінське рішення приймається в умовах ризи-
ку, коли неможливо оцінити імовірність потенційних 
результатів та одержати достатньо інформації. Так, в 
даних умовах менеджер повинен прийняти якісне й 
ефективне рішення. 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз визначення категорії «ризик»

Автор Визначення

Кузьмін О.Є., 
Мельник О.Г.

Ризик – це ймовірність виникнення 
втрат, недоотримання прибутків, 
небажаного розвитку середовища 
функціонування, відхилення від уста-
новлених цілей.

Донець Л.І.

Ризик – діяльність, пов'язана з по-
доланням невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, у процесі якого є 
можливість якісно і кількісно оціни-
ти ймовірність досягнення передба-
ченого результату, невдачі, відхилен-
ня від мети.

Вітлінсь- 
кий В.В.,
Великоіванен-
ко Г.І.

Ризик – ситуація, коли мають місце 
невизначеність, конфлікт, наявна ба-
гатоваріантність, і коли одночасно не 
всі альтернативні варіанти однаковою 
мірою сприятливі.

Ілляшен- 
ко С.М.

Ризик – можливість або загрозу 
відхилення результатів конкретних 
рішень або дій від очікуваних.

Сахарцева І.І., 
Шляга О.В.

Ризик – об'єктивна реальність, яку 
необхідно враховувати під час плану-
вання діяльності в майбутньому.

Івченко І.Ю.

Визначає процес керування ризиками 
як сукупність методів, прийомів і за-
ходів, що дозволяють певною мірою 
прогнозувати настання ризикових 
подій і вживати заходів до їхнього 
зменшення.

Старостіна 
А.О. й Крав-
ченко В.А.

Ризик – це комбінація трьох елемен-
тів: подія, пов'язана з діяльністю 
підприємства і яка впливає на нього, 
імовірність цієї події, наслідки, що 
унеможливлюють досягнення за-
планованих цілей і в остаточному 
підсумку позначаються на доходах 
підприємства.

Шегда А.В., 
Голованен- 
ко М.В.

Ризик в економічному розумінні пе-
редбачає втрати (збитки), імовірність 
котрих пов'язана з наявністю неви-
значеності (браку або недостовірніс-
тю інформації), а також зиск і при-
буток, отримати які можливо лише 
завдяки діям, пов'язаним з ризиком.

Під якістю управлінських рішень слід розуміти 
ступінь його відповідності характеру задач функціо-
нування, які дозволяють постійно розвиватися системі 
управління проектами, тобто управлінські рішення за-
безпечують подальші шляхи розвитку системи за різно-
манітних умов формування економічних відносин.

Усі фактори, що визначають якість і ефективність 
управлінських рішень, поділяються на дві групи: фак-
тори внутрішнього та зовнішнього середовища.

Фактори внутрішнього середовища пов'язані з ке-
руючою та керованою системами. У випадках, якщо 
рішення стосуються виробничих ситуацій, то брати до 
уваги необхідно такі фактори, як собівартість та якість 
роботи; час її виконання.

Фактори зовнішнього середовища орієнтовані на 
закони об'єктивного світу та пов'язані з прийняттям 
і реалізацією управлінських рішень. Вони повинні 
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мати чітке формулювання; обсяг та цінність інфор-
мації; час розробки; організаційні структури управ-
ління; форми і методи здійснення господарської ді-
яльності, методи та методики розробки й реалізації 
управлінських рішень; суб'єктивність оцінки варіан-
та вибору рішення.

Визначення ефективності прийнятих господар-
ських рішень пов'язано з певними труднощами. По-
перше, це суб'єктивізм цілей, які ставить перед собою 
особа, що приймає рішення та можливості приховати 
їх від підлеглих та навколишнього оточення; по-друге, 
об'єктивність сукупності факторів, що діють на особу, 
що приймає рішення у процесі розробки, прийняття 
та реалізації рішення; по-третє, відсутність сталих 
методик, що нормативно визначають (рекомендують) 
зміст і порядок дій особи, що приймає рішення, й ме-
ханізму недопущення їх невиконання, а також відпо-
відальності за вчинені дії з боку особи, що приймає 
рішення [7, с. 53].

Технологія розроблення, прийняття і реалізації рі-
шень та процедур, здійснення логічних, аналітичних, 
інформаційно-пошукових, обчислювальних та інших 
операцій передбачають їх чітку послідовність. Розро-
бляючи управлінські рішення, необхідно встановити 
порядок здійснення операцій, пов'язаних із накопи-
ченням, рухом, зберіганням, обробленням, аналізом ін-
формації, забезпеченням нею структурних підрозділів і 
окремих робочих місць, а також визначити дії, необхід-
ні для вирішення господарських завдань.

Раціональна технологія прийняття і реалізації 
управлінського рішення в умовах невизначеності пе-
редбачає такі етапи:

1) етап підготовки – проведення економічного ана-
лізу ситуації на мікро- і макрорівні; охоплює пошук, 
накопичення, опрацювання інформації, виявлення і 

формулювання проблем, які потребують вирішення та 
ретельного вивчення чинників, що їх обумовили;

2) етап прийняття – оцінювання й аналіз альтерна-
тивних рішень, визначення критеріїв вибору оптималь-
ного рішення, вибір і прийняття рішення;

3) етап реалізації – розроблення заходів для конкре-
тизації рішення і доведення його до виконавців; здій-
снення контролю за його виконанням; внесення необ-
хідних коректив; оцінювання результату, отриманого 
внаслідок реалізації рішення [3].

На кожному етапі прийняття раціональних управ-
лінських рішень існують різноманітні види ризиків, які 
необхідно врахувати та оптимізувати їхній рівень, що 
дасть змогу приймати ефективніші рішення з меншими 
витратами ресурсів та вищою ймовірністю їхньої реа-
лізації. Види ризиків різних етапів прийняття управлін-
ських рішень зведені у табл. 2.

Важлива роль у процесі реалізації управлінських 
рішень належить контролю, який забезпечується на-
лагодженням зворотного зв'язку. Це особливо важливо 
для реалізації рішення, що здійснюється у декілька ета-
пів. Зворотний зв'язок дає змогу своєчасно отримувати 
інформацію для коригування рішень, за необхідності 
вносити зміни в перебіг їх виконання [7, c. 56].

Висновки. Більшість управлінських рішень підпри-
ємства приймається в умовах невизначеності та еконо-
мічного ризику. Щоб вижити підприємствам потрібно 
не уникати ризику, а вміти правильно оцінювати його 
ступінь і безпосередньо управляти ним з метою обме-
ження. Підприємствам необхідні своєчасне врахування 
факторів ризику при прийнятті управлінських рішень; 
кваліфікована організація процесу управління ризико-
вою ситуацією, що спрямована на забезпечення адапта-
ції діяльності підприємства до мінливих умов зовніш-
нього та внутрішнього середовища.

Таблиця 2
Етапи прийняття управлінського рішення з можливими ризиками [2, 6] 

Автори Етапи прийняття управлін-
ського рішення Можливі ризики

Судакова О. І.

Визначення проблеми Ризик неправильної ідентифікації, ресурсні та виробничо-госпо-
дарські ризики, ризик невикористаних можливостей

Аналіз проблеми та збиран-
ня інформації Інформаційний, методичні, майновий та маркетинговий

Вироблення альтернатив Ризик невикористаних можливостей, ризик інерції, ризик креа-
тивності, логічності та послідовності

Оптимізування Ризик неузгодженості альтернативи, ідентифікації та врахування 
існуючих обмежень, ризик раціональності та обґрунтованості

Реалізація управлінського 
рішення

Ризик опору з боку виконавців, ризик незабезпеченості реалізації 
рішення

Віхляєва С. І., 
Федай В. І.

Визначення проблеми та її 
діагностика

Ризик невірного формулювання проблеми і ризик не знайдення 
джерела виникнення ускладнення

Збирання інформації та фор-
мулювання обмежень

Інформаційний, ресурсний ризики.
Ризик неправильного вибору методики

Формулювання альтернатив Ризик плутанини у великій кількості альтернатив, ризик логіч-
ності та послідовності

Оцінка та вибір альтернатив Ризик неузгодженості альтернатив, ризик нераціональності та 
необґрунтованості вибору

Втілення рішення Ризик опору з боку працівників
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В статье рассмотрены особенности процесса принятия управленческих решений и проблемы экономического 
риска в современных условиях ведения хозяйства. Осуществлен сравнительный анализ определения катего-
рии «риск». Исследовано значение неопределенности, ее уровни и причины возникновения для эффективно-
го функционирования предприятия. Определены факторы, которые определяют качество и эффективность 
принятых управленческих решений. Описаны этапы принятия управленческого решения и проанализировано 
возможное влияние и виды рисков, которые сопровождают этот процесс на каждом из этапов. Определено 
место риска в процессах формирования и принятия управленческих решений.
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In the article the features of process of managerial decision making and problem of economic risk are considered in 
the modern terms of menage. The comparative analysis of determination of category «risk» is carried out. The value 
of vagueness, its levels and reasons of origin is investigated for the effective functioning of enterprise. The factors 
that determine quality and efficiency of the accepted managerial decisions are defined. The stages of acceptance of 
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Динаміка показників виробництва хліба і хлібобулочних виробів в Україні. Найбільші виробники до-
сліджуваних товарів в Україні, які контролюють ринок. Обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних 
позицій, зокрема, хлібобулочні вироби. Порівняльна характеристика споживання хлібобулочних ви-
робів України та різних країн світу. Перспективи розвитку ринку хлібобулочних виробів за рахунок 
нетрадиційних сортів.
Ключові слова: хлібобулочні вироби, дієтичні хлібобулочні вироби, виробничі потужності, сегмен-
тування ринку.

Постановка проблеми. Хлібобулочні вироби по-
ряд з іншими продуктами із зерна є вагомою складовою 
харчування в нашій країні. 

Введення компонентів в рецептуру хлібобулочних 
виробів додають лікувальні та профілактичні власти-
вості, дозволяють поліпшувати загальний стан організ-
му, пов'язаних з дефіцитом тих чи інших речовин. 

Хлібобулочні вироби лікувального і профілактично-
го призначення (функціональні) є окремим сегментом 
в асортименті, тому що мають особливі властивості. 
Інтерес до хлібобулочних виробів як об'єкту утворення 
продуктів з функціональними властивостями неухиль-
но зростає у зв'язку з напруженою екологічною обста-
новкою в Україні.

Динаміка показників виробництва хліба і хлібобу-
лочних виробів в Україні вже декілька років демон-
струє тенденцію до скорочення і це пов'язано з тим, що 
українці стали менше споживати хлібобулочних виро-
бів, значна частка ринку перебуває в тіні – близько 60-
65%. Сьогодні розвиток ринку хлібобулочних виробів 
відбувається в основному за рахунок нетрадиційних 
сортів, зростає попит на нові сорти хліба з більш склад-
ною рецептурою і здобу, в той час як споживання «соці-
ального» хліба досить стабільна протягом вже кількох 
років – його частка становить близько 50% [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Остан-
нім часом опубліковано низку праць українських дослід-
ників, які аналізували ринок хліба та хлібобулочних виро-
бів України та її регіонів, зокрема: Шереметинська О.В.,  
Коваленко О.В., Данчук Ю.І., Капельянц Л.В., Осіпо- 
ва Л.А., Кіхая Ю.В. та інші.

Метою статті є дослідження причин зниження ви-
робництва хліба та хлібобулочних виробів протягом 
останніх років в України. 

 Виклад основного матеріалу. За звітними даними 
хлібопекарської промисловості України дієтичні хліб-
ні вироби складають невелику частку від загального 
обсягу продукції, що виробляється підприємствами. 
Питома вага виробів дієтичного призначення складає 

0,75 – 1,25% від загального вироблення, яке в цілому 
становить 2,4 млн. т. Це забезпечує спеціальними ґа-
тунками лише 12% хворих, страждаючих цукровим діа-
бетом, хронічним ревматизмом, гіпертонією, виразкою 
шлунку і іншими хронічними захворюваннями. При 
цьому питома вага окремих груп лікувального хліба в 
загальному виробленні коливається від 0,01% для хліба 
безбілкового з пшеничного крохмалю до 25,7% для хлі-
бобулочних виробів із зниженою кислотністю. Такий 
розкид по питомій вазі обумовлений, з одного боку, різ-
ною потребою в спеціальних ґатунках, а з іншої – наяв-
ністю відповідної сировини і складністю технологічно-
го процесу. Наприклад, хліб безбілковий з пшеничного 
крохмалю рекомендований людям з серйозними захво-
рюваннями нирок. Кількість таких хворих відносно не-
велика, тому його випікають тільки крупні хлібопекар-
ські підприємства на замовлення лікувальних установ в 
кількості 40-50 кг щодня. В умовах сучасного механізо-
ваного виробництва неможливо виробляти хліб по 50-
100 буханців в добу, тому його упаковують в полімерну 
стрейч-плівку і реалізують протягом тижня [5].

Значну частку загального вироблення дієтичних ґа-
тунків хліба складають булки з пониженою кислотністю 
(25,7%), діабетичні вироби з пониженим вмістом вуглево-
дів (24,1%) і хлібобулочні вироби з підвищеним вмістом 
харчових волокон (23,8%). Загальна потреба в цих ґатун-
ках задовольняється на 20-25%, а в найбільш необхідно-
му для діабетиків хлібі з відмитої пшеничної клейковини 
(хліб білково-пшеничний і білково-висівковий) – тільки 
на 10,8%. У ряді країн (США, Франції, Фінляндії, Німеч-
чині і ін.) організована безвідходна переробка крохма-
льо – патоковими підприємствами пшеничного борошна 
на білкові (суха клейковина) і крохмалевмісні продукти 
(сухі і сироподібні). Це забезпечує раціональне викорис-
тання зернових ресурсів і сприяє збільшенню кількості 
спеціально випеченого хліба. У останні 2-3 роки до Укра-
їни стала експортуватися суха товарна клейковина, отже, 
у міру зміцнення фінансового стану наших хлібозаводів 
буде зростати і виробництво діабетичного хліба.
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Майже чверть загального вироблення лікувальних 
ґатунків хліба складають вироби з підвищеним вмістом 
харчових волокон. Проте по ступеню задоволення по-
треби в них це одна з найбільш несприятливих груп. Такі 
ґатунки хліба є не стільки лікувальними, скільки профі-
лактичними. При розбалансованому харчуванні насе-
лення України велика частина її жителів повинна отри-
мувати їжу з підвищеним вмістом клітковини щодоби, 
особливо літні люди. Вироблення хлібобулочних виро-
бів цієї групи повинне бути мінімум в 100 разів більше, 
ніж в даний час. Оптимальним вмістом харчових воло-
кон в щоденному раціоні дорослої людини є 20-25 г. [4].

Найбільшими виробниками хліба та хлібобулочних 
виробів в Україні є 6-7 компаній, що контролюють май-
же половину ринку, кожна з яких концентрує виробничі 
потужності у певному регіоні (рис. 1).

Так, однією з найбільших компаній є «Хліб Києва», 
яка підтримується столичною владою та займає 91% ки-
ївського ринку і 13,5% – національного. Столичний ри-
нок також наповнюється за рахунок продукції компаній 
«Хлібні інвестиції», а також ЗАТ «Укрзернопром» (осно-
вні потужності зосереджено у північно-східному регіоні).

Хліб Києва

Хлібні інвестиції

ЗАТ "Укрзернопром"

Холдинг ТіС

ПАТ "Концерн«Хлібпром" 

ПАТ "Коровай"

ТОВ "Агросерві2000"

Рис. 1. Найкрупніші виробники хлібобулочної 
продукції

Південь України охоплює холдинг «ТіС», західні та 
центральні області – ПАТ «Концерн «Хлібпром» (пито-
ма вага обох компаній на українському ринку складає 
близько 6%). Решта компаній (57% українського рин-
ку) є досить дрібними та зосереджені на виробництві 
продукції для окремих населених пунктів або районів. 
До невеликих компаній належать такі підприємства, 
як ВАТ «Коровай» (близько 3% національного ринку), 
ТОВ «Агросервіс2000» (2,9% ринку) тощо.

Найбільші хлібозаводи займають, зазвичай, не біль-
ше ніж 3% ринку, що пов'язано з нетривалим терміном 
реалізації продукції, внаслідок чого виробники мо-
жуть продавати хлібобулочні вироби тільки у своєму 
регіоні – географічне розширення реалізації збільшує 
транспортні витрати, а отже, і собівартість продукції, а 
також знижує якість продукції, що робить її менш кон-
курентноспроможною, порівняно з місцевою. Серед 
хлібозаводів можна виділити «Київхліб» (Хлібокомбі-
нати № № 10,11– м. Київ), «Одеський Коровай» (Одесь-
ка обл.), «Вінницяхліб» ПАТ «Концерн «Хлібпром» (Ві-
нницька обл.), «Черкасихліб» (Черкаська обл.), «Хліб» 
(Дніпропетровська обл.) та «Хлібзавод «Салтівський» 
(Харківська обл.) тощо. На дрібні хлібзаводи припадає 
близько 80% ринку [1].

Динаміка обсягу виробництва хлібобулочних виро-
бів в Україні має негативну тенденцію, у відсотковому 
співвідношенні виробництво у 2012 році порівняно з 
минулими роками скоротилася на 299 тис. т, або на 15% 
(табл.1).

Як свідчать розрахунки обсяг виробництва хлі-
бобулочних виробів у 2012 році в Україні становив  
1679 тис. т, що на 3,8% менше, ніж за попередній рік, 
кількість наявного населення становила 45553 тис. 
осіб, що на 0,5% менше, ніж за попередній рік, а вироб-
ництво на одну особу становило 36,9 кг/рік, що на 3,4% 
менше ніж за попередній рік. Наведена динаміка ви-
робництва підтверджує тенденцію до зменшення обся-
гів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Укра-
їні. А виробництво дієтичних хлібобулочних виробів в 
Україні незначне і становить 0,04-0,05%, від загальної 
кількості хлібобулочних виробів, які виготовляються. 

Найбільші виробничі потужності хлібопекарської 
галузі зосереджені, як правило, в регіонах значного ви-
робництва борошна, а також у великих промислових 
центрах і столиці.

Лише у п'яти регіонах випікається більше 5% хліба 
від загального виробництва: Дніпропетровська, Доне-
цька, Одеська, Харківська області та у місті Київ у за-
гальній сумі 41,2%.

За даними Державної служби статистики у 2012 
році, в цілому, галузь отримала 311 млн. грн. збитків 

Таблиця 1
Динаміка виробництва хлібобулочних виробів за 2010-2012 рр.
Показник 2010 2011 2012
Виробництво хлібобулочних виробів, тис. т 1808 1763 1679
Зміни до попереднього року, % 98,8 97,8 95,2
Кількість наявного населення, тис. осіб 45962,9 45778,5 45553,0
Зміни до попереднього року, % 99,6 99,6 99,5
Виробництво на 1 особу, кг/рік 39,5 38,6 36,9
Зміни до попереднього року, % 99,7 97,7 95,6

Таблиця 2
Сумарний обсяг імпорту та експорту хлібобулочних виробів

Роки Імпорт Експорт СальдоВартість Питома вага Вага нетто Вартість Питома вага Вага нетто
2011 74238 0,09% 23396 281301 0,41% 153246 207063
2012 60819 0,07% 18821 306127 0,45% 159128 245308
2013 78602 0,1% 23863 318379 0,5% 161342 239777

2014 (1.01-31.08) 44245 0,13% 14012 156789 0,41% 83116 112544
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(90 підприємств або 40% з них одержали 444 млн. грн. 
збитків, 133 підприємства або 60% з них отримали  
133 млн. грн. прибутків) [3]. 

Згідно даних Державної митної служби України та 
Державної фіскальної служби України сумарний обсяг 
імпорту та експорту у розрізі товарних позицій, зокре-
ма, хлібобулочні вироби (тисяч доларів США) наведе-
ний у табл. 2.

Аналізуючи табл. 2, можна зробити висновок про 
те, що найбільше було імпортовано хлібобулочних ви-
робів у 2014 році (по 31.08) питома вага якого склала 
0,13%, а найбільше експортовано у 2013 році [7, 2]. 

Проте, останнім часом у багатьох країнах світу від-
значено стійке зниження масових сортів хліба і відповід-
но – зростання споживання хліба для профілактичного 
і дієтичного харчування. Особливо це помітно у США, 
Японії, країнах ЄС та ін. Наприклад, у Франції загаль-
ний обсяг споживання хліба зменшився до 3,3 млн. т на 
рік, що становить 170 г на добу на одну особу. Водночас, 
різко зріс рівень споживання дієтичних хлібобулочних 
виробів, зокрема хліба з борошна зі зниженим вмістом 
білка, діабетичних виробів зі зниженим вмістом натрію, 
хліба з борошна, збагаченого вітамінами, з додаванням 
зародку, дріжджів, деяких мінеральних речовин.

Споживачі виділяють такі значення показників, які 
сприяють купівлі хліба для профілактичного і лікуваль-
ного харчування (%): якість – 61,6, смак – 65,8, екологіч-
на чистота – 10,2, лікувальна дія на організм – 41,8, паку-
вання – 8,2, завод-виготовлювач – 11,8, ціна – 68,4 [16]. 

В Україні скоротилося виробництво хліба та хлібо-
булочних виробів. Виробництво хліба та хлібобулоч-
них виробів в Україні у 2013 році становило 1,5 млн. 
тонн, що на 7,6% менше, ніж роком раніше, повідомила 
Державна служба статистики України. Зокрема, обсяг 
виробництва цієї продукції у грудні 2013 р. становив  
127 тис. тонн, що на 7,9% менше, ніж у грудні 2012 року, 
але на 3,9% вище показників листопада минулого року. 
Як повідомляв УНІАН, виробництво хлібобулочних ви-
робів в Україні у 2012 році знизилася до 1,6 млн. тонн, 
що на 5,3% менше обсягу виробництва в 2011 році [9]. 

Тим, кому не під силу запускати нові потужності 
або поглинати заводи-конкуренти, доводиться важко.

За даними Міжнародної Асоціації промислового 
хлібопечення (АIBI) за підсумками 2011 року одним з 
великих виробників і споживачів хлібобулочних виро-
бів є Туреччина.

Споживають багато хліба болгари – 96 кг/рік. На 
Кіпрі та в Греції цей показник відповідно дорівнює  
74 кг/рік і 65 кг/рік. Споживання хліба в розвинених 
європейських країнах приблизно однаково і стано-
вить: у Франції та Німеччині – по 54 кг/рік, Бельгії –  
60 кг/рік, Нідерландах – 58 кг/рік, Польщі – 56,7 кг/рік, 
Італії – 52 кг/рік. 

Скандинавські країни і Великобританія відріз-
няються традиційно низьким споживанням хліба –  
32-45 кг/рік. В раціоні цих народів переважають м'ясні 
продукти, морепродукти і риба. 

За даними цієї ж Асоціації, в більшості країн про-
стежується стійка тенденція до зниження споживання 
хліба – на 1-3% щорічно. У ряді таких країн, як Італія, 
Бельгія, Греція, відзначається деяке збільшення спожи-
вання масових, більш дешевих сортів хліба. 

Крім кількості споживаного хліба, в різних країнах 
склалися свої традиції хлібопечення. Так, мале хлібо-

печення переважає в Туреччині, в Греції воно стано-
вить 96,5%, Італії – 85%, Франції – 65%, Іспанії – 60%. 
Велика частка промислового хлібопечення характерна 
для Австрії, Німеччини, Великобританії, Нідерландів 
та Бельгії: 60-85% хліба випікається на промислових 
підприємствах. При цьому відзначається тенденція до 
зниження частки малих хлібопекарських підприємств і 
зростанню частки промислових, великих хлібозаводів. 

Якщо говорити про наших найближчих сусідів – Ро-
сії та Білорусі, то, за даними статистики за 2011 рік, 
виробництво хліба в Росії склало 7,1 млн. тонн на рік, 
на душу населення припадає всього лише 49,6 кг (на-
селення Росії – 143, 4 млн. чол.). 

У Білорусі в 2011 році вироблено 579,6 тис. тонн 
хліба, на душу населення припадає 61,2 кг хліба на рік 
або порядку 170 г/добу. 

Динаміка виробництва хліба в Україні відображена 
на рис. 2:

0

1

2

3

4

5

2010 рік 2011 рік 2012 рік

Виробництво, 
млн. т
Споживання за 
нормою, млн т

Рис. 2. Виробництво і споживання хлібобулочних 
виробів за нормами

У 2011 році в Україні, згідно зі статистикою, виро-
блено 1770000. тонн хліба або 38,8 кг хліба на душу 
населення. Ця цифра не відображає реального спожи-
вання хліба населенням України і говорить про високу 
тінізації хлібного ринку України. 

Один українець в середньому за 2013 рік спожив 
108,4 кг хліба, що на кілограм менше, ніж в 2012 році. 
Про це свідчать дані звіту про стан продовольчої безпеки 
України у 2013 році, опубліковану Мінекономрозвитку.

Найбільше хлібобулочні вироби полюбляють на 
Волині, де за минулий рік в середньому було з'їдено  
125 кг хліба. Ненабагато менше їдять на Черкащи-
ні – 123,5 кг, Чернігівщині – 123,3 кг, Херсонщині –  
122,3 кг та Полтавщині – 121,6 кг (рис. 3).
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Рис. 3. Споживання хлібобулочних виробів за 2013 
рік міст України, кг

Менше всіх їдять хліб на Київщині – 88,1 кг, далі – 
Донеччина (100,7 кг) та Дніпропетровщина (101,6 г).

Приблизна норма споживання хліба в різних країнах 
коливається від 150 г до 500 г на день. В Україні нормою 
вважається 277 г на добу, або 101 кг на рік [12, 14].
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За даними опитування половина населення шукає 
нового дорожчого хліба. Державна служба статисти-
ки опублікувала дані, згідно яких споживання хліба в 
країні протягом січня-травня 2014 року зменшилось 
на 5,6%. В «Концерн Хлібпром» прокоментували, що 
це загальноєвропейська тенденція і окрім зменшення 
чисельності населення на неї впливає зміна загальної 
культури споживання хліба українцями. «Протягом 
тривалого часу в нашій державі споживачі знали тільки 
кілька сортів хліба: «білий», «сірий» і батон, – пояснює 
директор з маркетингу ПАТ «Концерн Хлібпром» Гали-
на Янишівська. – На сьогодні хлібозаводи пропонують 
десятки найменувань хліба та хлібобулочної продукції, 
і покупці користуються цією можливістю. Впродовж 
тільки останніх півроку «Концерн Хлібпром» випустив 
у свіжому хлібі та хлібних напівфабрикатах 36 нови-
нок». За даними опитування, проведеного для компанії 
у березні, більше половини (54%) покупців шукають на 
хлібних полицях новинки. А 51% респондентів готові 
заплатити за буханець улюбленого хліба ціну, що вища 
за середню – 10 грн. За словами Галини Янишівської, 
люди, не зважаючи на економічні чинники, все частіше 
надають перевагу хлібам з покращеною рецептурою – 
купують менше, але дорожчого, так би мовити, «цікаві-
шого» хліба. Це група дієтичних хлібобулочних виро-
бів, зокрема: хліб з висівками, горіхами, сухофруктами 
та іншими смачними складовими. Їх, здебільшого, оби-
рають ті споживачі, які дбають про здоровий раціон ро-
дини, звертають увагу на виробника продукції та склад 
виробу. Відтак, виробники, окрім стабілізації в країні, 
очікують на ріст ринку хліба в грошовому виразі [13].

Сегментування ринку хлібобулочних виробів та ви-
ділені цільові сегменти споживачів високоякісної хлі-
бобулочної продукції оздоровчо-профілактичної серії, 
виготовленої з використанням натуральних інгреді-
єнтів в екологічній паперовій упаковці оригінального 
дизайну, дослідження якого було проведене авторами в 
2011 р. Результати дослідження показали, що найбіль-
ший інтерес до нового продукту проявили переважно 

жінки, які проживають у великих та середніх містах, 
віком від 20 до 50 років з вищим за середній та високим 
рівнем доходу. До очікуваних вигід було віднесено: на-
туральний склад продукту, контроль ваги та загальну 
користь для здоров'я. Цікаво, що багаточисельні сім'ї 
виявили менший інтерес до такої продукції, що обу-
мовлено бажанням уніфікувати закупку хлібобулочних 
виробів для всіх членів сім'ї.

Сьогодні розвиток ринку хлібобулочних виробів 
відбувається в основному за рахунок нетрадиційних 
сортів, зростає попит на нові сорти хліба з більш склад-
ною рецептурою і здобу, в той час як споживання «соці-
ального» хліба досить стабільна протягом вже кількох 
років – його частка становить близько 50%. Споживачі, 
у тому числі і з достатком, перебувають у полоні «на-
ціонального» стереотипу і не готові до того, що хліб 
може бути дорогим продуктом. Цей стереотип дещо за-
тримує розвиток ринку в цілому, гальмуючи зростання 
сегменту більш дорогого «брендового» хліба. Основни-
ми споживачами хлібобулочної продукції є всі категорії 
населення України в цілому. Отже, варто додати, що по-
пит на цей вид продукції є нееластичним [15].

Відповідно до даних Державної статистичної служ-
би України обсяги реалізованої хлібобулочної продук-
ції за січень-липень 2014 року (без урахування тимчасо-
во окупованої території АР Крим і м. Севастополя) без 
ПДВ та акцизу складають 10119,3 млн. грн., у відсотку 
до всієї реалізованої продукції – 1,5, з нього обсяг про-
дукції реалізований за межі України – 528,0 млн. грн., у 
відсотку до обсягу реалізованої промислової продукції 
за видом діяльності – 5,2. 

Висновки. Отже, найбільшими виробниками хлібо-
булочних виробів в Україні є: «Хліб Києва», Холдинг 
«ТіС», ПАТ «Концерн Хлібпром» «Хлібні інвестиції» 
та ряд дрібних хлібозаводів, які охоплюють 80% ринку.

На сьогодні розвиток ринку хлібобулочних виробів 
відбувається в основному за рахунок нетрадиційних 
сортів з більш складною рецептурою, з функціональ-
ними особливостями.
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У статті висвітлено актуальні питання комерціалізації космічної діяльності та основні її напрямки в 
Україні. Розглянуто важливість комерціалізації у справі залучення інвестицій в космічну промисло-
вість і вплив на подальший розвиток галузі. Сформульовані головні проблеми, що перешкоджають 
подальшому розвитку та поглибленню взаємодії в суспільній реалізації міжнародних космічних про-
ектів.
Ключові слова: комерціалізація, інвестиційна діяльність, космічна галузь, інвестиційні ресурси, 
проблеми залучення, підприємства космічної галузі, космічна промисловість.

Актуальність теми. Користь космічної галузі для дер-
жави важко переоцінити. Вона значною мірою визначає 
довгостроковий економічний розвиток держави, виступає 
каталізатором розроблення та впровадження високих тех-
нологій, забезпечує науково-технологічний рівень інших 
галузей. Структурна перебудова космічної галузі повинна 
бути одним із пріоритетів державної промислової політи-
ки, засобом реалізації інноваційної стратегії економічного 
зростання, що буде сприяти утвердженню України як ви-
сокотехнологічної держави. Коммерціалізація космічної 
галузі – один їз суттєвих факторів на шляху залучення 
інвестицій у космічну промисловість в сучасній Україні. 

Невизначеність шляхів економічного розвитку, не-
виконання зобов'язань у сфері послідовної державної 
політики підтримки інноваційної сфери та останні по-
літичні події захмарюють перспективи ефективної ді-
яльності підприємств космічної галузі, що повинна 
бути стратегічним завданням економічного зростання 
України як космічної держави.

Дослідження проблемних питань розвитку кос-
мічної галузі, комерціалізації високотехнологічних 
підприємств у своїх працях здійснювали: Джур О.Є., 
Омельченко В.Ю., Левицький В.В., Приз О.В. [1; 4; 6; 
7]. Питання інвестування підприємств космічної галузі 
в сучасних умовах, нажаль, недостатньо висвітлене у 
роботах сучасних вчених.

Загальнодержавну цільову науково-технічну косміч-
ну програму України на 2013-2017 роки було затвердже-
но Законом України від 5 вересня 2013 року № 439-VII. 
Метою Програми є підвищення ефективності викорис-
тання космічного потенціалу для вирішення актуальних 
завдань соціально-економічного, екологічного, культур-
ного, інформаційного і науково-освітнього розвитку сус-
пільства, забезпечення національної безпеки та оборони, 
захисту геополітичних інтересів держави.

Одним із шляхів розв'язання поставлених проблем 
є шляхи удосконалення механізму формування держав-
ного замовлення, запровадження державно-приватного 
партнерства та забезпечення інвестиційної привабли-
вості космічної діяльності в результаті:

• задоволення суспільних потреб у сфері дистанцій-
ного зондування Землі, а також супутникових навіга-
ційних і телекомунікаційних послуг;

• розширення присутності вітчизняних підприємств 
на світовому ринку космічних послуг, забезпечення до-
ступу в космос;

• проведення наукових космічних досліджень, при-
кладних наукових досліджень з питань створення пер-
спективних зразків ракетно-космічної техніки та пере-
дових технологій, реалізації престижних національних 
проектів, а також виконання науково-освітніх програм;

• прискорення темпів розвитку ракетно-космічної 
техніки та підвищення її конкурентоспроможності;

• поглиблення міжнародного співробітництва [2].
В результаті історичних подій 2014 року була при-

йнята Програма Уряду від 28 лютого 2014. Позитивним 
є те, що іноземні інвестиції надходять в Україну, не-
зважаючи на нестабільну політичну ситуацію в країні. 
Негативними чинниками є відсутність миру на Сході 
України, загострення політичних стосунків з найваж-
ливішим партнером у розвитку космічної галузі – Росі-
єю та неможливість прогнозування подальшого розви-
тку подій як у політичній, так і у економічній сферах. 

Найбільш суттєвими факторами впливу на розвиток 
галузі в сучасних умовах стають комерціалізація кос-
мічної діяльності, міжнародне співробітництво та інте-
граційні процеси в ракетній і космічній промисловості. 

Згідно Звіту реалізації Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми України на 2008-
2012 роки забезпечено комерційну експлуатацію укра-
їнських ракето-носіїв, формування основ ринку укра-
їнських космічних інформаційних продуктів та послуг, 
випуск на підприємствах галузі наукоємної продукції 
некосмічного призначення з використанням космічних 
технологій. Реалізовано проекти, що мають комерцій-
ну перспективу, серед яких – створення Національної 
системи супутникового зв'язку, Системи координатно-
навігаційного забезпечення, одержання та розповсю-
дження вітчизняних даних спостереження Землі.

Для удосконалення організаційно-правових основ 
комерціалізації на державному та галузевому рівнях 
прийнято низку правових документів щодо зміцнення 
позицій експортерів космічної техніки і технологій. На 
цей час основною продукцією експорту є ракети-носії 
та обладнання для реалізації міжнародних проектів 
з виробництва космічної техніки та надання пуско-
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вих послуг, серед яких «Морський старт», «Наземний 
старт», «Дніпро». Україна входить до числа країн-лі-
дерів у цьому сегменті світового ринку: у 2008-2012 
роках з використанням РН «Зеніт-3SL», «Зеніт-3SLБ», 
«Дніпро», «Циклон-3» було здійснено 26 комерційних 
пусків (2008 рік – 8, 2009 рік – 6, 2010 рік – 3, 2011 
рік – 6, 2012 рік – 3), на орбіту виведено 42 супутника 
різного призначення. Але, як ми бачимо, це тенденція 
до спаду. За 4 роки кількість комерційних пусків скоро-
тилась майже втроє. 

Високий конкурентний потенціал має КРК «Ци-
клон-4», його створення має важливе значення для 
інноваційного розвитку економіки країни. Реалізація 
цього проекту сприятиме утриманню сегмента запус-
ків космічних апаратів, в тому числі, за рахунок ви-
ходу на ринок латиноамериканських країн. За період 
виконання Програми розширилась участь підприємств 
ракетнокосмічної промисловості у виконанні спільних 
комерційних проектів. Українським двигуном верхньо-
го ступеня обладнана нова європейська ракета-носій 
легкого класу «Вега», за комерційними контрактами 
з ракетобудівною компанією США Orbital Sciences 
Corporation виготовляються конструкції першого сту-
пеню нової американської РН «Антарес» [3].

Процеси комерціалізації стимулюють економічну 
активність космічної галузі, сприяючи тим самим ди-
версифікації позабюджетних джерел інвестицій в її по-
дальший розвиток. Це особливо важливо в період різкої 
недостатності бюджетного фінансування космічної ді-
яльності, нових досліджень і розробок, оскільки ігно-
рування космічного ринку веде в кінцевому рахунку не 
тільки до відставання від лідерів у розвитку космічної 
техніки, а й до зниження загального технологічного 
рівня та втрати паритетних позицій в області оборони і 
національної безпеки. 

Аналіз досвіду комерційних космічних проектів по-
казує, що успіх там, де космічні технології змогли ор-
ганічно вбудуватися в якості доповнення у вже існую-
чі ринки. Очевидно, що рушійною силою космічного 
ринку на найближчі роки стане розвиток космічного 
сегменту глобальної інформаційної інфраструктури, що 
забезпечує конвергенцію інформаційних потоків різного 
призначення (зв'язок, спостереження, цифрове телераді-
омовлення, телефонія, міжкомпьютерний мультимедій-
ний зв'язок) та їх адресний розподіл на орбіті в ув'язці з 
наземним сегментом, що активно розвивається.

Причини практично повної відсутності української 
космічної діяльності на самому об'ємному сегменті сві-
тового космічного ринку, на ринку телекомунікаційних 
космічних засобів і послуг, в тривалому відставанні тех-
нологічного рівня елементної бази електроніки, від якої 
безпосередньо залежать техніко-економічні та експлу-
атаційні характеристики систем зв'язку. Ліквідація від-
ставання дозволить нашій ракотно-космічній діяльнос-
ті зайняти більш помітну нішу в світовому космічному 
телекомунікаційному бізнесі. Видається, що найбільш 
перспективною та ефективною формою реалізації вели-
комасштабних космічних програм є міжнародна співп-
раця. Значення міжнародного співробітництва в області 
космічної діяльності слід оцінювати у двох аспектах.

Сьогодні понад 50 країн мають в своїх бюджетах 
статті витрат на космічну діяльність. Витрати склада-
ють від сотень мільйонів до декількох мільярдів доларів 
на рік. Досвід СРСР і США, що вклали окремо в свій 

космічний потенціал сотні мільярдів доларів, дозволяє 
припустити, що для повторення пройденого ними шля-
ху навіть без повторення старих помилок знадобляться 
десятки років. Очевидна недоладність такого рішення. 
Об'єднання міжнародних ресурсів на комерційній основі 
або в рамках міжурядових угод дозволяє більш ефектив-
но вирішувати завдання використання досягнень косміч-
ної науки і техніки, забезпечуючи її подальший розвиток 
як в окремих країнах, так і на світовому рівні.

При такому підході користь і вигоду міжнародного 
співробітництва відчувають як країни з розвиненим 
космічним потенціалом, так і країни-новачки. Лідери 
в результаті отримують прямі економічні вигоди через 
розширення своїх позицій на світовому космічному 
ринку шляхом продажу товарів, технологій і послуг. 
Крім того, залучення міжнародних ресурсів в космічні 
проекти є формою диверсифікації економічних ризи-
ків і способом підвищення економічної спроможності 
самих проектів. Для інших країн інвестиції в спільні 
проекти повинні розглядатися як форма диверсифікації 
технічного і комерційного ризиків, пов'язаних із специ-
фікою космічної діяльності. Міжнародне співробітни-
цтво є для них найбільш швидким і найменш дорогим 
доступом до технологій, що мають високий рівень кон-
курентоспроможності на світовому ринку. 

Інший економічний аспект розвитку міжнародної 
комерційної кооперації – підвищення прибутковості ін-
вестицій за рахунок зниження загальних витрат на кос-
мічні проекти в силу різної вартості в різних країнах 
факторів виробництва (капіталу, праці, знань, іннова-
цій) і різної норми окупності інвестицій. 

Основні причини, які спонукають до оптимізації по-
тенціалу ракетно-космічної промисловості, криються, з 
одного боку, в необхідності підвищення його ефектив-
ності і конкурентоспроможності, а з іншого боку, – в його 
надмірності. Підвищення ефективності ракетно-косміч-
ної промисловості тягне за собою прийняття рішень по 
комплексу економічних, науково-технічних, технологіч-
них і управлінських проблем подальшого розвитку.

Наближення рівня внутрішніх цін до світових 
прискорює процес зниження рівня конкурентоспро-
можності продукції космічної промисловості. Конку-
рентоспроможність підприємств української ракет-
но-космічної промисловості як економічних суб'єктів 
давно перебуває на критичному рівні. Вони не тільки 
сильно відстали в організації бізнесу, але їм ще й пере-
шкоджають у справі його вдосконалення. До зовнішніх 
перешкод можна віднести протидію конкуруючих сил 
на світовому ринку, до внутрішніх – відсутність масш-
табного попиту на продукцію галузі всередині країни і 
можливостей у держави по ініціації і підтримці попиту. 

Галузі потрібно виконати комплекс оптимізуючих за-
ходів відповідно до міжнародних принципів, стандартів 
галузевої структури і системи управління космічною 
промисловістю, системою обліку витрат і ціноутворен-
ня. Створення зрозумілої і в потрібній ступені прозорої 
для інвесторів і партнерів управлінської та економічної 
системи є однією з основних умов поліпшення економіч-
ного стану космічної промисловості, шансом повноцін-
ної її інтеграції в світовий економічний простір.

Особливе значення для успішного виконання орга-
нізаційно-структурних заходів має поява інтегрованих 
науково-виробничих систем на основі корпоративних 
форм власності. Ефективне функціонування цих сис-
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тем по типу холдингів вимагає адекватного розвитку 
фондового ринку. 

Основними причинами необхідності оптимізації 
потенціалу космічної галузі і інтеграції підприємств є: 

• об'єктивні вимоги підвищення конкурентоспро-
можності, концентрації фінансових ресурсів, підви-
щення фінансової стійкості та експортного потенціалу 
підприємств і галузі в цілому; 

• низький рівень капіталізації підприємств галузі, 
що перешкоджає створенню кращих умов для залучен-
ня позабюджетних інвестицій; 

• відновлення на належному рівні процесу відтво-
рення та інноваційної активності підприємств галузі; 

• формування багатоканальної системи фінансу-
вання наукових досліджень і розробок, у тому числі 
заснованої на використанні механізмів інноваційних 
та венчурних фондів, інших небюджетних джерел фі-
нансування; 

• вимоги підвищення ефективності управління на-
уково-технічним та технологічним потенціалом, вико-
ристання державного майна. 

Оскільки держава наразі є головним власником 
майна космічної промисловості і не втратила важелів 
управління ним, у неї залишається можливість рішучо-
го впливу на поступову інтеграцію космічної і авіацій-
ної промисловості в єдиний аерокосмічний економіч-
ний комплекс і його одночасну диверсифікацію. 

Інтеграція – це спосіб досягнення більшої стійкості 
та ефективності такого комплексу. При вирішенні ін-
тегративного завдання можна висловити дві головних 
вимоги. По-перше, космічна промисловість як складо-
ва частина військово-промислового комплексу країни 
зобов'язана задовольняти потреби оборони і національ-
ної безпеки, які знаходять своє відображення в дер-
жавному оборонному замовленні. По-друге, космічна 
промисловість як особливо динамічна відтворювальна 
структура повинна бути здатна до саморозвитку і само-
організації в умовах ринку. 

В економічному аспекті ця вимога означає, що під-
приємствам, які виконують держзамовлення, необхід-
но або стати самостійно рентабельними, або увійти до 
складу більшої, але рентабельноі структури. Тільки тоді 
можна вирішити задачу їх інвестиційної привабливості.

Інтеграція розвиватиметься тільки в тому випадку, 
якщо у підприємств виникне відповідна внутрішня по-
треба і зацікавленість. Застосування адміністративного 
ресурсу в цих випадках малоефективно. Інша справа, 
що у значної частини українських підприємств потреби 
в інтегруючій надбудові немає, оскільки замовлення з 
великим задоволенням отримують саме вони, а не спе-
ціально створювані фінансово-регулюючі надбудови у 
вигляді керуючих компаній «інтегрованих» структур з 
неідентифікованою компетенцією і відповідальністю, 
але своїми інтересами найчастіше лише декларативно 
співпадаючими з інтересами підприємств або держави. 
Роль такої «керуючої» компанії завжди буде девальво-
вана, оскільки діє єдино прагматичне правило: якщо 
підприємство отримує кошти на виконання замовлен-
ня, то не слід передавати право розпорядження ними 
кому б то не було. Виправданим у цій ситуації буде 
створення керуючих компаній на чолі з головними під-
приємствами, які користуються довірою у сформованій 
стійкій кооперації, а також проведення заходів по змі-
ні їх менеджменту з метою приведення до управління 

більш грамотних і молодих фахівців з системним по-
няттям ринкового господарювання. Керуюча компанія, 
створена на основі узгодження інтересів всіх головних 
учасників кооперації, зможе забезпечити і проведення 
раціональної науково-технічної політики в холдингу, і 
ефективне конкурентне управління ресурсами, і опти-
мізацію складу підприємств холдингу [4; 6].

Обсяг експортної реалізації продукції української 
космічної галузі на 75-80% орієнтований на Росію. 
Незважаючі на існуюч тісні звязки між країнами СНД 
у здійсненні космічної діяльності, вони, нажаль, не в 
повній мірі відповідають потенціалу співробітництва. 
Причина – ряд проблем, що перешкоджають розвитку 
та поглибленню взаємодії в суспільній реалізації кос-
мічних проектів [3; 5].

Основними з них є наступні:
– висока капіталоємкість космічної галузі, відмін-

ності в соціально-економічному розвитку країн СНД. 
– Відсутність приватного капіталу в космічній сфе-

рі країн СНД. Головним чином це повязано з високою 
капіталоємністю самой галузі та малою кількістю ком-
паній, що мають достатньо коштів для інвестування в 
космічні проекти. Крім того, більшість космічних до-
сліджень в цих країнах відноситься до категорії режим-
них, що надто ускладнює роботу прватного капіталу. 
Країнам СНД потрібно набути позитивного досвіду 
США, включаючи приватні компанії, що розробляють 
суборбітальні човни. Відправною точкою для залу-
чення приватного капіталу в галузь може бути впрова-
дження сучасних проектів з незначним використанням 
приватного капіталу. У подальшому його доля може 
бути збільшена. Але у такому випадку вимальовується 
новий тренд: не держава визначатиме напрямки в осво-
єнні технічного простору, залучаючи для виконання 
приватний бізнес, а приватний бізнес буде визначати де 
його практичні інтереси, в якому напрямку підприємці 
хочуть інвестувати гроші, а держава координуватиме і 
направлятиме відповідні зусилля.

– Законодавчі та режимні заборони зі сторони Росії 
та України, а також міжнародних організацій на транс-
ферт космічних технологій в інші країни. 

– Податкові та митні обмеження.
– Питання суспільного використання космодрому 

Байконур.
– Загостерння україно-російських політичних сто-

сунків в останній час. 
Незважаючі на всі перешкоди між країнами СНД, 

співробітництво в космічній сфері найбільш вигідно, 
оскільки дозволяє сумісно розвивати космічні техноло-
гіх та втілювати їх в інші галузі економіки. В свою чергу, 
високий мультиплікативний ефект розвитку космічної 
галузі здійснить суттєвий вплив на інші галузі економі-
ки країн та їх конкурентоздатність на світових ринках.

Висновки. Космічна галузь значною мірою визна-
чає довгостроковий економічний розвиток держави і 
потребує залучення значних державних та іноземних 
капітальних інвестицій. Перебудова космічної галузі 
повинна бути одним із пріоритетів державної про-
мислової політики, засобом реалізації інноваційної 
стратегії економічного зростання, утвердження Укра-
їни як високотехнічної держави в контексті розвитку 
міжнародного технологічного співробітництва. Цьому 
сприятиме поступове вирішення проблем формування 
інвестиційних ресурсів в космічну галузь України, та 
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крім того, подолання політичних та внутрішньоеконо-
мічних проблем.

Аналізуючи стан і перспективу розвитку космічної 
діяльності в Україні як одного з найважливіших сек-
торів високотехнологічного ринку, можна зробити ви-
сновок про необхідність державної підтримки нових 
досліджень і розробок; реалізації великомасштабних 
програм господарської спрямованості; розвитку між-
народного співробітництва відповідно до глобального 

характеру космосу, який не знає державних кордонів; 
інтеграції космічних виробництв та сфери послуг; їх 
всілякої комерціалізації.

Для виведення вітчизняної космічної діяльності зі 
стану стагнації необхідно змінювати державну політику 
в частині визначення цілей і пріоритетів цієї діяльності. 
Залучення інвестицій в неї можливо тільки в тому ви-
падку, якщо комерціалізувати цю галузь промисловості. 
Це потрібно усвідомити на державному рівні.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПУТЬ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ  
В КОСМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Бухун Ю.В.
соискатель кафедры международной экономики
Национального технического университета Украины
«Киевский политехнический институт»

В статье освещены актуальные вопросы коммерциализации космической деятельности и основные ее направ-
ления в Украине. Рассмотрена важность коммерциализации в деле привлечения инвестиций в космическую 
промышленность и влияние на дальнейшее развитие отрасли. Сформулированы главные проблемы, препят-
ствующие дальнейшему развитию и углублению взаимодействия в общественной реализации международ-
ных космических проектов.
Ключевые слова: коммерциализация, инвестиционная деятельность, космическая отрасль, инвестиционные 
ресурсы, проблемы привлечения, предприятия космической отрасли, космическая промышленность.

COMMERCIALIZATION AS A WAY  
TO ATTRACT INVESTMENTS IN THE SPACE INDUSTRY

Bukhun Y.V.
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The article deals with current issues of commercialization of space activities and its main destinations in Ukraine. We 
consider the importance of commercialization to attract investment in the space industry and the impact on the further 
development of the industry. Formulated the main problems preventing the further development and deepening of 
cooperation in the implementation of public international space projects.
Keywords: commercialization, investment, space, investment resources, issues of inclusion, space industry, space 
industry.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ТРІАНГУЛЯЦІЇ МАТРИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
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В роботі охарактеризовано основні переваги методу тріангуляції матричної інформаційної системи 
представлення інформаційних потоків з використанням теорії графів. На наш погляд, найбільший ін-
терес представляють моделі у вигляді матриць і графів, так як вони дозволяють автоматизувати про-
цес аналізу потоків інформації. Розглянуто алгоритм побудови матричної інформаційної системи та 
інформаційної системи з використанням теорії графів, встановлено недоліки кожного з цих методів. 
Як результат охарактеризовано алгоритм тріангуляції з використанням теорії графів і встановлено 
переваги даного методу, який дозволяє усунути недоліки попередніх алгоритмів.
Ключові слова: матрична модель, теорія графів, тріангуляція, інформаційна модель.

Постановка проблеми. Одним з основних етапів 
розробки автоматизованих систем управління є етап 
вивчення процесів управління. Тому розробки та впро-
вадження проекту автоматизованої системи управління 
передує ретельне вивчення об'єкта автоматизації. 

У процесі вивчення повинні бути визначені:
а) логіка процесів, що підлягають автоматизації;
б) схема інформаційних потоків;
в) обсяги переробляється інформації;
г) алгоритми обробки інформації;
д) можливість застосування тих чи інших економі-

ко-математичних методів.
Отримані в результаті вивчення матеріали є осно-

воположними для розробки проекту автоматизованої 
системи управління.

У процесі управління підприємством переробляють-
ся численні потоки різноманітної інформації у вигляді 
відомостей і повідомлень про явища, дії та процеси ви-
робництва, що відображають зміни станів системи від-
повідно до її складності та структурних особливостей. 
Саме тому в умовах високого динамізму економічних 
процесів набуває важливості інформаційне забезпе-
чення системи управління підприємством, що висуває 
певні вимоги як до складу інформаційних потоків, так і 
до методів і інструментів, які використовуються при їх 
дослідженні і управлінні ними [1, с. 223].

Наявність достовірної інформації на усіх ланках 
управління, її своєчасне поширення вважається чи не 
найважливішими передумовами забезпечення ефектив-
ного управління. Саме тому враховуючи основні скла-
дові системи управління інформаційними потоками 
[2, с. 26], актуальним залишається питання висвітлення 
основних методів дослідження інформаційних потоків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
ди дослідження інформаційних потоків у вигляді ма-
триць і графів представлені у роботах В.С. Немчинова 
[3], З.В. Алферової [4], І.І. Бажина [5], Г.Н. Смирнової, 
А.А. Сорокіна та ін. Серед вітчизняних дослідників 
особливу увагу застосовують роботи О.Г. Додонова,  
Т. Писаренка, В.Г. Кравченка [6].

У роботах В.С. Немчинова була висловлена ідея по-
дання інформаційних потоків у вигляді інформаційної 

моделі. Інформаційна модель розробляється відповідно 
до принципової схеми матричної моделі. Вона містить 
відомості про документи, маршрути їх руху, формування 
показників, про апарат, що виконує функції управління.

На наш погляд, найбільший інтерес представляють 
моделі у вигляді матриць і графів, так як вони дозволя-
ють автоматизувати процес аналізу потоків інформації.

Постановка завдання. Метою проведеного дослі-
дження є виявлення основних переваг методу тріангу-
ляції матричної інформаційної системи представлення 
інформаційних потоків з використанням теорії графів. 
Для досягнення заданої мети необхідно розглянути 
алгоритми побудови матричної інформаційної систе-
ми та інформаційної системи з використанням теорії 
графів, встановити недоліки кожного з цих методів. 
Як результат охарактеризувати алгоритм тріангуляції 
з використанням теорії графів і встановити переваги 
даного методу, який дозволяє усунути недоліки двох 
попередніх алгоритмів.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти 
до детального викладу інформаційних моделей, введе-
мо деякі поняття.

Вихідні дані – інформація, яка надходить у систему. 
Остаточні результати – результати переробки вихід-
них даних, які видаються системою, проміжні резуль-
тати – результати переробки вихідних даних, які ви-
користовуються для обчислення інших результатів, але 
самі з системи не видаються.

При розгляді структури потоку інформації часто 
зручно говорити про вихідні дані, проміжних, резуль-
татних і функціональних результатах як про структурні 
компоненти потоку інформації. Структурні компоненти 
потоку інформації можна перенумерувати і позначити 
через хі (і = 1, 2, .., п).

Між компонентами потоку існує відношення вхо-
дження і відносини порядку.

Ставлення входження має сенс рядка виду  
хі = хі1, хі2,… хіп, яка означає, що компонента, записана 
ліворуч від знаку рівності, утворюється безпосередньо 
з компонент входів, записаних справа.

Матрична інформаційна модель являє собою шахо-
ву таблицю, яка дозволяє в єдиній формі відобразити 
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зв'язки між підрозділами підприємства і процеси виро-
блення нових відомостей. Це модель виявлених потоків 
інформаційної системи, що виражає кількісно і якісно 
всі зовнішні і внутрішні характеристики. 

Інформаційна модель складається з чотирьох ква-
дратів і двох допоміжних розділів. Кожен з квадратів 
і розділів має свій певний зміст і призначення (рис. 1).

У квадраті І інформаційної моделі відображаються 
всі документи і показники, які розробляються в до-
сліджувальному підрозділі. Цей квадрат має однакове 
найменування показників по рядках і стовпчиках. Він 
характеризує процеси проведення всіх планово-еконо-
мічних розрахунків, розробку показників і використан-
ня їх для формування вихідних документів. 

Підсумкові результати квадрата I характеризують: 
по стовпці – кількість розроблених в підрозділі по-

казників, які використовуються для формування показ-
ників даного стовпця; 

по рядку – ступінь використання даного показника 
в формуванні інших показників цього документа або 
у створенні показників яких-небудь інших документів 
підрозділу. 

У квадраті II найменування рядків збігаються з на-
йменуванням квадрата I. По стовпцях же дається на-
йменування підрозділів – споживачів документації 
даного підрозділу. Таким чином, квадрат II відображає 
вихід розроблених в даному підрозділі документів і по-
казників по споживачах. 

Крім того, в квадраті II відбивається і даний підроз-
діл, який зберігає частини розроблюваних ним самим 
документів. 

Найменування стовпців квадрата III збігається з на-
йменуванням стовпців квадрата I. Зміст рядків цього 
квадрата – вхідні документи і показники в розрізі під-
розділів-постачальників. Стовпці квадрата III – про-
довження відповідних стовпців квадрата I. Вони ха-
рактеризують використання одержуваних від інших 
підрозділів відомостей для формування нових показни-
ків чи документів. Відповідно рядки квадрата III харак-
теризують використання вхідних документів і показни-
ків в даному підрозділі. 

Підсумковий стовпець квадрата III характеризує за-
стосовність вхідних показників, підсумковий рядок – 
кількість вхідних показників, для формування показни-
ка квадрата I або перенесення їх в новий документ. 

У квадраті IV зміст рядків збігається з квадратом III, 
a зміст стовпців – з квадратом II. Квадрат IV характе-
ризує передачу даним підрозділам документів, що над-
ходять іншим підрозділам. 

Крім чотирьох квадратів, інформаційна модель має 
два допоміжних розділи – лівий і правий. 

Лівий допоміжний розділ відбиває ознаки як скла-
дові елементи показників кожного з документів, які 
розробляються або надходять в даний підрозділ. Ко-
жен стовпець цього розділу характеризує застосовність 
ознаки в різних документах і показниках даного підроз-
ділу. Рядок відображає набір тих ознак, які включають-
ся в кожен з документів даного підрозділу. 

Лівий допоміжний розділ ділиться на дві части-
ни – підрозділ А і підрозділ Б. Підрозділ А відбиває ті 
ознаки, які є на розроблюваних даним підрозділом до-
кументах, підрозділ Б – ознаки, що надходять. 

Кожен з квадратів інформаційної моделі має своє 
певне призначення і зміст.  Однак тільки вся інформа-
ційна модель дозволяє відобразити взаємозв'язки під-
розділи з усіма іншими і процес його роботи по веден-
ню планово-економічних розрахунків. 

Квадрати І і ІІ, разом узяті, показують процес ство-
рення показників і документів та передачу їх в інші під-
розділи, зовнішні організації або зберігання в самому 
підрозділі для подальшого використання. 

Квадрати І і ІІІ відображають процес формування 
показників і документів в даному підрозділі. 

Квадрати ІІ і IV відображають вихід всіх документів 
і показників, які створюються в підрозділі або надхо-
дять з інших. Вони дають повне уявлення про потоках 
інформації. 

Підрозділ Б і квадрат ІІІ відображають процес над-
ходження документів і показників і подальше їх вико-
ристання в даному підрозділі. 

Квадрати ІІІ і IV, разом узяті, відображають вико-
ристання, контроль або просте переписування доку-
ментів та показників, необхідних в діяльності даного 
підрозділу. 

При побудові і заповненні інформаційної моделі 
будь-якого підрозділу використовуються зібрані в про-
цесі обстеження матеріали. Вихідним матеріалом для 
побудови інформаційної моделі є анкети обстеження 
або таблиці, а також набір документів. 

Щоб побудувати інформаційну модель, необхідно 
відповідним чином обробити зібрані анкети або 
таблиці. 

Практика досліджень показала, що побудова 
інформаційних моделей –найбільш трудоміст-
кий процес у всьому комплексі робіт з аналізу 
існуючих систем. Це пояснюється передусім їх 
великою розмірністю. 

Існують також математичні моделі, в яких 
потік інформації в керуючої системі зображу-
ється у вигляді графа, як показано на рис. 2. 
Представлення потоків інформації за допомо-
гою графів є одним з найбільш розроблених 
методів дослідження інформаційних потоків у 
будь-якій системі [6, с. 101].

Структурним компонентами потоку інфор-
мації х1, х2, .., хп зіставлені вершини графа х1, х2, 
.., хп, і кожна пара вершин хі і хj, з'єднана дугою 
(стрілкою), що йде від хі до хj, в тому і тільки в 
тому випадку, коли компонента хі є входом ком-
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Рис. 1. Матрична інформаційна модель
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поненти хj. Отримана схема називається інформацій-
ним графом. Таку схему можна побудувати для рівня 
документів (функціональні результати), для рівня ком-
понент (вихідні дані, проміжні результати, зовнішні 
дані) і для синтетичного рівня (вихідні дані, проміжні, 
зовнішні і функціональні результати). Схему можна до-
повнити, ввівши в неї вершини Oj, відповідні операто-
рам системи. Якщо оператор працює з компонентою хі, 
то хі є входом для Oj. З вказаної вершини інформацій-
ного графа хі проводиться дуга (стрілка) з кінцем в Oj. 
Таким чином, виходить граф, що складається з вершин 
хі і Oj і орієнтованих зв'язків між ними. Відзначимо, що 
в цьому графі немає дуг, що виходять з Oj. Такий граф 
будемо називати розширеним інформаційним графом. 

Х1 
Х3 

Х4 

Х5 
Х6 

Х7 

Х8 
Х9 

Х10 

Х2 

Рис. 2. Інформаційний граф

Користуючись відомими властивостями графів, 
можна виявити ряд важливих характеристик схем по-
токів інформації. 

Якщо G – інформаційний граф, а А – це матриця су-
міжності, то елемент a(λ)ij матриці Аλ, отриманий зве-
денням матриці А в ступінь λ, дорівнює числу різних 
шляхів довжини λ, що йдуть від хі до хj. Матриці А,  
А2, ..., АN і матриця АΣ = ∑

=

N

A
1λ

λ  дозволяють виявити на-
ступні властивості схеми потоків інформації. 

Порядок Пj, компоти хj формально визначається за 
умовою: ( ) ;01 >−∑ λA

jа

( ) 0=∑ λA
jа

∑ jа

∑ =1jа
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 – сума елементів 
j-го стовпця матриці Аλ.

Дійсно, порядок Пj вимірюється довжиною найбіль-
шого шляху, який зв'язує хі і хj. Фізичний зміст Пj – номер 
такту, до якого «готові» всі складові компоненти хj.

Число N = maxПj (максимум знаходиться за всіма 
компонентами потоку) називається порядком інфор-
маційного графа. Для N справедливо співвідношення  
АN ≠ 0, AN+l = 0, а відповідна схема називається N-тактною.

Ознакою контуру (помилка обстеження) служить 
поява ненульових елементів на головній діагоналі будь-
який з матриць Аλ.

Рівність нулю суми елементів j-го стовпця матриці 
суміжності (

( ) ;01 >−∑ λA
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) = 0 служить ознакою для формаль-
ного виділення вихідних даних, а значення (
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) > 0 
дорівнює числу компонент, що входять до хj (хj або 0j). 

Рівність нулю суми елементів і-го рядка матриці су-
міжності інформаційного графа (

( ) ;01 >−∑ λA
jа

( ) 0=∑ λA
jа

∑ jа

∑ =1jа

∑ =1iа

АΣ = ∑
=

N

A
1λ

λ

) = 0 служить озна-
кою для виділення функціональних результатів, а значен-
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) > 0 дорівнює числу результатів, в які входить хі.
Якщо при деякому i = j одночасно (
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) = 0, то до розглянутої схеми потоку інформації ця 
компонента відношення не має (помилка обстеження).

Число шляхів довжини λ від хі до хj (хj або 0j) визна-
чається елементом a(λ)ij матриці Аλ.

Число всіляких шляхів від хі до хі (хі або 0і) визна-
чається елементом Аij матриці 
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λ . 
Відмінні від нуля елементи j-го стовпця матриці 

AΣ вказують всі компоненти, які беруть участь у фор-
муванні хj, а ненульові елементи i-го рядка матриці AΣ 
вказують всі результати, при формуванні яких викорис-
товується компонента хі.

Номер такту τi, після якого може бути «погашена» у 
зовнішній пам'яті компонента хі, дорівнює максималь-
ному значенню порядку компоненти, для якої елементи 
i-го рядки матриці А відмінні від нуля. 

Число тактів, протягом яких компонента зберігаєть-
ся в зовнішній пам'яті, Ө = τi – Пj. 

Відношення входження «компонента-оператор» роз-
ширеного інформаційного графа встановлено тільки для 
активних компонент. Відмінні від нуля елементи матри-
ці А, де Oj – оператор, вказують всі активні компонен-
ти потоку. Ненульові елементи тих же стовпців матриці 
вказують як активні, так і пасивні компоненти, що ви-
користовуються при формуванні активних компонент. 
Решта компоненти потоку формально надлишкові.

Отримання необхідних матеріалів для аналізу ін-
формаційних потоків – досить трудомісткий процес; 
для полегшення і прискорення цих робіт необхідно ви-
користовувати обчислювальні засоби. 

Розглянуті вище інформаційні моделі аналізу пото-
ків інформації дуже трудомісткі. 

В інформаційній моделі перший квадрат має вели-
кий розкид в заповненні даних, що утруднює сприй-
няття ланцюжка формування і руху документів і показ-
ників. Для усунення цього недоліку необхідно матриці 
привести до трикутного вигляду (тріангулювати). 

Розглянемо побудову алгоритму тріангуляції з ви-
користанням теорії графів. 

Справедлива наступна теорема: матриця А тріангу-
льована тоді і тільки тоді, коли відповідний їй граф G 
не має контурів. 

Тріангуляцію матриць можна виконати, викорис-
товуючи різні алгоритми. В основі всіх алгоритмів ле-
жить ідея перенумерації вершин графа відповідно до 
порядку розташування їх від входу графа. 

У загальному вигляді алгоритм приведення матриці 
суміжності А графа до трикутного вигляду можна опи-
сати таким чином. 

1. Пронумерувати рядка матриці А, починаючи з 
першої, числами натурального ряду від 1 до п. 

2. Пронумерувати стовпці матриці А, починаючи з 
першого, числами натурального ряду від 1 до п. 

3. Побудувати граф G, відповідний матриці А. 
4. Перевірити наявність контурів в графі G. Якщо 

контур виявлений, процес припинити. Якщо контурів 
немає, перейти до пункту 5. 

5. Визначити порядок кожної вершини, починаючи від 
входів, які вважаються вершинами нульового порядку.

6. Зробити переномерацію вершин. Процес пере-
номерації починається з вершини нульового порядку і 
триває по зростанню порядків. 

7. Побудувати граф G* відповідно до нової нумера-
ції вершин. 

8. Побудувати матрицю суміжності А* графа G*. 
Матриця А* еквівалентна матриці А і має трикутну 

форму. 
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Із збільшенням розмірності матриці А побудова від-
повідного їй графа і визначення порядку вершин при 
ручній обробці стає трудомістким і малоефективним. 

Тріангуляцію матриць пропонується виконувати з 
допомогою ЕОМ, використовуючи так звану структур-
ну матрицю S. 

Структурна матриця будується наступним чином. 
Позначимо дуги u (хі, хj графа G (X, U) (або, що те ж, 
елемент aij матриці А) через (i, j) (i, j = 1, 2,.., п), де 
ui – номер вершини, з якої виходить дуга, uj – номер 
вершини, до якої заходить дуга u (хі, хj). Перенумеру-
ємо в довільній послідовності всі дуги графа числами  
u1, u2, ..., un. Випишемо всі дуги в рядок і під кожною 
дугою вкажемо номер вершини, з якої вона виходить, і 
номер вершини, до якої вона заходить. 

;
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Рис. 3. Структурний граф

Для графа, зображеного на рис. 3, матриця S має на-
ступний вигляд: 
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Структурна матриця S несе всю інформацію про ви-
хідної матриці А і відповідному їй графі G. Це означає, 
що по матриці S граф G і матриця А можуть бути по-
будовані єдиним способом. 

Матриця S набагато зручніша для аналізу. 
Легко помітити наступні властивості матриці S і 

відповідно переваги алгоритму тріангуляції з викорис-
танням теорії графів: 

число вершин графа G дорівнює максимальному з чи-
сел, що містяться у другому і третьому рядках, а саме S;

якщо деяке число, менше, ніж число вершин, від-
сутнє в третьому рядку, то така вершина є вершиною 
нульового порядку, тобто входом; 

якщо деяке число, менше, ніж число вершин, від-
сутнє у другому рядку, то відповідна йому вершина є 
виходом; 

якщо в деякому стовпці номера у другому і третьо-
му рядках дорівнюють (наприклад, в стовпці, відповід-
ному дузі u6), то в вершині з цим номером є петля. 

Висновки. Приведення матриць інформаційної мо-
делі до трикутного вигляду спрощує аналіз потоків з 
інформаційної моделі. Однак самий трудомісткий про-
цес – процес побудови інформаційної моделі – зали-
шається без змін. У цих умовах для зменшення обсягу 
робіт по складанню інформаційної моделі доцільно ви-
користовувати математичний апарат не тільки при ана-
лізі інформаційних потоків моделі, але і безпосередньо 
в процесі складання інформаційної моделі. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТРИАНГУЛЯЦИИ МАТРИЧНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ

Василик И.И.
ассистент
Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа 

В работе охарактеризованы основные преимущества метода триангуляции матричной информационной системы 
представления информационных потоков с использованием теории графов. На наш взгляд, наибольший интерес 
представляют модели в виде матриц и графов, так как они позволяют автоматизировать процесс анализа потоков 
информации. Рассмотрен алгоритм построения матричной информационной системы и информационной системы 
с использованием теории графов, установлены недостатки каждого из этих методов. Как результат охарактеризован 
алгоритм триангуляции с использованием теории графов и установлено преимущества данного метода, который 
позволяет устранить недостатки предыдущих алгоритмов. 
Ключевые слова: матричная модель, теория графов, триангуляция, информационная модель.

RESEARCH OF INFORMATION FLOWS OF THE COMPANY BY THE METHOD  
OF TRIANGULATION MATRIX INFORMATION SYSTEM USING GRAPH THEORY

Vasylyk I.I.
Assistant
Ivano-Frainkivsk National Technical University of Oil and Gas

This paper describes the main advantages of the method of triangulation matrix representation of information system 
data flows using graph theory. In our opinion the most interesting are the model in the form of matrices and graphs, as 
they automate the process of analyzing the flow of information. The algorithm of constructing a matrix of information 
systems and information systems using graph theory, set disadvantages of each of these methods. As a result 
described triangulation algorithm using graph theory and established advantages of this method, which eliminates the 
shortcomings of previous algorithms. 
Keywords: matrix model, graph theory, triangulation, information model.
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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НОВІТНЯ МЕТОДОЛОГІЯ 
КАРДИНАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Веремейчик Т.О.
cтудентка
Запорізького національного університету
Кисільова І.Ю. 
доцент
Запорізького національного університету

Досліджено роль та місце реінжинірингу бізнес-процесів у діяльності страхових компаній України. 
Охарактеризовано його актуальність, кардинальність та адекватність змінам зовнішнього середови-
ща, що приводить до збільшення обсягів надходжень страхових платежів та прибутку страхової ком-
панії. Обґрунтовано необхідність використання реінжинірингу як ефективного інструменту управ-
ління бізнес-процесами, спрямованих на задоволення попиту в страховому захисті страхувальників. 
Виявлено основні критерії успіху реінжинірингу з точки зору стратегічних цілей страховика. Роз-
глянуті ситуації доцільності використання реінжинірингу бізнес-процесів та етапи його проведення.
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Постановка проблеми. Нині ситуація на страховому 
ринку України досить нестабільна. Станом на 30 червня 
2014 року в Україні зареєстровано 400 страхових ком-
паній, з яких 58 СК life та 342 СК non-life (станом на  
30 червня 2013 року 415 страхових компаній, 62 СК life 
та 353 СК non-life). Кількість страхових компаній Укра-
їни до теперішнього часу скоротилося на 4%, до кінця 
року з ринку можуть піти від 7% до 11% страховиків [1]. 
Функціонування конкурентоспроможного ринку стра-
хування в Україні потребує формування якісно нової 
філософії управління, спрямованої на забезпечення екві-
валентності інтересів всіх суб'єктів страхового процесу. 

Намагаючись вижити у конкурентному середовищі, 
страхові компанії вимушені докладати щоразу більше 
зусиль для управління змінами і для того, щоб повніс-
тю відповідати сьогоднішнім реаліям, їм необхідна 
зміна базових принципів власної організації – перехід 
від орієнтації на функціональні складові до орієнтації 
на процеси. Вихід із ситуації, що склалася – у реінжи-
нірингу висококваліфікованими менеджерами бізнесу 
загалом та окремих бізнес-процесів, таких, як продаж 
страхових продуктів, зокрема.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Родона-
чальником терміна «реінжиніринг» вважається Майкл 
Хаммер, який у співавторстві з Джеймс Чампі випустив 
книгу: «Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції 
в бізнесі». Під реінжинірингом бізнесу автори розумі-
ють «фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування бізнес-процесів для досягнення сут-
тєвих покращень у таких ключових для сучасного біз-
несу показниках результативності, як витрати, якість, 
рівень обслуговування та оперативність» [2]. 

Цікавою є праця Френсіса Ж. Гуіяра та Джеймса Н. 
Келлі «Перетворення організації». Автори розглядають 
реінжиніринг не лише з технологічних позицій, але і з 
соціальних, поєднуючи найкращі ідеї минулого та су-
часності у межах єдиного підходу до менеджменту [3].

Вперше на пострадянському просторі питання реін-
жинірингу бізнес-процесів страхової організації, його 
впливу на персонал та корпоративну культуру, а також 
методологічні аспекти практичного здійснення реін-
жинірингу були розроблені М. П. Николенком у праці 
«Реінжиніринг бізнес-процесів страхової компанії» [4]. 

Що стосується страхового ринку України, то понят-
тя реінжинірингу бізнес-процесів лише недавно почало 
розглядатися у єдності теоретичного і практичного ас-
пектів. Сьогодні немає фундаментальних праць власне 
українських вчених щодо досліджуваної проблематики. 

Формулювання цілей статті. Конкурентоспро-
можність, управління ризиками та фінансова стабіль-
ність – пріоритетні напрямки діяльності для більшості 
страхових компаній у сьогоднішніх умовах. Більшість 
експертів страхування погоджуються з необхідністю та 
доцільністю комплексної реорганізації страхових ком-
паній та виведення їх на якісно новий рівень.

Тому метою дослідження у даній статті є обґрунтуван-
ня необхідності проведення реінжинірингу бізнес-проце-
сів українських страхових компаній, а також виокремлен-
ня основних засад для успішного його проведення.

Виклад основного матеріалу. Страховий ринок 
України є сьогодні одним з найбільш динамічних. Про-
відні страхові компанії, прагнучи укріпити свої позиції 
на ринку, об'єктивно усвідомлюють необхідність побу-
дови ефективної системи управління, яка дозволить за-
безпечити бізнесу конкурентоспроможність і гнучкість. 
Стратегія бізнесу спрямована на забезпечення потенцій-
них клієнтів розвинутим комплексом якісних послуг. 

Як зазначалося, ключовою характеристикою у ви-
значенні реінжинірингу за М. Хаммером є «бізнес-про-
цес», що означає сукупність різних видів діяльності, у 
межах якої «на вході» використовується один чи більше 
видів ресурсів, і в результаті «на виході» створюється 
продукт, що є цінністю для споживача, чи так званого 
«клієнта бізнес-процесу».
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Будь-який бізнес-процес має наступні основні ха-
рактеристики: вартість – прагне до мінімальної вели-
чини, продуктивність(тривалість) – прагне до макси-
мальної швидкості реалізації бізнес-процесу та ступінь 
задоволеності клієнта – прагне до максимальної якості 
продукту [6].

Для ефективного функціонування страхової органі-
зації можна визначити численні взаємопов'язані та вза-
ємодіючі бізнес-процеси та методи управління ними. 
Головними бізнес-процесами страхової компанії, на 
нашу думку, є:

1) процес формування страхового продукту (визна-
чення його ціни), андеррайтинг. Менеджер успішної 
страхової компанії повинен професійно формувати 
ціну страхового продукту і управляти страховими ре-
зервами;

2) продаж та облік страхових продуктів – це перш за 
все якісне обслуговування клієнтів, враховуючи фінансові 
можливості компанії, залучення нових страхувальників;

3) фінансова діяльність, адже по роду діяльності та 
підпорядкуванню страхова компанія являється фінан-
совою установою;

4) перестрахування;
5) формування страхових резервів для подальшого 

обслуговування страхових випадків;
6) врегулювання страхових випадків.
Таким чином, з точки зору наведених бізнес-про-

цесів проведення реінжинірингу бізнес-процесів такої 
страхової компанії полягає в тому, що вона ставить у 
центр своєї діяльності клієнтів, якісно і швидко їх об-
слуговує, приймає на себе зобов'язання по компенсації 
втрат своїх клієнтів і наостанок прагне забезпечити 
прибутковість своєї діяльності.

Під час реалізації реінжинірингу бізнес-процесів у 
страховій компанії важливим є визначення основних 
критеріїв успіху реінжинірингу. Такими критеріями 
виступають клієнтоорієнтованість, максимальне задо-
волення потреб клієнта в страховому захисті, забез-
печення конкурентних переваг, технологічність бізнес-
процесів (рис. 1). 

Клієнтоорієнтованість означає, що будь-які дії, які 
відбуваються у страховій компанії, мають бути спрямо-
вані на досягнення єдиної мети, в центрі якої клієнт та 
максимальне задоволення його потреб.

Другим критерієм реінжинірингу є побудова такої 
організаційної структури страховика, яка б дозволи-
ла ефективно здійснювати всі існуючі бізнес-процеси 
з метою максимального задоволення потреб клієнта у 
страховому захисті.

 Третім критерієм реінжинірингу є створення конку-
рентних переваг страховика у процесі здійснення стра-
хової діяльності. Як зазначалося, у 2014 році в Україні 
діє 400 страхових компаній [1]. Існуюча конку-
ренція на ринку страхування вимагає від страхо-
виків дієвих заходів щодо формування взаємо-
вигідних умов співпраці зі страхувальниками на 
довготривалій основі.

Четвертим критерієм реінжинірингу є тех-
нологічність бізнес-процесів. Сучасний ринок 
страхування потребує нової якості взаємовід-
носин між суб'єктами страхування. Йдеться 
про необхідність формування інформаційного 
поля, в якому всі учасники страхового процесу 
отримували б вичерпну інформацію щодо укла-

дання та обслуговування договорів добровільного чи 
обов'язкового страхування.

Реінжиніринг звичайно представляють як фунда-
ментальне переосмислення і радикальну перебудову 
бізнесу з метою поліпшення таких важливих показни-
ків, як вартість послуги, якість послуги, рівень сервісу, 
фінансовий стан фірми, маркетинг, побудова інформа-
ційних систем та ін.

На думку Буценко І. Н. у вітчизняній практиці ре-
інжиніринг доцільно застосовувати в наступних трьох 
основних ситуаціях:

1) в умовах, коли страхова компанія знаходиться в 
стані глибокої кризи. Ця криза може виражатись у явно 
неконкурентному рівні організації, різкому зниженні 
попиту на її послуги тощо; 

2) в умовах, коли сучасне положення страхової ком-
панії може бути визнано задовільним, однак прогнози її 
діяльності є несприятливими. Організація зіштовхується 
з небажаними для себе тенденціями у сфері конкуренто-
спроможності, прибутковості, рівня попиту на послуги;

3) коли реалізацією можливостей реінжинірингу за-
ймаються благополучні, швидкозростаючі та агресивні 
організації. Їх завдання полягає у прискореному наро-
щування відриву від найближчих конкурентів і ство-
ренні унікальних конкурентних переваг [6]. 

Процес реінжинірингу можна підрозділити на такі 
основні етапи: 

1) формується бажаний (необхідний з точки зору 
майбутнього виживання і розвитку) образ організації. 
Формування майбутнього образу відбувається в рамках 
розробки стратегії страхової компанії, її основних орі-
єнтирів і способів їх досягнення; 

2) створюється модель реального або існуючого біз-
несу страхової організації. Цей етап називають ретро-
спективним, або зворотним, реінжинірингом. Прово-
диться детальний опис і документація основних послуг 
компанії, оцінюється їх ефективність. Для створення 
моделі існуючого бізнесу використовуються результати 
аналізу організаційного середовища, дані контролінгу, 
визначаються процеси, які потребують докорінної пе-
ребудови; 

3) розробляється модель нового бачення страхової 
компанії. Відбувається перепроектування поточного 
бізнесу – прямий реінжиніринг;

4) впровадження моделі нового бізнесу в господар-
ську реальність страхової компанії. Всі елементи нової 
моделі втілюються на практиці. Тут важливим є вміле 
стикування і перехід від старих процесів до нових так, 
щоб виконавці процесів не відчували трудового дис-
комфорту та не переживали стану робочого стресу [7]. 

Головною метою бізнес-реінжинірингу є різке при-
скорення реакції страхової компанії на зміни у вимогах 

Рис. 1. Основні критерії успіху реінжинірингу  
в страховій компанії
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споживачів (або на прогноз таких змін) при багаторазо-
вому зниження витрат усіх видів.

Але, як показує практика, близько 50–70% органі-
зацій, які займаються реінжинірингом, не досягають 
бажаних результатів. Це світова статистика, а причи-
ни невдач доволі стандартні і не залежать від галузі чи 
країни перебування бізнесу: зменшення ресурсів, виді-
лених для реінжинірингу, припинення змін у разі ви-
никнення перших труднощів, «налагодження» процесів 
замість їхньої заміни, неврахування під час реінжині-
рингу цінностей та переконань працівників компанії, 
прагнення виконати реінжиніринг з позитивним ре-
зультатом для всіх.

Виникає питання: коли ж необхідно розпочинати 
процес реінжинірингу? У світі, такому, який він є на 
сьогодні, завжди буде сто одна причина для відкладен-
ня. Тож чому не розпочати прямо зараз, адже зволікан-
ня краде час. 

Перший етап полягає в описі процесів, що викорис-
товуються в організації. Реінжиніринг можна викорис-
товувати на різних рівнях, наприклад, у всій страховій 
компанії, в окремому структурному підрозділі, у групі 
підрозділів тощо. Чітке рішення про те, які рівні будуть 
задіяні, необхідно прийняти з самого початку.

Наступний крок – рішення про те, над яким проце-
сом розпочати роботу. Це рішення повинне базуватися 
на оцінці того, який ефект дасть важливі покращення 
процесу зовнішньому клієнту, стратегічній важливості 
даного процесу, особливо з точки зору існуючої робо-
ти конкурентів, ефекту від сильного впливу процесу на 
інші процеси в організації і поточного стану процесу.

Виділення ресурсів під бізнес реінжиніринг проек-
тів – це наступне питання, на котре необхідно відпові-
сти, оскільки на цій стадії доводить приймати велику 
кількість рішень. Необхідно назначити команду реін-
жинірингу, котра має достатню владу у кількості 5 – 7 
чоловік. У ній завжди краще мати 1-2 чоловік, котрі не 
залучені безпосередньо до процесу. Треба навчити різ-
номанітним навикам, інструментам і методам, котрі по-
трібні у процесі реінжинірингу.

Наступне рішення відноситься до періоду часу, 
необхідного на реінжиніринг бізнес-процесу. Очевид-

но це буде залежати від інтенсивності роботи команди, 
тяжкості процесу, над котрим працюють. 

Коли теоретична частина реінжинірингу закінчена 
і новий процес був розроблений та погоджений, вини-
кає одна проблема – управління змінами, і деколи вона 
може стати самою тяжкою всіє роботи [8].

Реалізація успішного реінжинірингу в кінцевому 
рахунку уявляє собою систему наступних змін: під-
розділи перетворюються з функціональних відділів у 
команди процесів, на зміну простим завданням при-
ходить багатостороння робота, контроль над співробіт-
никами знижується, а їх повноваження розширюються, 
освіта стає важливіше наявних навичок, ефективність 
співробітників і їх винагорода визначаються по кін-
цевим результатам, критеріями кар'єрного просування 
стають здібності, а не ефективність, цінності співробіт-
ників зосереджені на продуктивності, а не на захисті 
своєї позиції, менеджери перетворюються з контроле-
рів у тренери, потрібні не боси, а лідери.

Висновки. Сьогодні низка найбільших українських 
страховиків здійснюють реінжиніринг своїх компаній 
для того, щоб вийти на якісно новий рівень обслугову-
вання клієнтів та автоматизації бізнес-процесів.

Для успішного здійснення реінжинірингу страхової 
компанії необхідно передовсім розуміння суті та змісту 
цього явища. Це актуально для національної економіки 
за умов, коли теоретичні надбання стосовно цієї про-
блематики майже відсутні, а успішних прикладів їхньої 
практичної реалізації фактично немає.

За умов жорстокої конкуренції здатність з мінімаль-
ними витратами швидко та якісно обслуговувати клієн-
тів може стати вирішальним фактором успіху. Робота на 
ринку, що формується, потребує від страхових компаній 
оперативної перебудови бізнес-процесів та впровадження 
передових інформаційних технологій. Тому реінжиніринг 
бізнес-процесів страхової компанії є дуже перспективним. 
У разі вдалої реалізації програми реінжинірингу осно-
вних бізнес-процесів страхової компанії може виникнути 
синергетичний ефект – перевищення позитивного резуль-
тату спільної дії складових частин процесу або явища над 
сумою результатів ізольованої дії кожної з них. Реінжині-
ринг дає змогу значного скачка у результатах діяльності.
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У статті розглянуто особливості організації обліку власного капіталу у світлі реформування системи 
бухгалтерського обліку відповідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено 
порівняльний аналіз відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності відповідно 
НП(С)БО та МСФЗ.
Ключові слова: власний капітал, вкладений капітал, накопичений капітал, капітал у дооцінках, до-
датковий капітал, резервний капітал.

Постановка проблеми. Власний капітал відіграє 
ведучу роль у створенні та розвитку підприємства. Для 
прийняття обґрунтованих та виважених управлінських 
рішень, керівникам потрібна повна та достовірна ін-
формації про фінансово-майновий стан їх підприєм-
ства. Основним джерелом, де акумулюється та систе-
матизується необхідна інформація, є бухгалтерський 
облік та фінансова звітність. Тому на сьогодні, для під-
приємств виняткове значення мають вдосконалення ме-
тодики обліку власного капіталу та відображення цієї 
інформації у фінансовій звітності. 

Протягом останніх років в Україні відбуваєть-
ся реформування системи бухгалтерського обліку, 
шляхом наближення НПСБО до МСФЗ, з метою 
полегшення співпраці вітчизняних підприємств з 
іноземними партнерами. Тому актуальним є дослі-
дження змін, які відбулись в законодавстві України, 

щодо ведення обліку власного капіталу і складання 
фінансової звітності та порівняння власного капіта-
лу в контексті національних і міжнародних стандар-
тів обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з 
проблеми. Економічна сутність капіталу в цілому та 
власного капіталу зокрема вивчали і вивчають бага-
то зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема такі як  
В.В. Бланк, К. Маркс, А. Сміт, Д. Рікардо, Ф,Ф. Бути-
нец, В.В. Сопко, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, В.М. Івах-
ненко, Г. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.М. Іл-
ляшенко, В. Зінов, С. Кокизюк, І.Й. Яремко та інші. 

Мета статті – розкриття складових власного капі-
талу в обліку та звітності за вітчизняними та міжна-
родними стандартами, провести порівняльний аналіз 
та розглянути реформування системи бухгалтерського 
обліку, щодо власного капіталу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Як показує 
досвід, Україна пішла шляхом розробки націо-
нальних Положень (стандартів) бухгалтерсько-
го обліку (НП(С)БО), які ґрунтуються на осно-
вних концепціях МСФЗ. Вже сьогодні Мінфін 
поступово вносить зміни до Національних стан-
дартів, наближуючи їх до міжнародних та змен-
шуючи прогалину між вітчизняною системою 
обліку та загальноприйнятою європейською [6]. 

Дослідження основних принципів вітчиз-
няного бухгалтерського обліку, ведення якого 
здійснюється на основі Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» та національних Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку, засвідчило про 
наявність базових положень теорій капіталу в 
сучасній обліковій моделі. Причому основні 
принципи були взяті з теорії господарської оди-
ниці, згідно якої кожне підприємство розгля-
дається як юридична особа, відокремлена від 
її власників. Капітал, сформований на початку 
діяльності і набутий в процесі функціонування, 
вважається власністю підприємства (господар-
ської одиниці). 

При цьому структуру власного капіталу 
можна представити різними шляхами залежно 
від того, як трактується природа самого капі-

Класифікація
Власного
капіталу

Реєстрований капітал (статутний
капітал)

Нереєстрований капітал 
(резервний капітал, додатковий

капітал, нерозподілений
прибуток)

Суми, внесені акціонерами

Нерозподілений прибуток 

Безоплатно отримані активи і 
суми переоцінок

Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Вкладений капітал (статутний
капітал, емісійнийдохід, капітал 

в дооцінках)

Накопичений капітал 
(накопичення чистого прибутку, 
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Рис. 1. Класифікація власного капіталу відповідно П(С)БО 
для потреб обліку
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талу (рис. 1). Якщо виходити з позицій джерел фор-
мування власного капіталу, то до основних джерел 
належать суми, внесені акціонерами, нерозподілений 
прибуток, безоплатно отримані активи і капітал в до-
оцінках. Така класифікація власного капіталу є базо-
вою для відображення у бухгалтерському обліку будь-
якого підприємства.

Згідно до національного положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», затвердженого Міністерством фінансів Укра-
їни 07.02.2013 р. № 73, власний капітал – це частина в 
активах підприємства, що залишається після вирахуван-
ня його зобов'язань [4]. В міжнародних стандартах бух-
галтерського обліку не використовується такий термін як 
«власний капітал», еквівалентом до нього в зарубіжній 
практиці є поняття «чисті активи» (netassets). Рекомен-
дації, на рахунок оцінки та відображення у фінансовій 
звітності інформації, щодо елементів капіталу за міжна-
родними стандартами відображено в табл. 1.

В процесі управління підприємством окреме місце 
займає походження власного капіталу. 

Класифікація власного капіталу за джерелами його 
утворення є досить важливою при визнанні його еле-
ментів, тому враховуючи різницю у джерелах форму-
вання у міжнародній та вітчизняній практиці, також іс-
нують відмінності у компонентах фінансової звітності 
за МСФЗ та ПСБО (табл. 2).

Здійснивши аналіз табл. 2, можна сказати, що істот-
них різниць між компонентами фінансової звітності не-
має. Однак не дивлячись на це, порядок її складання та 
зміст статей, що відображені в цих двох пакетах звітнос-
ті, різні. Це можна пояснити тим, що поняття власного 
капіталу в зарубіжній практиці розглядається в осно-
вному стосовно акціонерних компаній. Тому міжнародні 
стандарти містять детальні вимоги щодо обліку випуску 
акцій, операцій з власними викупленими акціями, опціо-
нів на акції та ін. Така інформація відображається в спе-
ціальному звіті про зміни у власному капіталі (Statement 
of changes inshareholders' equity), який є важливою части-
ною фінансової звітності компанії.

Таблиця 2 
Порівняння фінансової звітності 
за МСФЗ та ПСБО

МСФЗ П(С)БО

Звіт про фінансовий стан Баланс (Звіт про фінансо-
вий стан) (форма № 1)

Звіт про сукупні доходи 
за період

Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний 
дохід) (форма № 2)

Звіт про рух грошових 
коштів

Звіт про рух грошових 
коштів (форма № 3)

Звіт про зміни у власному 
капіталі

Звіт про власний капітал 
(форма № 4)

Примітки, що містять 
стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші 
пояснення

Примітки до фінансової 
звітності (форма № 5)

Порівняння класифікації власного капіталу в пла-
ні рахунків за вітчизняними стандартами та за МСФЗ 
наведені в таблиці 3. Найбільш суттєві різниці є в ме-
тодичній частині звітності, зокрема вони стосуються 
економічних факторів, таких як оподаткування, соці-
альних відрахувань, більш обмежених можливостей і 
вимог щодо створення резервів на гарантійне обслуго-
вування, ремонт, податкових резервів, майбутніх дохо-
дів за відсотками або дивідендами [5, с. 74]. 

Щодо реформування системи бухгалтерського облі-
ку в Україні, то в 2013 році до НП(С)БО 1 були внесені 
зміни у структури та назви форм фінансової звітності 
у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтер-
ського обліку. Введено такі статті балансу (табл. 4), як 
«зареєстрований капітал» і «капітал в дооцінках», вве-
дено поняття сукупного доходу і визначено його скла-
дові, які відображаються в розділі II звіту про фінансові 
результати. Це дооцінка (уцінка) необоротних активів, 
дооцінка (уцінка) фінансових інструментів, накопичені 
курсові різниці, частка іншого сукупного доходу асо-
ційованих та спільних підприємств, інший сукупний 
дохід [7].

Таблиця 1
Тлумачення елементів капіталу за МСФЗ [2, с. 38]

Поняття, що тлумачиться Стандарт Назва стандарту

Визначення капіталу Концептуальні основи 
(Framework)

Принципи підготовки фінансової 
звітності

Характеристика капіталу та його відмінність від 
зобов'язань

МСФЗ (IFRS) 7 Фінансові інструменти: розкриття
Інтерпретації МСФЗ 

(IFRIC) 2
Частки участі в кооперативах і по-
дібних фінансових інструментах

Відображення в складі капіталу зміни вартості 
окремих видів активів, а також відстрочені подат-
ки, пов'язані з цим

МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток
МСБО (IAS) 16 Основні засоби 
МСБО (IAS) 38 Нематеріальні активи 

МСБО (IAS) 39 Фінансові інструменти: визнання 
та оцінка 

Відображення в складі капіталу результатів змін 
облікової політики та виправлення помилок МСФО (IAS) 8 Облікові політики, зміни в обліко-

вих оцінках та помилки 
Відображення в складі капіталу результатів змін 
курсової різниці МСФО (IAS) 21 Вплив змін валютних курсів 

Розкриття інформації щодо власного капіталу у 
фінансовій звітності підприємства 

МСБО (IAS) 1 Подання фінансових звітів 
МСФЗ (IFRS) 7 Фінансові інструменти: розкриття 

Інтерпретації МСФЗ 
(IFRIC) 2 

Частки участі в кооперативах і по-
дібних фінансових інструментах 
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Відповідно до цього у Плані рахунків та Інструкції 
щодо його застосування зроблено такі зміни: рахунок 
40 «Статутний капітал» тепер звучить «Зареєстрований 
(пайовий) капітал», рахунок 41» Пайовий капітал» те-
пер «Капітал у дооцінках». 

На рахунку 40 «Зареєстрований капітал» обліковува-
тиметься та узагальнюватиметься інформація про стан 
і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, па-
йового капіталу підприємства, а також внесків до оголо-
шеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. 

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» призначений для 
обліку інформації про дооцінки (уцінки) необоротних 
активів і фінансових інструментів, які відображають-
ся в складі власного капіталу, відповідно до НП(С)БО 
та розкриваються у звіті про фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід). Також інформація про курсові різ-
ниці, які відображаються в складі власного капіталу та 
визнаються в іншому сукупному доході, відтепер буде 
відображатись на субрахунку 423 «Накопичені курсові 
різниці», який теж зазнав змін. 

Висновки. Отже, існують відмінності в складі та 
структурі власного капіталу за національними стандар-
тами обліку та міжнародними стандартами. Зокрема, на 

нашу думку, тому що поняття власного капіталу в між-
народній практиці розглядається в основному стосовно 
акціонерних компаній та акціонери є найбільш зацікав-
леними особами у повній інформації про капітал. 

Відповідно до різних організаційно-правових форм 
підприємств, існують розбіжності у відносинах влас-
ності, а також у регулюванні майнових питань, це і 
зумовлює особливості та відмінності обліку власного 
капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій 
звітності. 

Реформування системи бухгалтерського обліку в 
Україні вже почалося і це складний, неоднозначний 
процес, який повинен співвідноситися з готовністю 
системи бухгалтерського обліку, до відповідних нова-
цій. Впровадження міжнародних стандартів обліку і 
звітності в Україні полегшить співпрацю вітчизняних 
підприємств зі світовими торгівельними партнерами, і 
цим самим надасть можливість залучити додаткові іно-
земні інвестиції. 

Тому, через існуючі невідповідності у міжнародних 
та вітчизняних облікових стандартах щодо обліку влас-
ного капіталу, це питання є актуальним та потребує по-
дальшого дослідження.

Таблиця 3
Класифікація власного капіталу за МСФЗ та НП(С)БО 1 [2, с. 40]
Код рахунку Назва рахунку за НП(с)БО МСФЗ (IFRS) Код рахунку 

(accounts IFRS) 
Назва рахунку за МСФЗ 
(IFRS) 

40 Зареєстрований капітал IAS1, 39; Е.01 Статутний капітал 
41 Капітал у дооцінках IAS1, 39 E.05.01 Резерв переоцінки 
42 Додатковий капітал IAS 1, 39 Е.02 Додатковий капітал 
421 Емісійний дохід IAS1, 39 Е.02.01 Емісійний дохід 
422 Інший вкладений капітал IAS 1, 39 E.04.01 Додатковий оплачений капітал 
423 Накопичені курсові різниці IAS1,32,39 E.09.01 Ефект курсових різниць 
425 Інший додатковий капітал IAS1, 39 E.04.01 Додатковий оплачений капітал 
43 Резервний капітал IAS1, 39 E.04 Додатковий оплачений капітал 
44 Нерозподілені прибутки (не-

покриті збитки) 
IAS 1, 39 E.07 Нерозподілений прибуток 

441 Прибуток нероз-поділений IAS 1, 39 E.07.01 Прибуток нерозподілений 
442 Непокриті збитки IAS 1, 39 E.07.02 Непокриті збитки 
45 Вилучений капітал IAS1,32,39 E.03 Вилучений капітал 
451 Вилучені акції IAS1,32,39 E.03.01 Вилучені акції 
452 Вилучені вклади і паї IAS1,32,39 E.03.02 Вилучені вклади і паї 
453 Інший вилучений капітал IAS1,32,39 E.09.01 Ефект курсових різниць 
46 Неоплачений капітал IAS1,39 E.06 Неоплачений капітал

Таблиця 4 
Зміни в Балансі за розділом І «Власний капітал» [1]

До 08.08.2013 р. З 09.08.2013 р.
Код рахунка Назва статті Код рядка Код рахунка Назва статті Код рядка

40 Статутний капітал 300 40 Зареєстрований капітал 1400
41 Пайовий капітал 310 41 Капітал у дооцінках 1405
42 Додатковий вкладений капітал 320 42 Додатковий капітал 1410
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО

Волос И.Ю.
магистр
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассмотрены особенности организации учета собственного капитала в свете реформирования систе-
мы бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Проведен 
сравнительный анализ отображения информации о собственном капитале в финансовой отчетности согласно 
НП (С) БУ и МСФО.
Ключевые слова: собственны йкапитал, капитал в оценке, дополнительный капитал, резервный капитал.

FEATURES EQUITY ACCOUNTING IN THE LIGHT IFRS 

Volos I.Y.
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Kyiv National University of Trade and Economics

The article discusses the features of equity accounting in light of reforming the system of accounting in accordance 
with International Financial Reporting Standards. A comparative analysis of the data display on equity in the financial 
statements in accordance with NP (S) and IFRS.
Keywords: owncapital, capitalr evaluation, additional capital, capital reserve. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
В СУЧАСНІЙ ІНТЕГРАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Дранович М.П.
старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін
Буковинського державного фінансово-економічного університету
Воробель А.І.
студентка
Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті розглядаються основні внутрішні проблеми і несприятливі умови зовнішнього середовища, 
які створюють бар'єри на шляху розвитку українського експортного потенціалу і реалізації конку-
рентних переваг на світовому ринку. Вказується необхідність формування державної цілісної сис-
теми підвищення експорту. Розглянуті конкретні заходи, які сприятимуть поліпшенню фінансової 
підтримки експорту, прискоренню переходу до наукомісткої продукції, зростання національної кон-
курентоспроможності продукції на зовнішніх ринках і поліпшення зовнішньої торгівлі інформацій-
ної підтримки пропонується.
Ключові слова: експортний потенціал, експорт, експортна квота, конкурентоспроможність, чинники 
формування експортного потенціалу, реалізація експортного потенціалу, показники динаміки, струк-
тури, ефективності експорту.

Постановка проблеми. Експорт є одним з найваж-
ливіших чинників розвитку національної економіки, 
адже зміцнення експортного потенціалу забезпечить 
приріст обсягів виробництва, зростання надходжень до 
бюджету та створення нових робочих місць.

Одним з найважливіших факторів інтеграції Укра-
їни до світового господарства є створення механізму 
сталого розвитку експорту, що в сучасних умовах зале-
жить від можливостей вітчизняних підприємств виро-
бляти і реалізовувати товари, які відповідають вимогам 
світового ринку за якістю, ціною та рівнем сервісу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під-
вищення можливостей екпортоспроможності присвя-
чені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених, 
зокрема, М. Портера П. Самуельсона, М. Сейфуллає-
вої, Р. Буттєва, О. Волкодавової, В. Михайловського,  
В. Рогачова, Д. Лук'яненка, А. Поручника, Л. Антонюк,  
Т. Циганкової, В. Гейця, Б. Кваснюка, Т. Скорнякової, 
М. Якубовського та ін.

Мета дослідження. Визначення експортних мож-
ливостей держави та пошук напрямків та заходів, що 
сприятимуть підвищенню експортного потенціалу 
України в сучасній інтеграційній стратегії.

Виклад основного матеріалу. Для визначення мож-
ливостей підвищення експортного потенціалу варто 
проаналізувати динаміку основних показників зовніш-
ньоекономічної діяльності України за останні роки. 

Отже, з рис. 1 видно, що обсяги імпорту значно пе-
ревищують обсяги експорту України, тому необхідно 
вижити відповідних заходів щодо стимулювання укра-
їнського експорту. 

За 2013 р. обсяг експорту товарів та послуг Украї-
ни становив 76126,5 млн. дол. США, імпорту – 84602,3 
млн. дол. Порівняно з 2012 р. експорт становив 92,4%, а 
імпорт – 92,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговель-
ного балансу становило 8475,8 млн. дол. (за 2012 р. – та-
кож негативне 8985,3 млн. дол.). Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту становив 0,82 (за 2012 р. – 0,81) [7]. 
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Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту України  
за 2002-2013 рр.
*розроблено авторами за даними Державної служби ста-
тистики

Зовнішньоторговельні операції проводились з парт-
нерами із 229 країн світу. Із країн СНД імпортовано 
36,3% усіх товарів, із країн ЄС – 35,1% (за 2012 р. – від-
повідно 40,7% та 31%). Головним торговим партнером 
серед країн СНД за 2013 р. як в експорті, так і в імпорті 
послуг залишається Російська Федерація [6].

До основних експортних товарів належать заліз-
на та марганцева руди, прокат чорних металів, чавун, 
кам'яне вугілля, кокс, кальцинована сода, азотні добри-
ва, прокатне та ковальсько-пресове обладнання, облад-
нання для хімічної промисловості, тепловози, екскава-
тори, літаки, енергетичне обладнання, цемент, віконне 
скло. У групі товарів широкого вжитку – цукор, м'ясо, 
соняшникова олія, борошно [7].

На основі досліджених даних можна проаналізува-
ти динаміку експортної квоти України за останні вісім 
років (рис. 2).

Експортна квота України є мінливою величиною, 
що має тенденцію як до зростання так і до спаду. Мак-
симальною ця величина була у 2011 році – 53,8%, а 
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найменшою у 2007 році – 44,8%. За останні три роки 
експортна квота зменшилась у 2012 році на 2,9%, але 
збільшилась у 2013 на 1,4% [7].
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Рис. 2. Динаміка експортної квоти України  
за 2005-2013 рр.
* розроблено авторами на основі даних Державної служби 
статистики

Незважаючи на досить високу експортну квоту 
України, сучасна реалізація її експортного потенціа-
лу не відповідає критеріям конкурентоспроможності. 
З одного боку, спостерігається зменшення від'ємного 
сальдо балансу зовнішньої торгівлі при достатньо ши-
рокій експортній номенклатурі, а з другого – погіршу-
ються структурні показники експорту товарів і послуг; 
зменшується його ефективність; відбуваються перма-
нентні кон'юнктурні зміни географічної структури екс-
порту, які не відображають інтеграційні зусилля.

Хоча експортна квота і зросла, все ж вона не дося-
гла свого максимального значення, тому варто зверну-
ти увагу на заходи, що повинна проводити держава для 
покращення цього показника.

Незважаючи на те, що третинний сектор економіки 
в структурі економіки України займає домінуюче по-
ложення, попит на його продукцію з боку іноземних 
держав наразі майже відсутній. А відтак, в Україні є 
лише два шляхи вирішити проблему експортування на-
ціонального продукту: 

– реалізувати стратегію широкомасштабної відбу-
дови та модернізації секторів первинного і вторинного 
виробництва;

– реалізувати стратегію переорієнтації аграрно-си-
ровинної експортної орієнтації України на експорту-
вання послуг (транспортних, торгівельних, фінансових, 
страхових, освітніх та ін.), що, звісно, вимагає масова-
ної політики захоплення іноземних ринків і витіснення 
з них конкурентів.

Зрозуміло, що якщо для реалізації першої стратегії 
передусім необхідні фінансові та демографічні ресур-
си, то для реалізації другої стратегії – глобальне лобі, 
інновації, фінансові ресурси.

Політика держави щодо сприяння підвищення екс-
портного потенціалу повинна здійснюватись у наступ-
них напрямках:

– забезпечення достатнього рівня фінансування екс-
портного виробництва та об'єктів його інфраструкту-
ри (створення та посилення співпраці з фінансовими 
інституціями, орієнтованими на інвестиційну діяль-
ність та кредитування експорту, налагодження співп-
раці із зарубіжними та міжнародними банками для 
залучення ресурсів з глобального фінансового ринку; 
лізингові компанії та науково-дослідні інститути, що 

покликані забезпечувати доступ до нових технологій; 
страхові компанії, які спроможні мінімізувати втрати 
від ризиків, пов'язаних з безпосередньою діяльністю 
та страхувати гарантії і кредити банків; інформаційно-
аналітичні центри, котрі налаштовані на проведення 
моніторингів зовнішніх ринків та надання потрібної 
інформації експортерам; асоціації експортерів, здатні 
вирішувати проблеми своїх членів на національному, 
та міжнародному рівнях) [2, с. 35];

– збільшення інформаційної підтримки експорте-
рів (застосування механізмів для захисту національ-
них економічних інтересів; створення маркетингових і 
сервісних мереж на пріоритетних закордонних ринках) 
[4, с. 45];

– розвиток комерційної дипломатії (поглиблення 
торговельно-економічної інтеграції з окремими країна-
ми партнерами, митними та інтеграційними союзами 
та іншими економічними утвореннями) [1, с. 284];

– структурна перебудова економіки з орієнтацією на 
експортоорієнтований сектор;

– розробка комплексної експортної стратегії орієн-
тованої на підвищення частки в експорті інноваційної 
та традиційної української продукції з високим рівнем 
доданої вартості [3, с. 97];

– удосконалення митних процедур, гармонізація на-
ціонального митного та податкового законодавства (за-
безпечення прозорості механізму відшкодування ПДВ 
та попередження зловживань в цій сфері); 

– створення прозорої правової основи регулювання 
системи надання державної допомоги, що не дискри-
мінує комерційні інтереси вітчизняних та іноземних 
суб'єктів ринкової конкуренції та не спотворює умови 
конкуренції; 

– вдосконалення фінансових механізмів регулюван-
ня та підтримки діяльності експортерів [5, с. 420]; 

– ідентифікація пріоритетних галузей, що потребу-
ють державної підтримки розвитку експортної діяль-
ності тощо.

Проблемним питанням зовнішньої торгівлі України 
в процесі входження у світове господарство є нераціо-
нальна структура економіки, а отже, малоперспектив-
на модель міжнародної спеціалізації. Але упродовж 
останніх років спостерігаються позитивні зміни в гео-
графічній структурі зовнішньої торгівлі, зокрема екс-
порті українських товарів. Відбувається її переорієнта-
ція на ринки країн далекого зарубіжжя. 

Одним із важливих напрямів розвитку експортного 
потенціалу України повинно стати поглиблення торго-
вельних відносин з країнами ЄС, у яких визначальним 
завданням є створення зони вільної торгівлі та, як ре-
зультат, нарощування обсягів реалізації готових виро-
бів і високотехнологічної продукції.

Ураховуючи це, процес інтеграції української еконо-
міки у світове господарство повинен органічно поєдну-
вати загальні для всіх регіонів підходи зі здійсненням 
специфічного комплексу заходів щодо окремих з них.

Висновки. Враховуючи внутрішні і зовнішні чин-
ники, які визначають сучасний стан і перспективи роз-
витку українського експорту, а також те, що питання 
державної підтримки експортоорієнтованих виробни-
ків залишається невирішеним на багатьох рівнях, на-
зріла необхідність невідкладних заходів державного 
стимулювання та вдосконалення експорту:
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– підготовку підприємств до започаткування співро-
бітництва з іноземними партнерами;

– інформування іноземних ділових кіл та іноземних 
торговельних представництв щодо можливостей спів-
робітництва з вітчизняним компаніями;

– формування асиметричної поглибленої зони вільної 
торгівлі з врахуванням перехідних механізмів адаптації 
вітчизняних товаровиробників до нових конкурентних 
умов та необхідності структурних змін в економіці;

– забезпечити якомога ширше залучення інституцій 
ЄС до реформ в Україні, використовуючи насамперед 
фінансову та технічну підтримку у реалізації зовніш-
ньої торгівлі та у пов'язаних із європейської інтеграці-
єю сферах. Зобов'язати регіональні та місцеві органи 

влади, державні науково-дослідницькі організації бра-
ти участь у здійсненні проектів та програм розвитку 
ЄС [2, с. 33]; 

– стимулювати участь недержавних громадських 
організацій (галузеві об'єднання підприємців, наукові 
організації, організації соціального захисту та захисту 
прав споживачів, захисту навколишнього середовища) 
в проектах ЄС шляхом інформаційної пропаганди чи, 
наприклад, шляхом надання спеціальної державної під-
тримки [6].

Отже, уряд країни зобов'язаний виділити фінансо-
ві ресурси для диверсифікації економіки і проведення 
макроекономічної політики в інтересах всього суспіль-
ства і зміцнення позиції країни на міжнародній арені.
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В статье рассматриваются основные внутренние проблемы и неблагоприятные условия внешней среды, ко-
торые создают барьеры на пути развития украинского экспортного потенциала и реализации конкурентных 
преимуществ на мировом рынке. Указывается необходимость формирования государственной целостной си-
стемы повышения экспорта. Рассмотрены конкретные меры, способствующие улучшению финансовой под-
держки экспорта, ускорению перехода к наукоемкой продукции, роста национальной конкурентоспособности 
продукции на внешних рынках и улучшения внешней торговли информационной поддержки предлагается. 
Ключевые слова: экспортный потенциал, экспорт, экспортная квота, конкурентоспособность, факторы фор-
мирования экспортного потенциала, реализация экспортного потенциала, показатели динамики, структуры, 
эффективности экспорта.



55

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 347.54.3

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИЗМУ 
ЯК СЕКТОРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Русул Л.В.
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри грошового обігу та кредиту
Буковинського державного фінансово-економічного університету
Воробель А.І.
студентка
Буковинського державного фінансово-економічного університету
Заліско М.В.
студентка
Буковинського державного фінансово-економічного університету

У статті подано сучасні тенденції становлення і розвитку страхових послуг на туристичному ринку 
України. Проаналізовані переваги і недоліки надання страхових послуг на даному ринку. Розглянуто 
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Постановка проблеми. Страховка турпоїздки за 
кордон є як найбільш розвиненим, так і найбільш 
проблемним сектором ринку фінансових послуг. Ту-
ристична діяльність за своєю економічною природою 
характеризується високим ступенем ризиковості, а 
тому її ефективне функціонування неможливе без 
страхування. Страхування в туризмі на українському 
ринку є проблемним, оскільки відрізняється низькою 
поінформованістю та довірою населення, недостат-
ньою увагою з боку державних органів. Тому осно-
вним є висвітлення сучасних тенденцій страхування 
туристичної сфери та розробка можливих шляхів їх 
удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням питання страхування туристичної галузі в Україні 
займаються такі науковці, як Охріменко О.О. [2], Рото-
ва Т.А. [3], Тринчук В. [5], Гвозденко А. [4] та ін.

Мета статті є аналіз українського ринку в галузі 
страхування туризму, визначення нагальних проблем 
та перспектив розвитку ринку страхування туризму як 
сектора ринку фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу. Серед видів майново-
го страхування останнім часом великих обертів набирає 
страхування туризму. Страхування туризму – це особли-
вий вид страхування, направлений на захист майнових 
інтересів туристів під час туристичної подорожі. 
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The article deals with the main internal problems and the adverse conditions of the external environment, which create 
barriers in the way of the Ukrainian export potential development and the competitive advantages realization on the 
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Особисте страхування в туристичній діяльності має 
першорядне значення, оскільки страхування від нещас-
ного випадку та медичне страхування регламентовано 
українським законодавством та має обов'язковий харак-
тер. До інших видів страхування в туризмі можна від-
нести наступні:

1. Майнове страхування (страхування приватного 
майна туриста на випадок втрати, крадіжки, пограбу-
вання, поломки або руйнування) [3, с. 208].

2. Страхування громадянської відповідальності пе-
ред третіми особами (відповідальність за шкоду, запо-
діяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб внаслідок 
настання події, визнаної страховим випадком). 

3. Страхування від нещасного випадку (відшкоду-
вання збитку, ви-кликаного втратою здоров'я або смер-
тю застрахованого).

4. Страхування від скасування туру (страховим ви-
падком є подія, що спричинила виникнення у застрахо-
ваного витрат, пов'язаних з відміною поїздки або зміни 
термінів його перебування за межами постійного місця 
проживання).

5. Страхування для автомобілістів (система «Зелена 
карта» ‒ міжнародний договір (поліс) страхування авто-
цивільної відповідальності про взаємне визнання краї-
нами- членами Угоди страхового поліса по страхуван-
ню відповідальності власників засобів автотранспорту) 
[4, с. 159].

6. Страхування солідарної взаємодопомоги (Стра-
хування за системою «Асістанс», що полягає у визна-
ченому в договорі переліку послуг, які можуть бути 
надані у необхідний момент у натуральній, речовій або 
в грошовій формі завдяки технічному, медичному або 
фінансовому сприянню).

Для того, щоб оформити страховку, необхідно ку-
пити страховий поліс, який буде запропонований стра-
ховою компанією споживачу. Для більш комфортного 
обслуговування клієнтів існують страхові програми 
(поліси), які позначаються кодами А, В, С [3, с. 211].

Фактично зараз на ринку представлені два варіанти 
туристичних страховок. Перший передбачає автома-
тичну оплату послуг туристу за кордоном (через мере-
жу власного або партнерського асистансу). Другий – 
відшкодування витрачених на лікування, медикаменти 
чи діагностику коштів по поверненню на батьківщину.

Другий вид страховки суперечить закону «Про ту-
ризм», тому туроператори, що включають подібні стра-
ховки в свої пакети, порушують законодавство. Від-
повідно до п.2 статті 16 згаданого закону, «договором 
страхування повинні передбачатися надання медичної 
допомоги туристам і відшкодування їх витрат при на-
станні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) 
тимчасового перебування». Але СК щосили продовжу-
ють пропонувати такі продукти українцям, користую-
чись плутаниною в держрегуляції питання страхування 
осіб, що відправляються за рубіж [2, с. 374]. 

Туристичне страхування особливої актуальності на-
буває на сучасному етапі, внаслідок постійного зрос-
тання розмірів туристичних потоків з України (рис. 1), 
а як наслідок ‒ необхідності захисту вітчизняних гро-
мадян в разі настання нещасних випадків [7].

Показники діяльності страхових компаній за перше 
півріччя 2014 свідчать про істотний спад звернень від 
туристів. Туристичні потоки за кордон зменшилися в 
середньому на 30-40%, хоча по деяких напрямках па-

діння досягало 60-80%. Відповідно, зменшився й обсяг 
туристичних звернень в страхові компанії. 
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні за 
2007-2013 рр.

За 6 місяців 2014 року в «Апріл Асистанс Україна» 
оброблено близько 3500 звернень, тоді як за аналогіч-
ний період минулого року ‒ 5 180 звернень, а в цілому 
за 2013 рік ‒ 11554. Практично 32% падіння показни-
ків послідувало за зниженням туристичних потоків в 
зв'язку з політичною та економічною ситуацією в кра-
їні: військовими діями на сході, ростом курсу валют, 
зниженням купівельної спроможності населення [6]. 

Найбільша кількість випадків з українськими ту-
ристами традиційно відбувається в країнах масового 
туризму, де мандрівники звертаються за медичною до-
помогою з найменшого приводу. З європейських країн 
звернень значно менше, і вони, як правило, більш сут-
тєві. Найбільш часто в 2013 році туристи зверталися в 
асистанс, щоб отримати допомогу з приводу ГРВІ або 
травм різного ступеня тяжкості. 

Звернення за медичною допомогою в 2013 році над-
ходили з 50 країн світу. Лідером за кількістю страхових 
випадків стала Греція ‒ майже 20% від усіх випадків, 
Болгарія ‒ 17%, Польща ‒ 9% та ін. [7]. 

Кількість звернень з Греції виросло на 92%, а з Бол-
гарії ‒ зменшилося майже на 28%. Кількість звернень з 
Туреччини зменшилася найсуттєвіше ‒ майже на 40%. 
Найрідше зверталися за медичною допомогою туристи, 
які перебувають в Непалі, Йорданії та Білорусі.

В першому півріччі 2014 року істотно змінилася і 
перша десятка країн, звідки надходили звернення за 
допомогою. Якщо явними лідерами 2013 були країни 
масового туризму ‒ Греція і Болгарія, то на сьогодні на 
перше місце вийшла Польща (близько 830 звернень), 
за якої з великим відривом слідують Таїланд і Греція. 

Однією з провідних страхових компаній у сфері 
туризму на ринку страхових послуг України виступає 
ПАТ «Європейське Туристичне Страхування» (EVR), 
яка в 2014 році вже виплатила 1 419 тис. грн. за 4 057 
страховими випадками. В загальному за період робо-
ти в Україні послугами ERV скористалися 2 млн. 800 
тис. туристів. Із них, у зв'язку зі страховими випадка-
ми, більше 33 тис. осіб отримали страхові виплати та 
компенсації на загальну суму близько 76 млн. грн. Іще 
13 млн. грн. страхових відшкодувань було виплачено за 
договорами страхування відповідальності туристичних 
фірм перед третіми особами [8].

На сьогодні ERV пропонує страхові пакети для 
страхування подорожуючих за кордон та на території 
України, які містять програми страхування A, B та С. 
Програма А передбачає повну компенсацію оплати 
швидкої допомоги, лікарських препаратів, медично-
го обслуговування та стаціонарного лікування тощо. 
Програма В включає в себе умови програми А, а також 
додаткові: компенсація проїзду економічним класом, 
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оплата витрат на дострокове повернення в країну в разі 
госпіталізації чи смерті та ін. Відповідно, програма С 
включає в себе умови програми А, а також: компенса-
цію витрат на перевезення автомобіля застрахованої 
особи, компенсацію витрат на усунення раптової тех-
нічної поломки, компенсацію витрат на оплату послуг 
адвоката (у разі ДТП) [8].

Зараз найбільшою популярністю серед туристичних 
фірм користується мінімальний набір послуг, який вклю-
чає організацію та сплату послуг екстреної медичної до-
помоги, необхідного транспортування до лікувального 
закладу, дострокового повернення на територію України 
та репатріацію у випадку смерті. Щодо популярності ри-
зиків серед туристів, то це безперечно страхування непе-
редбачених медичних витрат та від нещасних випадків 
під час перебування за кордоном. З урахуванням тенден-
цій вітчизняного туриста перспективним є страхування 
неможливості здійснити поїздку, страхування багажу та 
страхування непередбачених медичних витрат в Україні.

Незважаючи на те, що туризм було проголошено од-
ним із пріоритетних напрямків економіки України (ЗУ 
«Про туризм»), сучасний стан туристичної галузі краї-
ни не можна назвати задовільним, оскільки практично 
відсутній національний туристичний продукт, а разом з 
ним відсутня досконала система страхування на турис-
тичному ринку [1].

Основними проблемами становлення туристичного 
сегменту страхового ринку України на сучасному етапі 
є наступні: 

1. Вибір полісу страхувальниками «всліпу», тобто 
сприйняття його як додатковий папірець для виїзду за 
кордон.

2. Відсутність розгалуженої сервісної мережі у ку-
рортних зонах України. 

3. Спрямованість тарифної політики страховиків на 
іміджеве позиціонування компаній та не врахування 

основоположних принципів їх функціонування – при-
бутковості, надійності, платоспроможності [5, с. 59]. 

4. Відсутність єдиних стандартів до якісного напо-
внення страхових програм для туристів. 

5. Не охоплення страховим захистом суб'єктів ту-
ристичної діяльності.

Одним з особливих напрямів удосконалення стра-
хування туристичної діяльності є страхування відпові-
дальності туроператора, яке може стати обов'язковим 
до 2014 року в Україні – відповідний проект постанови 
Кабміну спільно готують учасники страхового ринку і 
туроператори.

За попередніми даними, таке страхування буде за-
безпечувати фінансову гарантію в розмірі, рівному 
двомісячному обороту туроператора. Тарифи можуть 
скласти 1-5% від вартості путівки, або в середньому 
плюс $ 8 до ціни туристичної путівки кожного виїж-
джає за кордон українця [9].

Висновки. Існування зазначених перешкод негатив-
но впливає на стан страхування туристистів в Україні 
та туристичну сферу в цілому. Концептуальні засади 
розвитку страхування у сфері туризму України повинні 
базуватися на таких напрямах: 

‒  посилення вимог законодавства стосовно якісно-
го наповнення страхових продуктів для туристів; 

‒ ознайомлення громадян з практичною необхідніс-
тю страхування при виїзді за кордон;

‒ підготовка кваліфікованих страхових посередни-
ків (співробітників турфірм) для роботи з туристами-
страхувальниками; 

‒ сприяння консолідації страхового та туристично-
го бізнесу на основі розвитку схем інвестування коштів 
страхових резервів у туристичну інфраструктуру; 

‒ інформаційна та методологічна допомога у ство-
ренні товариств взаємного страхування суб'єктами ту-
ристичної діяльності.
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Постановка проблеми. Нині Україна перебуває на 
шляху демократичних перетворень – удосконалення 
наявних та запровадження нових основ демократії. Ле-
гітимність влади, від якої суспільство очікує ефектив-
ного управління та вирішення актуальних питань, є не-
обхідною умовою для успішної демократизації. Однак 
під час розв'язання злободенних суспільних проблем 
українська влада, залишаючись легітимною, не завжди 
використовує демократичні методи, що припускають 
тривале узгодження обговорюваних питань з усіма ак-
торами політичного процесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Акту-
альність питання демократії не зменшується й зараз, 
про що свідчить високий рівень протестних настроїв у 
суспільстві. Зокрема, люди все менше довіряють полі-
тикам, незалежно від їхнього політичного кредо, що та-
кож, підтверджується різними опитуванням громадської 
думки. З огляду на таку ситуацію ще більш актуальною 
для науково–теоретичного осмислення й практичного 
впровадження в політичне життя сучасної України стає 
проблема розвитку механізмів прямої демократії. Тради-
ційно до таких механізмів ми відносимо вибори і рефе-
рендуми. І саме ним присвячено чимало робіт вітчизня-
них науковців, зокрема: В. П. Гончарук, Г. М. Малкіної, 
В. П. Погорілка, М. І. Ставнійчук, В. Л. Федоренка,  
І. А. Хаврука, І. В. Шкурата та багатьох інших.

Мета дослідження. Метою статті є досліджен-
ня становлення демократії її розвиток, і наслідки для 
України.

Виклад основного матеріалу. Ідея демократії, її за-
гальнолюдська сутність усвідомлюються й реалізують-
ся людьми упродовж усього історичного розвитку. Про-
те жодний з етапів цього руху не може претендувати на 
завершеність. Адже демократія – це процес, і тому вона 
відмежовується від будь-якої однозначності.

Демократії, які існують нині в західному світі, тією 
чи іншою мірою ґрунтуються на принципах класичної 
ліберальної демократії, що сформувалися у XVIII ст.  

Шляхом тривалого пошуку політична думка знайшли 
в ній форму організації влади, яка найкраще покликана 
поєднати свободу, народовладдя і закон. І це відображе-
но в її принципах.

Одним із головних є забезпечення свободи грома-
дян. Ця свобода має два аспекти (Б. Констан). Політич-
на свобода право активно і безпосередньо брати участь 
у колективному здійсненні влади, тобто в публічному 
житті. Саме це було притаманне республікам Стародав-
ньої Греції і Стародавнього Риму. Але маючи політич-
ну свободу, людина не знала особистої громадянської 
свободи, була повністю підпорядкована владі всього 
суспільства [3].

Розвиток демократії нині стикається із загрозами і 
викликами, пов'язаними з глобалізацією суспільства, 
поширенням терористичної загрози, етнічними кон-
фліктами, що призводить до серйозних змін у функці-
онуванні сталих демократичних інститутів. У сучас-
них умовах оцінка ризику є теоретичною базою для 
прийняття рішень і в політиці. Розширене тлумачення 
ризику ідентифікується з поняттям невизначеності, що 
означає неможливість точного прогнозування опти-
мального вектора розвитку складної системи політики 
та несе в собі не тільки ймовірність негативних наслід-
ків, а й позитивні можливості.

До аналізу ризиків стабільної демократії в Україні 
можна застосувати теорію Ф. Шміттера, який виокрем-
лює внутрішні дилеми, притаманні сучасній демократії 
незалежно від місця та часу її появи, а також зовнішні, 
що піддають сумніву сумісність нових демократичних 
правил і практики з наявними соціальними, культурни-
ми та економічними умовами.

Створення демократичних політичних інститутів та 
практик у сучасній Україні супроводжується гострими 
суперечками про їхню доцільність і можливість засто-
сування в українському політичному процесі. Орієн-
таційна складова політики змінюється повільно, тому 
усвідомлення громадянами необхідності демократич-
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ної інституціоналізації стикається з традиційним під-
ходом до політичної сфери.

Однією з головних економічних перешкод демо-
кратичного розвитку сьогодні є відсутність середньо-
го прошарку суспільства, малозабезпеченість більшої 
частини населення. А майбутнє демократії в країні, як 
відомо, пов'язане з розвитком її економіки.

Більшість дослідників одностайні в тому, що ста-
більність демократії залежить від широкої підтримки з 
боку громадян. Громадянське суспільство не може бути 
просто запозичене, воно має формуватися на основі 
традиційної культури з огляду на економічний і полі-
тичний розвиток країни, зростання добробуту і само-
свідомість народу.

Політичний режим є демократичним тільки в разі, 
якщо він представляє інтереси широких верств населен-
ня. Політична еліта повинна правити в інтересах біль-
шості суспільства, а не для вигоди привілейованої мен-
шості. Демократія виходить з цінності кожної людини, 
тому прагне до створення цивілізованих умов життя для 
всіх громадян незалежно від багатства і таланту.

Політологи виокремлюють три етапи у здійснен-
ні демократичних перетворень: І. Лібералізація. Тут 
мають відбутися зміни у взаємовідносинах держави і 
громадянського суспільства. Громадянське суспіль-
ство стає активнішим, а серед еліти спостерігається 
ініціатива реформування політичної системи в краї-
ні. ІІ. На етапі демократизації мають бути усунені всі 
суперечності між різними гілками державної влади, 
сформовані оновлені політичні інститути, внесені змі-
ни до законодавства. ІІІ. Консолідація демократії і, як 
наслідок, – досягнення демократичної стабільності. 
Цей перехід може бути дуже тривалим. Утвердження 
демократії визначається здатністю політичних акторів 
досягти консенсусу [5].

Для України як однієї з держав, що недавно стали на 
шлях демократичних перетворень, першочергове зна-
чення має питання спроможності інститутів демократії 
витримати випробування часом, вистояти в політичних 
конфліктах і кризах. Значною мірою це залежить від 
типу політичного режиму, що створився в країні.

Так, В. Полохало класифікує політичний режим 
в Україні як «напівавторитарний», створений вітчиз-
няними лідерами, що прагнули передусім захистити 
власні інтереси, але водночас зберегти видимість демо-
кратії [1]. Та дослідник знаходить реальні передумови 
для успіху процесу демократизації українського сус-
пільства. Вони, на його думку, полягають у поступовій 
активізації громадянського суспільства та наявності в 
країні демократичної контреліти.

Відповідно до теорії А. Лейпхарта, оптимальним 
політичним режимом для України, якщо вона, звісно, 
хоче бути демократичною державою, має стати спів 
суспільна демократія, яка є характерною для більшості 
європейських країн і яка виявилася більш-менш ней-
тральною щодо категорій «західних» і «незахідних» ти-
пів демократії. Ця теорія застосовується до суспільств, 
що характеризуються розподілом на сегменти. Сегмен-
ти можуть бути релігійного, ідеологічного, мовного, 
етнічного, національного й подібного характеру. Голов-
ною метою спів суспільної демократії є вирівнювання 
суперечностей та створення системи обмежень і проти-
ваг для великої кількості політичних еліт, а основною 
ознакою – співпраця еліт.

На підставі аналізу наукової літератури та україн-
ських політичних реалій можна запропонувати концеп-
туальну модель демократизації українського суспіль-
ства, яка має такі складові:

1. Розвиток громадянського суспільства та знижен-
ня рівня віддаленості влади і громадян.

2. Сприйняття демократії як цінності більшістю 
громадян, порівняно високий ступінь їхньої політичної 
освіченості, що дає людям можливість робити свій вибір 
свідомо, на основі знань і раціонального розрахунку.

3. Формування політичної еліти, що сповідує демо-
кратичні цінності.

4. Досягнення консенсусу між різними політичними 
силами. Подолання суперечності між демократичною 
формою та недемократичною сутністю інститутів вла-
ди. Набуття політичними інститутами не тільки демо-
кратичної форми, а й демократичного змісту, продуку-
вання ними реальної демократичної політики.

5. Високий соціально-економічний рівень розвитку 
держави, економічна стабільність, переважання серед-
нього класу – це саме ті три основні характеристики, 
запропоновані Є. Вятром для визначення рівня демо-
кратизму політичного режиму.

6. Збереження чесних, змагальних та регулярних 
виборів.

7. Захист прав меншості. Думка більшості, вира-
жена демократичним шляхом під час виборів, є необ-
хідною, але недостатньою умовою демократії. Лише 
поєднання уряду більшості й захист прав меншості 
становлять демократію.

8. І, як зазначає Фелікс Рудич у статті «Політичний 
клас у сучасній Україні: передумови становлення»: 
«Гідний лідер–керівник держави повинен брати на себе 
політичну відповідальність і мати активну позицію сто-
совно процесів, які відбуваються в країні; об'єднуючи 
націю, він має бути свідомий того, що інтереси полі-
тичної нації є абсолютним пріоритетом стосовно будь-
яких, зокрема й регіональних, інтересів; він має трима-
ти на належному рівні планку інтелектуальних вимог 
до самого себе». Шарль де Голль: «Справжня шкала, 
яка дає право наказувати, – це висока культура».

9. Активна життєва позиція молоді. Саме ця соці-
альна група закладає основи майбутнього благополуч-
чя будь-якої країни. Від того, наскільки глибоко молодь 
інтегрована в усі сфери життя, залежать напрям і темп 
розвитку суспільства.

10. Формування сприятливого зовнішнього оточен-
ня, вироблення адекватної новому режиму зовнішньої 
політики, заснованої на узгодженні наявних у суспіль-
стві інтересів, у тісній співпраці з парламентом, полі-
тичними партіями і з урахуванням громадської думки. 
(Про це йтиметься в наступному підрозділі) [2].

Сучасна Україна, на нашу думку, робить перші спро-
би ідентифікації цілей і пріоритетів національного роз-
витку, напрацювання позитивного досвіду формування 
політичної стратегії і тактики як внутрішньої, так і зо-
внішньої політики. Водночас досвід перших кроків ста-
новлення національної системи державного управління 
дає підстави для висновку про те, що рівень політичної 
компетентності та відповідальності кадрів, якість під-
готовки довгострокових і короткострокових політич-
них стратегій та реалізації тактичних заходів є доволі 
низькими. Задля ефективності демократії в Україні має 
напрацьовуватися консолідаційна ідеологія духовною 
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та політичною елітами. Історія мусить об'єднувати, а 
не сіяти розбрат між громадянами.

Майбутнє демократії тепер пов'язується не тільки з 
демократією в політичній сфері, а й в економічній, со-
ціальній, культурній та інших галузях життєдіяльності 
суспільства.

Усі групи суспільства мають почуватися його 
невід'ємною частиною, а воно – спільним для них. 

У цьому полягає суть демократії. Без цього демократія 
приречена на провал [4].

Висновок. Беручи до уваги всі проблеми та недоліки 
побудови демократії в країнах, які пройшли цей шлях, наша 
держава все-таки має виробити власну модель, що врахо-
вуватиме історичні та культурні цінності, котрі виникли на 
теренах України, є природними для політичної свідомості 
наших громадян, інтегруючи досвід провідних країн світу.
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Проаналізовано шляхи мінімізації ризиків інвестиційних проектів. Розроблено механізм контролю 
показників прибутковості проекту із заданим рівнем невизначеності. Запропонована система плану-
вання обсягів будівельно-монтажних робіт з урахуванням співвідношенням між постійними та змін-
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Постановка проблеми. Реалізація інвестиційно-буді-
вельного проекту має середньострокову або довгостроко-
ву перспективу (в середньому від 3 до 10 років), через що 
початкове планування із 100% вірогідністю ефективності 
проекту (точки окупності, терміну повернення інвести-
цій) і фінансової спроможності проекту при складанні 
бізнес-плану стає проблематичною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дологія і практика управління ризиками інвестицій-
них проектів розглядалися в роботах багатьох вчених:  
С. Бушуєва, І.Бланка, Дж. Неймана, А. Томпсона,  
З. Уїлкса, Ю. Анісимова, В. Буркова, І. Богомолової,  
В. Воропаєва, У. Гасілова, А. Хорєва, Л. Чурікова, У. Ша-
хова, В. Шапіро, А. Шишкіна та ін. Проте проблематика 
підвищення ефективності використання інвестиційних 
ресурсів ще не отримала достатнього теоретико-мето-
дологічного обґрунтовування і практичного вирішення 
у вітчизняній практиці реалізації будівельних проектів.

Формулювання цілей статті. Процес управління 
змінами здійснюється на всіх етапах життєвого циклу 
проекту, але поки не існує взаємопов'язаних моделей, 
які стосуються впливу змін на показники ефективності, 
що обумовило вибір мети даного дослідження. 

Матеріал дослідження. Як відомо, мінімальна нор-
ма прибутку розраховується виходячи з рівня прибутко-
вості цінних паперів, відсотків по довгострокових кре-
дитах та інших альтернативних вкладень. Мінімальна 
норма прибутку зростає із збільшенням ступеня інвес-
тиційного ризику і може досягати дуже високого рівня 
для венчурних проектів (рис. 1). Таким чином, віддача 
від вкладених засобів повинна пропорційно відповіда-
ти їх ризикованості. 

Предметом оцінки ефективності може бути лише 
такий інвестиційний проект, в якому вказані витрати і 
результати кожного учасника. Щоб забезпечити відпо-
відність проекту цілям і інтересам певного учасника, 
в ринковій економіці розроблено багато різних меха-
нізмів, перш за все, це ціни. Підвищивши ціну робіт, 
можна зробити проект більш вигідним для виконавця 
робіт, але такого ж результату можна добитися «корек-
туванням проекту», шляхом зміни об'ємів, термінів по-
ставок і якості матеріалів, переглянувши технологію і 
організацію будівництва. Загальні заходи по реалізації 
змін і можливі реакції на непередбачені зміни зазвичай 
формулюються таким чином: оперування ресурсами 
(збільшення і зниження об'ємів, заміна або додаткове 

залучення інших процедур, зміна інтенсивності 
використання ресурсів та ін.); оперування часом 
(зміна термінів і послідовності виконання робіт, 
зупинка робіт); оперування якістю (зниження 
або підвищення якості робіт, що впливають на 
вартість проекту і час його виконання) [2, 3].

Процес управління складається з m етапів 
(кроків). На кожному і-му кроці управління хі 

переводить систему із стану Si, що знаходиться 
в залежності від стану Si–1 і вибраного управ-
ління хі, в наступне становище: Si = Si(Si–1, хі). 
При цьому управління розглядається з враху-
ванням усіх його наслідків в майбутньому. Як 
тимчасовий відрізок будемо розглядати етап 
будівництва, тобто моментальний результат 
після закінчення заданого планового горизонту. 
Будь-який проміжний етап реалізації проекту (t) 
може бути підсумковим. Чим менше буде етап, 
на якому проводяться корегуючи дії, тим більш 
успішним буде досягнення запланованих пара-

мінімальна норма 
прибутку (Нп)-

відсутня

(Нп)- 25% 

(Нп)- 20% 

(Нп)- 15% 

(Нп)- 12% 

(Нп)- 6% 

Капітальні вкладення

з метою збереження позицій на ринку 
(підтримка сталого розвитку виробництва)

обновлення основних виробничих фондів 
(підтримка безперервності діяльності)

з метою економії поточних витрат 
(скорочення витрат)

з метою підвищення доходів (розширення 
діяльності - збільшення виробничих 

потужностей)

вимушені
(вимоги до норми прибутку відсутні)

ризикові (нове будівництво, впровадження 
нових технологій)

Рис. 1. Класифікація капітальних вкладень  
з метою диференціювання норми прибутку
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метрів інвестицій до закінчення планового горизонту, 
тим більш високим буде значенні економічної ефектив-
ності проекту.

Основою оцінки невизначеності й кількісного об-
числення ризику є теорія ймовірностей. Це пов'язано 
з тим, що інформація, яка використовується при при-
йнятті рішень піддається впливу випадкових факторів і 
може розглядатися як стохастична. 

На стадії прийняття інвестиційних рішень в якості 
показника стійкості приймемо середній сподіваний при-
буток (математичне очікування для дискретної величи-
ни) за проектом (ЕП (expectation), у вітчизняній літера-
турі частіше зустрічається позначення М(х)), де в якості 
важелів використовуються імовірності його досягнення 
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де рі – ймовірність отримання і-го прибутку; Пі – ве-
личина і-го прибутку; ni – кількість можливих варіантів 
прибутку.

Під час реалізації проекту середню величину при-
бутку знаходимо за формулою 
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. Мінливість очі-
куваного прибутку (ризик) визначається величиною 
відхилення прибутку від його очікуваного середнього 
значення. Чим більше відхилення, тим вищий рівень 
ризику. В якості коефіцієнта стійкості також можливе 
використання показника (індексу) рентабельності (при-
бутковості, дохідності) проекту (КП)
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,

де ТВ – теперішня вартість майбутніх грошових по-
токів; І – початкові інвестиції.

Витрати на реалізацію проекту пов'язані з вели-
чиною показника стійкості. Через невизначеність 
внутрішнього та зовнішнього середовища під час ре-
алізації будівельного проекту, показник стійкості є ви-
падковою величиною. Чим вище невизначеність при 
реалізації проекту, тим значніше варіація показника 
стійкості (v (variety)) в літературі також позначається 
як СV чи С. Коефіцієнт варіації слугує відносною мі-
рою ризиків, що виражає кількість ризику на одиницю 
прибутковості. Для порівняння варіацій використаємо 
квадратичний коефіцієнт варіації, при цьому коефіці-
єнт варіації не повинний перевищувати 33%.
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,

де σ – середньоквадратичне відхилення очікуваних 
від реалізації проектів доходів від їхнього середнього 
значення (показник ризику), який розраховується за 
формулою: 
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,
де DП – дисперсія очікуваних доходів від реалізації 

проекту, що є показником непередбачуваності чи абсо-
лютною мірою ризику та визначається як математичне 
очікування квадрату відхилення значення величини від 
її математичного очікування: 
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.

Якщо дисперсія абсолютно відсутня, тобто немає 
відхилень фактичних результатів від очікуваних, то ри-
зику взагалі немає.

Основні характеристики інвестиційного проекту, 
можна прийняти за випадкові величини (ціна, обсяг 

продаж, величина інвестицій, постійні та зміні витрати, 
час реалізації та ін.), тому можуть бути висунуті віро-
гідні гіпотези о характері розподілу змінних Матема-
тичне очікування випадкових величин є детермінова-
ною оцінкою, імітаційна модель повинна враховувати 
взаємозалежність деяких змінних. Залежність витрат 
від обсягів виробництва в може бути записана у наступ-
ному вигляді:
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,
де S – витрати інвестиційного продукту, що відпові-

дають математичному очікуванню обсягів виробництва 
(виконаних робіт); 
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 – відносна зміна обсягів ви-
робництва (виконаних робіт); α – постійний коефіцієнт, 
що залежить від структури витрат.

Основна задача, що стоїть перед керівництвом про-
екту – зниження витрат на його реалізацію. Сумарна 
вартість робіт 
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 представляє загальні витрати на 
проект, що складають: 
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. Якщо початкова сума 
інвестицій Ro ≥ C – фінансових проблем з реалізацією 
проекту не виникає, оскільки коштів вистачить на ви-
конання всіх робіт. 

Ефективність повинна зростати із зростанням ефек-
ту (прибутку) та убувати із зростанням собівартості. 
Оскільки майже завжди договірна ціна є приблизною 
та може переглядатися, виконавці робіт зацікавлені на-
давати інформацію (Ф№ КБ-2в, Ф№ КБ-3) в якій собі-
вартість може бути завищеною.

Собівартість реалізованих будівельно-монтажних 
робіт складається з виробничої собівартості робіт (ВСр), 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат 
(ЗВВнр) та наднормативних виробничих витрат (ВВнн)

СБМР = ВСр + ЗВВнр + ВВнн.
Згідно правил та стандартів бухгалтерського облі-

ку (П(С)БО) виробнича собівартість включає наступні 
складові:

ВСр = ПВм + ПВоп + ПВін + ЗВВз + ЗВВп
де ПВМ – прямі матеріальні витрати; ПВОП – прямі 

витрати на оплату праці; ПВІН – інші прямі витрати; 
ЗВВЗ – змінні загальновиробничі витрати; ЗВВП – по-
стійні розподілені загальновиробничі витрати.

Не включаються в собівартість реалізованих БМР 
такі витрати операційної діяльності: адміністративні 
витрати, витрати на збут та інші витрати, вони входять 
у повну собівартість БМР. 

Формулу ціни одиниці продукції (Ц) у промисло-
вості записують в тому чи іншому математичному ви-
гляді в залежності від одиниці виміру рентабельності:
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де РП – розрахунковий норматив рентабельності 
продукції; ДП – частка прибутку в ціні.

Тоді прибуток виробника продукції
П = Ц – С = НрС.

У будівництві роль ціни виконує кошторисна вартість 
будівництва (К) – вартість за затвердженим кошторисом, 
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що складається на базі проектних даних та нормативних 
витрат. Модель ціни на будівельну продукцію завжди 
відрізнялася від загальної моделі методом відрахування 
прибутку. Формула утворення ціни на будівельну про-
дукцію з 1969 р. до впровадження нової системи ціноут-
ворення у 2000 р. мала наступний вигляд:

Ц = КС + НПНКС

де КС – кошторисна собівартість; НПН – норма пла-
нових накопичень (норма прибутку у відсотках до ко-
шторисної собівартості). 

У 2000 р. модель визначення ціни на будівельну 
продукцію, а також методику визначення прибутку за-
мінили на більш точну з точки зору розподілу прибут-
ку серед виконавців робіт, оскільки вона не залежала 
від матеріаломісткості. За базу нарахування прибутку 
Держбудом була обрана трудомісткість робіт (Тм), тому 
у типових формах (Ф № КБ-2В, КБ-3). прибуток визна-
чається наступним чином: 

П = kТм,
де k – усереднений показник прибутку (грн./чол.-г.)
В закордонних фірмах доволі розповсюджений ме-

тод прямих (скорочених) витрат, коли здійснюється об-
лік тільки змінних витрат, постійні ж відносяться без-
посередньо на прибуток, з якого вони відраховуються 
до оподаткування. В даному випадку всі умовно-змінні 
витрати розглядаються як прямі, інші – відносяться на 
фінансові результати. 

Оскільки витрати пропорційні величині П , на кожно-
му кроці або етапі треба контролювати їх фактичну вели-
чину. Підсумувавши значення витрат на окремих кроках 

або етапах та умовно поділивши їх на прямі та змінні, 
можна записати математичну залежність прибутку від об-
сягу виручки та величини постійних та змінних витрат
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де Пп – прогнозована величина прибутку; Вп – пла-

нова виручка; В – фактичний обсяг виручки від реалі-
зації продукції (робіт, послуг) за звітний період; ЗВ – 
змінні витрати; ПВ – постійні витрати за звітний період.

Таким чином, прогнозована величина прибутку до-
рівнює різниці запланованого обсягу виручки від реалі-
зації та змінних витрат, що корегуються на коефіцієнт 
зростання виручки від реалізації, а також постійних 
витрат. Прямі витрати залишаються незмінними на 
одиницю виконаних будівельно-монтажних робіт. Із 
зростанням обсягів виробництва частка постійних ви-
трат, що припадає на одиницю продукції, зменшується. 
Зменшення витрат при виконанні додаткового обсягу 
будівельно-монтажних робіт обмежене потужністю 
будівельної організації, що визначає максимально мож-
ливий обсяг виробництва.

Висновки. Ризики, що виникають при реалізації 
інвестиційного проекту, можливо мінімізувати шляхом 
контролю показників прибутковості учасників проекту, 
що відповідають заданому рівню невизначеності; пла-
нуванням обсягів будівельно-монтажних робіт; співвід-
ношенням між витратами. Подальше направлення до-
сліджень націлене на знаходження оптимальних рішень 
управління проектами з врахуванням ризику та побудові 
вірогідно-статистичних моделей стійкого управління.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБИРАЛЬНИХ РОБІТ В РОСЛИННИЦТВІ  
НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ МІКРОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Герелиця Н.Є.
кандидат економічних наук, 
асистент кафедри менеджменту організацій 
Житомирського національного агроекологічного університету

Розвиток сучасного аграрного виробництва супроводжується інтенсифікацією ресурсного забезпе-
чення рослинництва і тваринництва, що, своєю чергую, зумовлює до пошуку елементів зниження 
витрат на виробництво. Процес збирання сільськогосподарської продукції є одним із ключових в 
технології вирощування сільськогосподарських культур, оскільки від нього залежить обсяг та якість 
продукції, її технологічність та конкурентоздатність. Використання систем навігації та поєднання їх 
з управлінськими рішеннями інженерного менеджменту дають змогу сформувати мікрологістичну 
систему жнивного процесу в структурі системи виробничої логістики певного підрозділу чи галузі 
сільськогосподарського підприємства. Економічна ефективність проявляється у зменшенні витрат на 
пальне та експлуатацію рухомого складу, при цьому наявна певна енергетична та екологічна складо-
ва, оскільки зменшується ущільнення ґрунтів та енергоємність готової продукції.
Ключові слова: логістична система, комбайн, збирання, управління, структура витрат, дистанційне 
управління.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток агротех-
ніки та технологій в рослинництві сприяє нарощуванню 
обсягів виробництва продукції за рахунок збільшення 
урожайності сільськогосподарських культур. Використан-
ня найсучасніших технічних рішень в Українському сіль-
ськогосподарському виробництві вже не є поодиночним 
явищем, а все більш охоплюючим процесом, особливо сто-
совно великих агрохолдингів. Поряд з тим, варто відміти-
ти, що за умов великої географічної розкиданості посівних 
площ та значної різниці в ґрунтових умовах і рельєфного 
покриття ефективність використання навіть найбільш про-
гресивної техніки потребує постійного вдосконалення.

Логістичне забезпечення збиральних робіт також 
потребує нового переосмислення та вдосконалення. 
Так, значне зростання врожайності культур та зрос-
тання продуктивності зернозбиральної техніки значно 
збільшує вантажообіги та потребує інтенсивнішого 
вантажообігу на одиницю площі поля. Традиційна сис-

тема логістичного забезпечення жнивного процесу за-
снована на візуальному та телефонному зв'язку машин 
без системного управління процесом. Наразі техноло-
гія збирання зернових все більше включає використан-
ня додаткової транспортної одиниці – трактора з приче-
пом-перевантажувачем. Використання такого агрегату 
дає змогу зменшити потребу у вантажних автомобілях 
для перевезення зерна на тік, часто такі агрегати є 
єдино можливими для використання, особливо їх зна-
чущість відчувається при збиранні кукурудзи на зерно 
та соняшнику, коли здебільшого машини працюють в 
складних грунтово-погодних умовах пізньої осені.

Враховуючи вищезазначене, формулювання завдання 
даного дослідження полягає в обґрунтуванні пропозицій 
та методів поліпшення логістичного процесу на збиранні 
зернових з метою отримання економічної ефективності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ня щодо ефективної організації збирально-транспортних 
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процесів в рослинництві відображені в ряді досліджень 
вітчизняних вчених, зокрема Котелянця В.І., Фрише-
ва С.Г., Вергуна М.Г., Лімонта А.С., Перебийноса В.І., 
Герелиці Р.О. Напрацювання цих авторів, здебільшого, 
орієнтовані на оптимізацію підбору складу та структури 
машинно-тракторного парку, зменшення собівартості та 
енергоємності одиниці транспортної роботи тощо. При 
цьому логістична складова, як така, є дещо проігноро-
ваною, а використання сучасного програмного забезпе-
чення відображено в описово-презентаційній формі. Для 
доцільності інтегрування систем телематики та навігації 
в логістичний менеджмент жнивного процесу необхідно 
виконати ряд хронологічних досліджень та математич-
них розрахунків, що й було поставлено в якості одного із 
завдань даного дослідження.

Мета дослідження. Відповідно до теми та по-
ставленої проблеми мету дослідження сформовано 
як визначення можливостей зменшення собівартості 
збиральних робіт в процесі вирощування сільськогос-
подарської продукції на основі інтегрування логістич-
них принципів та інноваційних технічних систем.

Виклад основного матеріалу. Нагальна потре-
ба удосконалення організаційної побудови збиран-
ня зернових зумовлена значними простоями техніки, 
втратами часу, перевитратою пального тощо. Задля 
формування мікрологістичної системи в загальному 
виробничому ланцюгу необхідно було б визначити при-
чинно-наслідкові зв'язки між елементами системи та їх 
взаємодією. Для вирішення поставлених задач нами 
було проведено ряд досліджень та хронометражних за-
мірів в умовах групи компаній ПрАТ «Райз-Максимко». 

Дослідження проводились при збиранні кукурудзи на 
зерно комбайнами John Deere S660 та John Deere S670, для 
перевантаження використовувались трактори John Deere 
8310R та John Deere 8310RТ з причепами Hawe modeller. 
Для транспортування зерна до елеваторів та сушильних 
комплексів використовувались автопоїзди КАМАЗ 65115 
з причепами НЕФАЗ-8551-02 та сідлові тягачі з причепа-
ми Bodex. Організація роботи передбачала розташування 
автомобілів на краю поля чи на проїзній частині, в залеж-
ності від погодних умов та грунтово-дорожнього покрит-
тя. Трактори з причепами-перевантажувачами транспор-
тували зерно від комбайнів до автопоїздів. 

На полях зі значними площами чи складним рельє-
фом комбайни часто зникають з горизонту видимості, 
тому трактористу не відомо про наповненість бункера 
і потребу в під'їзді до комбайна. До того ж короткий 
світловий день також значно зменшує оптичний зв'язок 
між машинами. В зазначених умовах і закладено втрати 
часу та збільшення холостих переїздів техніки. Вико-
ристання сучасних тракторів з цифровим спідометром, 
радаром швидкості та системами навігації JD AMS 
(Agriculture Management Solutions) і телематики JD 
Link дає нам змогу встановити пройдений шлях з точ-
ністю до метра, швидкість руху та місце розташування 
машин в полі, визначаючи, таким чином, «непотрібні» 
пробіги трактора та простої комбайна, які необхідно 
виключити з процесу. Загалом, саме через дані звітів 
системи JD Link ми мали змогу відслідкувати рух агре-
гатів по полю та за його межами, визначити час про-
стоїв та втрати часу на завантаження причепів, точність 
даних та їх цифрова обробка дає змогу виводити дані 
на монітор комп'ютера та зводити їх у вигляді таблиць з 
подальшим експортуванням в редактор MS Excel.

Аналізуючи дані протягом жнив 2012, 2013 та 2014 
року, нами було визначено пробіги тракторних агре-
гатів, приведені до одиниці маси зібраного врожаю. 
Залучена на збиранні техніка має активовані системи 
телематики JD Link/ Значна географічна розкиданість 
посівних площ ПрАТ «Райз-Максимко» (18 областей 
України) дає нам змогу визначити вплив різного типу 
ґрунтів, поверхні поля, його конфігурації та загальної 
площі на досліджувані показники, формуючи значний 
масив цифрових даних (рис. 1).
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Рис. 1. Дослідження питомого пробігу трактора з 
причепом-перевантажувачем в розрахунку  
на тонну зібраного врожаю в залежності  
від площі поля та урожайності, м/т

Як свідчать дані з рис. 1, динаміка зростання 
пробігів стає більш стрімкою зі збільшенням пло-
щі поля, що свідчить про значимість транспортної 
складової в проекті мікрологістичної системи. Оче-
видно, що забезпеченість тракторним транспортом 
має базуватися на логістичному принципі «just in 
time» – тобто, трактор має приїхати в місце розван-
таження комбайна в час заповнення його зернового 
бункера на 100%. 

Таблиця 1
Розподіл показників ефективності транспортного 
забезпечення жнивного процесу, в розрахунку  
на 100 тонн зібраного врожаю

Показники
Розподіл полів за площею, га

до 100 100-
200 

200-
300 

більше 
300 

Пробіг трактора, км 28,5 33,9 44,4 55,5
в т.ч. непродуктивні 
переїзди, км 7,1 13,8 16,1 20,2

Непродуктивні пере-
їзди, % від загально-
го пробігу

24,9 40,7 36,3 36,4

Витрати часу на не-
продуктивні пере-
їзди, хв

30,4 59,1 69,0 86,6

Витрати палива на 
непродуктивні пере-
їзди, л

4,9 9,5 11,0 13,9

Простої комбайнів 
під очікуванням 
трактора, хв

37,9 62,1 71,1 87,8

Тривалість розванта-
ження бункера, хв 16,7

Витрати пального 
на розвантаження 
бункера, л

5,1

Джерело: розраховано на основі власних досліджень 
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Використовуючи хронометражні спостереження та 
дані з системи JD Link нами було визначено втрати часу 
та перевитрати пального, що згруповано у вигляді вище-
наведеної таблиці (табл. 1). Під непродуктивними переїз-
дами ми розуміємо пробіг трактора з причепом, який було 
здійснено не в потрібне місце, тобто коли агрегат рухався 
з певною долею ймовірності. Як свідчать наші досліджен-
ня та розрахунки, величина таких пробігів може сягати 
36% від загального пробігу, що, своєю чергою, зумовлює 
зростання витрати палива – основної складової собівар-
тості перевезень, на 4,9-13,9 л/100 т зерна. Показники зна-
чно варіюються в залежності від розмірів поля та склад-
ності їх конфігурації, наявності схилів, ярів тощо.

Для усунення зазначених витрат нами пропонуєть-
ся організаційна побудова мікрологістичної системи в 
межах поля, яка базується на інформаційному зв'язку 
між зернозбиральними комбайнами та транспортними 
засобами. Зокрема пропонується інтегрування системи 
John Deere Machine Sync в структуру управління зби-
ранням врожаю.

Система дистанційного управління Machine Sync 
базується на радіозв'язку між комбайном та трактор-
ним транспортним засобом і забезпечує автоматизацію 
управління роботою усіх агрегатів в комплексі. Так, сис-
тема передбачає створення мережі, в яку входять ком-
байни і трактори, при цьому на дисплеї в комбайні відо-
бражається положення тракторів на полі, тобто оператор 
зернозбирального комбайна самостійно або ж автома-
тично інформує найближчий транспортний агрегат про 
наближення до моменту заповнення бункера, що слугує 
сигналом руху, при цьому на дисплеї трактора вказу-
ється мінімально короткий маршрут руху, трактористу 
лише потрібно оминати наявні перешкоди (рис. 2).

При під'їзді трактора в зону роботи комбайна трак-
торист переводить його в режим дистанційного управ-
ління, тоді оператор комбайна направляє трактор з 
причепом в оптимальну точку розвантаження. Також 
важливою перевагою є можливість синхронізованого 
руху агрегатів, тобто з'являється можливість розванта-
ження комбайна на ходу, при цьому швидкість трактора 
з причепом можна змінювати задля повного викорис-
тання об'єму причепа. 

В таких умовах непродуктивні пробіги та простої 
комбайна виключаються взагалі. Відмітимо, що не тільки 
простої під очікуванням транспортного засобу, а й вза-
галі простої на розвантаження виключаються з процесу, 
оскільки з'являється можливість ефективного розванта-
ження без зупинки комбайна, про що вже було відмічено.

Система JD Machine Sync може включати до десяти 
транспортних засобів, що задовольняє умови роботи 
навіть на самих великих площах та при вико-
ристанні значної кількості агрегатів. Відповідно 
цьому, ефект від застосування такої системи по-
лягає у зменшенні витрат на пальне тракторним 
транспортом та деяким зростанням продуктив-
ності збиральних агрегатів за рахунок зменшен-
ня простоїв під розвантаженням.

Загалом для роботи системи JD Machine 
Sync необхідно встановити радіопередавачі 
на комбайни і трактори та виконати активацію 
GPS-сигналу в кожній машині. Для найбільш 
складних умов, коли на полі працювало до 
трьох комбайнів та п'яти тракторних агрегатів, 
нами було проведено розрахунок витрат. Так, 

розрахункова сума витрат для умов трьох комбайнів та 
п'яти тракторів наведена в табл. 2.

Таблиця 2
Розрахунок витрат на встановлення та запуск сис-
теми JD Machine Sync*

Назва елемента 
витрат

Кіль-
кість, шт.

Вартітсь, 
грн

% в струк-
турі собі-
вартості

Радіопередавач 8 580480 85,5
Активація сигналу 
комбайна 3 59520 8,76

Активація сигналу 
трактора 5 33200 4,9

Послуги сервісної 
служби дилера – 5600

Разом витрат 678800 100
*Вартість пораховано за курсом валют на 16 вересня  
2014 року за даними ТОВ «Ландтех».

Таблиця 3
Розрахункові значення окупності систем телемати-
ки JD Machine Sync

Показники
Групування підприємств за серед-

ньої площею поля, га

до 100 100-200 200-300 більше 
300

Обсяг зібра-
ного врожаю, 
тис. т

249,5 188,5 183,4 161,6

Зібрана площа 
за врожайності, 
ц/га

120 20791 15708,3 15283,3 13466,7
100 24950 18850 18340 16160
60 41583,3 31416,7 30566,7 26933,3
40 62375 47125 45850 40400

Джерело: власні розрахунки

Відповідно до зазначених витрат можемо встанови-
ти термін окупності такого обладнання. Пропонуємо 
термін окупності визначати у фізичних одиницях вимі-
ру, як то об'єм зібраного врожаю чи площі. Враховуючи 
дані табл. 1 та 2 визначимо термін окупності обладнан-
ня Machine Sync у розрізі середніх площ полів, які має 
господарство (табл. 3).

Як свідчать розрахунки табл. 3, за різних умов 
функціонування мікрологістичної системи жнивного 
процесу вона має ефективність, що підтверджуєть-

Рис. 2. Типовий вигляд робочого вікна дисплея комбайна 
при активації програмного забезпечення JD Machine Sync 
в режимах зв'язку та руху
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ся значенням показника зібраної площі, який складає 
13,5-40,4 тис. га в залежності від урожайності культур 
та конфігурації й розміру полів. Враховуючи те, що 
практична частина досліджень проводилась в одному 
із агрохолдингів, де обсяги площ на один підрозділ ся-
гають 30-40 тис. га, можемо стверджувати, що система 
окуповується за один сезон.

Висновки. Формування локальних логістичних 
систем на таких важливих технологічних операці-

ях, як збирання врожаю має базуватись на поєднан-
ні інформаційних та матеріальних потоків у форматі 
об'єднаної синергетичної послуги, що формується за 
рахунок інтегрування у виробництво сучасних засо-
бів телекомунікації. В перспективі розвитку даного 
напрямку досліджень планується пошук інструмента-
рію вдосконалення інших технологічних процесів ви-
робництва сільськогосподарської продукції, зокрема і 
в тваринництві.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРОЧНЫХ РАБОТ В РАСТЕНЕВОДСТВЕ  
НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Герелица Н.Е.
кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры менеджмента организаций 
Житомирского национального агроэкологического университета

Развитие современного аграрного производства сопровождается интенсификацией ресурсного обеспечения 
растениеводства и животноводства, что, в свою очередь, приводит к поиску элементов снижения затрат на 
производство. Процесс сбора сельскохозяйственной продукции является одним из ключевых в технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур, поскольку от него зависит объем и качество продукции, ее тех-
нологичность и конкурентоспособность. Использование систем навигации и сочетание их с управленческими 
решениями инженерного менеджмента позволяют сформировать микрологистическую систему уборочного 
процесса в структуре системы производственной логистики определённого подразделения или отрасли сель-
скохозяйственного предприятия. Экономическая эффективность проявляется в уменьшении расходов на то-
пливо и эксплуатацию подвижного состава, при этом имеется определённая энергетическая и экологическая 
составляющая, поскольку уменьшается уплотнение почв и энергоёмкость готовой продукции.
Ключевые слова: логистическая система, комбайн, сбор, управление, структура расходов, дистанционное 
управление

ORGANIZATION OF HARVESTING ON BASE BUILD OF MICROLOGISTIC SYSTEM

Gerelytsya N.E.
PhD. in economics
Zhitomir National Agroecological University

Development of modern agricultural production accompanied intensification of resource provision for crop science 
and animal agriculture, that is, in its queue, lead en to elements reducing costs of production. The process of harvesting 
agricultural products is one of the key technologies in crop production, since it determines the amount and quality 
of products, its technology and competitiveness. Use of navigation systems and their combination with management 
decisions engineering management allow generating micrologistical system harvesting process in the structure of the 
system of production logistics certain divisions or branches of the agricultural enterprise. Economic efficiency is a 
decrease in fuel costs and maintenance of transport means, thus has a certain energy and environmental component, 
because it reduces soil compaction and the energy intensity of final products.
Keywords: logistic system, сombine, harvester crop, management, structure of costs, remote control.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

Гололобова О.Н.
ассистент кафедры менеджмента
Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт» 

Статья посвящена выявлению наиболее эффективных способов энергосбережения в Украине. В ста-
тье обоснована необходимость проведения анализа и сравнительной характеристики современного 
состояния и потенциала развития биоэнергетики в Украине и других странах Европы, как одного 
из стратегических направлений развития сектора возобновляемых источников энергии, на основа-
нии которых будут определены наиболее эффективные для дальнейшего успешного применения в 
промышленности Украины.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, 
биоэнергетика, биомасса. 

Основа успешной реализации государственной по-
литики энергосбережения – обеспечение финансирова-
ния энергосберегающих проектов за счет собственных 
средств предприятий, государственных инвестиций, а 
также привлеченных капиталов.

Постановка задачи. На основе проведения анализа 
и сравнительной характеристики способов энергосбере-
жения, применяющихся в Украине и других странах Ев-
ропы, выявить наиболее эффективные для дальнейшего 
успешного применения в промышленности Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросы исследования, оценки и разработки разноо-
бразных, в том числе и альтернативных, способов энер-
госбережения отражены в научных трудах многих эко-
номистов-практиков: Степаненко В.И. [7], Карп И.Н.  
[8], Долинский, А.А. [5, с. 19]. Так, например, Степа-
ненко В.И. был проведен анализ развития энергосбе-
режения в Украине, который показал, что главной не-
решенной проблемой в этой отрасли не достаточное 
финансирование энергосберегающих проектов. А Кар-
пом И.Н. был описан потенциал экономии природно-
го газа в промышленности Украины за счет внедрения 
энергосберегающей и замещающей технологий.

Однако, несмотря на большое количество проведен-
ных исследований, все еще не были разработаны окон-
чательные, наиболее эффективные, альтернативные и 
действенные способы энергосбережения в Украине.

Целью исследования является представить пер-
спективы внедрения на предприятиях Украины разноо-
бразных источников энергии, базируясь на отечествен-
ном и мировом опыте.

Изложение основного материала. Биоэнергетика – 
наиболее перспективный на сегодняшний день вид воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) как в Украине, 
так и во всем мире, обладающий огромным потенциа-
лом использования отходов сельского хозяйства, лесо-
переработки, пищевой промышленности и городских 
очистных сооружений. Например, в Европейском Союзе 
энергия из биомассы составляет 118 млн. т н.э./год (поч-
ти 70% от всей энергии из возобновляемых источников). 
Из биомассы и отходов в ЕС производится около 15% 
потребленной тепловой энергии, почти 4% потреблен-

ной электроэнергии, и более 4% моторного топлива уже 
сегодня. Официальные планы ЕС – удвоить эти показа-
тели до 2020 года. Исходя из последних событий, проис-
ходящих в нашей стране, таких как смена правительства, 
возвращение экономического и политического стремле-
ния Украины в Евросоюз, ухудшение отношений с РФ 
и, как следствие, необоснованное повышение платы за 
российский газ, Украине сегодня, как никогда, необходи-
мо обратить особо пристальное внимание на разработку 
альтернативных источников энергии [6]. 

Для Украины биоэнергетика является одним из 
стратегических направлений развития сектора воз-
обновляемых источников энергии, учитывая высокую 
зависимость страны от импортных энергоносителей, в 
первую очередь, природного газа, и большой потенци-
ал биомассы, доступной для производства энергии. К 
сожалению, темпы развития биоэнергетики в Украине 
до сих пор существенно отстают от европейских. На се-
годняшний день доля биомассы в общей поставке пер-
вичной энергии в стране составляет лишь 1,2%, а в ва-
ловом конечном энергопотреблении – 1,78% [1, с. 28]. 

Динамика развития сектора ВИЭ во многом опреде-
ляется наличием механизмов его стимулирования. На 
сегодня одним из немногих действенных инструмен-
тов поддержки возобновляемой энергетики в стране 
является «зеленый» тариф на электроэнергию, произ-
веденную из ВИЭ, в том числе из биомассы. Согласно 
данным НКРЭ, на 1 мая 2014 года в секторе биоэнер-
гетики «зеленый» тариф получили 5 компаний, произ-
водящих электроэнергию из биомассы и 5 объектов, 
работающих на биогазе. Для всех производителей ве-
личина «зеленого» тарифа составляет 12,39 евроцен-
тов/кВт∙час, что эквивалентно 194,85 коп./кВт∙час без 
НДС на 01.05.2014. 

Основными направлениями реализации энергетиче-
ского потенциала биомассы и биогаза в Украине явля-
ются производство тепловой и электрической энергии. 
Соответствующие концепции развития энергогенера-
ции на биомассе до 2020 г. и 2030 г. были разработаны 
Биоэнергетической ассоциацией Украины (БАУ). До 
2020 года биомасса может заместить около 3,5 млрд. 
м3/год природного газа для производства тепловой 
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энергии, а до 2030 года – 7,5 млрд. м3/год. В секторе 
электроэнергии мощность объектов на биомассе может 
составить более 530 МВтэ до 2020 года и более 2100 
МВтэ до 2030 года [1, с. 29]. Согласно концепции БАУ, 
доля биомассы в общем производстве тепловой энергии 
составит 14% в 2020 г. и 32% в 2030 г., а в производстве 
электроэнергии – 1% и 4%, соответственно. При этом 
вклад биомассы в валовое конечное энергопотребление 
страны может достичь 4,3% в 2020 г. и 10% в 2030 г. [4]. 

Экономически целесообразный энергетический 
потенциал биомассы в стране составляет порядка  
20-25 млн. т у.т./год. Основными составляющими по-
тенциала являются отходы сельскохозяйственного 
производства (солома, стебли кукурузы, стебли под-
солнечника и т.п.) – более 11 млн. т у.т./год (по дан-
ным 2013 г.) и энергетические культуры – около  
10 млн. т у.т./год (Табл. 1). При этом сельскохозяй-
ственные отходы являются реальной частью потенци-
ала биомассы, а данные по энергетическим культурам 
отражают объем биомассы, который можно получить 
при выращивании этих культур на свободных землях в 
Украине. Следует отметить, что этот процесс активно 
развивается последние несколько лет.

Производство биогаза становится наиболее привле-
кательным для инвесторов сегментом биоэнергетики, 
которое может предоставить дополнительные источни-
ки дохода от продажи органических удобрений и платы 
за безопасную утилизацию органических отходов.

По сравнению с прочими видами ВИЭ и традицион-
ными энергоносителями биогаз обладает несколькими 
преимуществами. Главное преимущество – доступ-

ность сырья для работы установки, соответственно, 
полное отсутствие топливных затрат в структуре опе-
рационных расходов. В 95% случаев отходы достаются 
собственнику установки безвозмездно.

Доступность сырья определяет территориальную 
гибкость: биогазовые установки могут быть размещены 
в любом районе и не требуют строительства дорогосто-
ящих газопроводов и сетевой инфраструктуры, а также 
позволяют новому предприятию сэкономить на стоимо-
сти подключения к сетям и выделении мощности.

Благодаря биогазу достигается и технологическая 
гибкость: его использование дает возможность получения 
одновременно нескольких видов энергоресурсов: газа, 
моторного топлива, тепла, электроэнергии. Если сравни-
вать биогаз с другими видами ВИЭ, например, ветро- и 
солнечной энергетикой, то здесь всплывает его важней-
шая особенность, которая роднит его с традиционными 
видами получения энергии, – постоянство ее выработки и 
максимальное использование установленной мощности.

Стоимость 1 кВт установленной электрической 
мощности биогазовой станции колеблется от 2 до 
5 тыс. евро в зависимости от размера станции (чем 
меньше, тем дороже) и вида сырья. Установки боль-
шой мощности (от 10 МВт), работающие на наиболее 
выгодных видах отходов (например, сахарном жоме, 
отходах пищевой промышленности с высоким содер-
жанием жиров) обходятся менее чем в 2 тыс. евро за  
1 кВт. Малые установки (менее 1 МВт), использующие 
нерентабельные виды отходов (например, навоз КРС) 
могут стоить более 6–7 тыс. евро за кВт. Средний уро-
вень капитальных затрат большинства биогазовых про-

Таблица 1
Энергетический потенциал биомассы в Украине, 2013 г.

Вид биомассы Теоретический по-
тенциал, млн. т

Доля, доступная для 
получения энергии, %

Экономический по-
тенциал, млн. т у.т.

Солома зерновых культур 30,6 30 4,54
Солома рапса 4,2 40 0,84
Отходы: производства кукурузы на зерно 
(стебли, стержни початков) 40,2 40 4,39

Отходы производства подсолнечника
(стебли, корзинки) 21,0 40 1,7.2

Вторичные отходы с/х (шелуха, жом) 6,9 75 1,13
Древесная биомасса (дрова, порубочные 
остатки, отходы деревообработки) 4,2 90 1,77

Биодизель (на рапса.) - - 0,47
Биоэтанол (из кукурузы и сахарной 
свеклы) - - 0,99

Биогаз из отходов н побочной продукции 
АПК

1,6 млрд. м3

метана (СО4) 50 0,97

Биогаз с полигонов ТБО 0,6 млрд. м3 СН4 34 0,26
Биогаз из сточных вод (промышленных 1,0 млрд. м3 СН4 23 0,27
и коммунальных)
Энергетические культуры3):
- ива, тополь, мискантус 
- кукуруза (биогаз)

11,5
3,3 млрд. м3 СН4

902)

902)
6,28
3,68

Торф - - 0,40
Всего - - 27,71

1) Экспертная оценка авторов Аналитической записки. Консервативная оценка авторов включает основные виды биомассы, 
имеющие значительное влияние на объем потенциала. На практике источников биомассы намного больше – отходы зерноо-
чистки элеваторов, ботва сахарной свеклы, биомасса камыша и другие.
2) Учитываются потери при сборе урожая.
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ектов мощностью от 2 до 5 МВт находится в пределах 
3–4 тыс. евро за 1 кВт [3, с. 29].

С другой стороны, сопоставление уровня капиталь-
ных затрат на единицу мощности с другими источника-
ми энергии показывает, что проигрыш биогазовой энер-
гетики по данному показателю неочевиден. Например, 
стоимость крупных атомных электростанций оценива-
ется в 5 тыс. евро за кВт•ч. Стоимость 1 кВт крупных 
ветроэлектростанций составляет около 2 тыс. евро, сол-
нечных станций – 5 тыс. евро. Современные угольные 
электростанции оцениваются ближе к 2 тыс. евро за кВт.

Ощутимое преимущество имеет лишь газовая генера-
ция со стоимостью около 1–1,5 тыс. евро за 1 кВт. Однако 
газ есть не везде, что снова возвращает нас к проблеме 
покупки газа у РФ за баснословные суммы. Вывод – элек-
троэнергия из такого газа окажется слишком дорогой. 

В случае если инвестиционный проект биогазового 
комплекса отвечает указанным выше критериям: имеет 
мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую электроэнергию 
при существующих расходах, имеет гарантию потребле-
ния предприятием всей произведенной на БГУ электро-
энергии, а также гарантию бесплатной и бесперебойной 
поставки сырья для работы БГУ, – то срок его окупаемо-
сти не превысит пяти лет с начала эксплуатации [2].

Выводы. Таким образом, исходя из обзора энерге-
тической политики Украины, выполненного Между-
народным энергетическим агентством по материалам 
проекта обновленной Энергетической стратегии Укра-
ины на период до 2030 года, можем сделать следующие 
выводы, что Украина в недалеком будущем сможет из-
бавиться от зависимости от импорта природного газа 
за счет существенного наращивания внутренней до-
бычи нетрадиционного газа, разработки потенциала 
биомассы и выгод от повышения уровня энергоэффек-
тивности. Украина также должна сосредоточиться на 
реализации своего потенциала биомассы, в частности 
ресурсов биогаза и энергоемких отходов. Правитель-
ство Украины должно полностью реализовать потен-
циал страны по разработке возобновляемых энергоре-
сурсов, в частности биогаза и муниципальных отходов 
для производства тепла и электроэнергии. Внедрить 
сбалансированную нормативно -правовую базу для 
развития возобновляемых источников энергии. Тогда в 
пределах пяти -восьми лет внутренняя добыча нетра-
диционного газа и энергоресурсов из биомассы может 
существенно вырасти, что позволит уменьшить зависи-
мость Украины от импорта газа и повысит энергетиче-
скую безопасность нашей страны.
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Постановка проблеми. В Україні в сфері оплати 
праці накопичилося чимало проблем, які потрібно ви-
рішити найближчим часом: тривалий час утримується 
низький її рівень; існує надмірна міжгалузева диферен-
ціація заробітної плати; низька продуктивність праці та 
ефективність виробництва. Ці та деякі інші проблеми 
в сфері оплати праці свідчать, що в Україні не сформо-
вано ефективної системи її організації. Удосконалення 
форм та систем оплати праці в Україні можливе лише 
на основі чіткого розуміння ролі найбільш важливих 
чинників, під впливом яких вона формується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання цієї проблеми. Пробле-
матику мотивування праці персоналу підприємств до-
сліджено у працях як вітчизняних,так і зарубіжних 
вчених. Зокрема, слід виділити С.Ф. Покропивного [1],  
К.І. Крищенка [2], Н.В. Павловську [4], А.Ф. Ивлєва, 
Ю.А. Гарайбех [5]. Їх наукові праці містять досить ці-
каву інформацію з питань удосконалення оплати праці, 
мотивування працівників на підприємствах. Незважа-
ючи на наявність великої кількості розроблених мо-
тиваційних теорій, в економічній літературі проблема 
оплати праці та мотивування персоналу залишається 
розкритою неповністю. 

Актуальність теми. Рівень благополуччя життя 
працюючого населення насамперед залежить від роз-
міру заробітної плати. Заробітна плата є, з одного боку, 
одним з основних джерел матеріальних доходів на-
йманих працівників, основою грошового забезпечення 
членів їхніх сімей, а з іншого – часткою витрат робото-
давця на виробництво і найбільш дієвим стимулом до 
високопродуктивної і найманої праці [2, с. 9-11].

Питання оплати праці та її вдосконалення – най-
більш розповсюджена проблема актуальності, що в 
свою чергу обумовлює потребу в реорганізації управ-
ління витратами на підприємстві. Здавна праця була 
основою існування, сьогодні ж праця визначає місце 
людини в суспільстві, праця є найважливішою формою 
самовираження, тому постає необхідність в тому аби 
організувати її таким чином щоб працюючий отриму-
вав винагороду на відповідному рівні.

Метою даної статті є вирішення актуальних про-
блем щодо оплати праці та пропонування шляхів удо-
сконалення оплати праці задля підвищення економіч-
ної ефективності розвитку національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Однією з основних 
вимог до організації заробітної плати на підприємстві, 
які цікавлять і найманих працівників і роботодавців є 
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забезпечення необхідного рівня заробітної плати, при 
умові зниження її затрат на одиницю продукції та мож-
ливість підвищення рівня заробітної плати у процесі 
зростання ефективності діяльності підприємства. 

Заробітна плата в умовах ринкової економіки – це 
оплата праці, а її величина – це ціна праці, яка визна-
чається на ринку праці під взаємодією попиту на певні 
види праці та її пропозицію [1, с. 531-533].

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оплату 
праці» «тарифна система є основою організації опла-
ти праці. Вона включає: тарифні сітки, тарифні став-
ки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні 
характеристики. Тарифна система оплати праці вико-
ристовується для розподілу робіт залежно від їх рівня 
складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації. 
Тарифна система оплати праці є основою формування 
та диференціації розмірів заробітної плати [3]. 

Відповідно до цього в Україні використовуються: 
відрядна форма оплати праці, яка включає такі її систе-
ми – пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-пре-
міальна, відрядно-прогресивна та акордна і погодинна 
форма оплати праці, до якої входять проста погодинна, 
погодинно-преміальна, оплата за посадовими окладами.

На сьогоднішній день, жодна із форм і систем опла-
ти праці не враховує якості продукції та особистого 
внеску працівника. Це призводить до того, що праців-
ники не зацікавлені в результатах праці, підвищення її 
якості, а лише виконують той обсяг який передбачений 
відповідними нормами. Також необхідно відмітити 
низький професійний рівень працівників – на більшос-
ті підприємств на роботу приймаються некваліфіковані 
працівники, яким виплачують меншу заробітну плату 
ніж працівникам з відповідною кваліфікацією [4, с. 64].

Основою нарахування заробітної плати в Україні є 
мінімальна заробітна плата, яка являє собою законо-
давчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 
некваліфіковану працю, нижче якої не може нарахову-
ватися оплата за виконану працівником встановлену 
норму праці (обсяг робіт) [6, с. 3].

На сьогоднішній день, жодна із форм і систем опла-
ти праці не враховує якості продукції та особистого 
внеску працівника. Це призводить до того, що праців-
ники не зацікавлені в результатах праці, підвищення її 
якості, а лише виконують той обсяг який передбачений 
відповідними нормами. Також необхідно відмітити 
низький професійний рівень працівників – на більшос-
ті підприємств на роботу приймаються некваліфіковані 
працівники, яким виплачують меншу заробітну плату 
ніж працівникам з відповідною кваліфікацією [4, с. 64].

Основою нарахування заробітної плати в Україні 
є мінімальна заробітна плата, тобто законодавчо вста-
новлений розмір заробітної плати за просту, некваліфі-
ковану працю, нижче якої не може проводиться оплата 

за виконану працівником місячну, погодинну норму 
праці (обсяг робіт) [3].

Протягом останніх років відбувається скорочення 
фонду оплати праці.Також через постійну індексацію 
заробітної плати,наочно фонд основної заробітної плати 
зростає, але одночасно відбувається зменшення виплат 
додаткової заробітної плати та заохочувальних компен-
саційних витрат. Тобто підприємці та власники збільшу-
ють та виплачують в повному обсязі лише певну части-
ну заробітної плати, яка забезпечена на законодавчому 
рівні, і при цьому економлять на інших виплатах. 

На сучасний час основними причинами зниження ма-
теріального заохочення працівників у результатах вироб-
ництва є нерегульованість систем ціноутворення й оплати 
праці, нестійка податкова політика, знецінення грошей та 
інше. Інфляційні процеси призвели до того, що номіналь-
ні доходи населення зростають, а реальні – падають, що 
негативно позначається на життєвому рівні (табл. 1). 

З проведеного аналізу видно, що номінальна заро-
бітна плата 2012 року відносно 2011 року становила 
107,9, у 2013 році номінальна заробітна плата зросла 
відносно 2012 і складала 114,9, у 2014 році цей показ-
ник достиг значення 117,6. Що ж стосується реальної 
заробітної плати: у 2012 році відношення заробітної 
плати до 2011 року складає 111,1. У 2013 році спосте-
рігається збільшення відношення реальної заробітної 
плати відносно 2012 року, цей показник складає 111,1. 
У 2014 році спостерігається помітне зменшення ре-
альної заробітної плати відносно 2013 року, значення 
цього показника дорівнює 108,2. Тобто протягом аналі-
зованого періоду відбувається зменшення реальної за-
робітної плати порівняно з номінальною. Якщо у 2012 
році реальна заробітна плата перевищувала номінальну 
на 0,8, то в подальшому спостерігається зменшення ре-
альної заробітної порівняно з номінальною на 0,5 (2012 
відносно 2013) і на 9,4 (2013 р. відносно 2014 р.).

Все це показує, що мотивації праці не надається на-
лежного значення, її система практично не створена, 
методика визначення ціни робочої сили відсутня.

Вперше термін «мотивація» запровадив у науковий 
обіг А. Шопенгауер у статті «Чотири принципи достат-
ньої причини» в 1900–1910 рр. Поняття «мотивація» в 
своїй еволюції пройшлопевні історичні етапи – від по-
літики «батога і пряника» (покарання і винагороди) до 
«концепціїлюдських ресурсів» (сприйняття працівника 
як ключової фігури на виробництві, від якої залежать-
кінцеві результати виробничої діяльності) [7, с. 11-17].

У країнах Західної Європи, США, Японії та інших 
розвинутих державах за допомогою мотивації праці ви-
рішуються проблеми, пов'язані з досягненням високо-
продуктивної праці, підвищення ефективності вироб-
ництва, розв'язання проблем соціально-культурного та 
кваліфікаційного рівня населення. 

Таблиця 1
Темпи зростання номінальної і реальної заробітної плати [7]

Рік
Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата Відхилення

до попередньо-
го року

грудень до 
грудня попере-

днього року
до попередньо-

го року
грудень до 

грудня попере-
днього року

до попередньо-
го року

грудень до 
грудня попере-

днього року
2012 107,9 107,2 108,7 111 0,8 3,8
2013 114,9 110,6 114,4 111,1 -0,5 0,5
2014 117,6 116,2 108,2 106,7 -9,4 -9,5
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Слід зауважити, що з масового розмаїття систем мо-
делей мотивування праці основними є: японська, аме-
риканська та західноєвропейська [5, с. 61-62].

Японська модель стимулювання праці передбачає 
те, що чим довше людина працює на одній фірмі, тим 
вищим буде її заробітна плата та стрімкіше кар'єрне 
просування (при умові, що особа не переходить до ін-
шої організації). Окрім основної заробітної, працівники 
організацій отримують грошові премії (виплата таких 
премій здійснюється не рідше ніж раз на рік). Також 
значним методом стимулювання, при японській моде-
лі, є надання певних пільг, які поширюються не тільки 
на працюючого, а і на членів його родини. Зазвичай це 
такі пільги як: пільги медичне обслуговування, оплата 
дороги на роботу і назад та ін. Невід'ємним елементом 
роботи працівника на підприємстві є постійне підви-
щення його кваліфікації. Часто великі японські компа-
нії практикують навчання своїх працівників.

Американська модель оплати праці залежить на-
самперед від підприємницької активності. Основою 
цієї моделі лежить завдання досягнення успіху кожної 
людини. Деякі американські організації не виплачують 
премії чи інші додаткові бонуси, оскільки вони закла-
дені у високих тарифних ставках. Хоча більшість ком-
паній здійснюють виплату премій. При цьому амери-
канська модель оплати праці побудована таким чином, 
що заробітна плата може лише зростати і практично 
ніколи не зменшується. 

Для західноєвропейських компаній характерні три 
моделі стимулювання праці: 

– без преміальна (функції стимулювання праці ви-
конує заробітна плата); 

– преміальна (включає виплати, величина яких 
пов'язана з розміром доходу або прибутку підприємства); 

– преміальна, що передбачає виплати, розміри яких 
установлюються з урахуванням індивідуальних резуль-
татів праці кожного працівника. 

Розглянувши три найвідоміші моделі стимулювання 
праці, можна сказати, що в них можна спостерігати як 
спільні так і відмінні риси. Проте всі ці моделі об'єднує 
їх ефективність. 

Виходячи з наведеного можна зробити висновок, 
що в Україні необхідно змінити діючи форми і системи 
оплати праці. Хоча Україна і не зможе повністю відтво-

рити жодну з моделей, оскільки це залежить не лише 
від бажання керівництва країни, проте запозичити дея-
кі елементи – цілком можливо. 

В сучасних умовах важливо забезпечити тісний 
зв'язок оплати праці з кінцевим результатом. Система 
матеріального стимулювання повинна орієнтуватися 
на високопродуктивну працю і залежати від кількості 
та особливо якості виробленої продукції.Систему ма-
теріального стимулювання потрібно орієнтувати не на 
кваліфікацію, отриману по диплому, а на рівень якості 
виконаної роботи. Так можна відмовитися від погодин-
ної оплати праці і платити працівникам заробітну плату 
за якість, а не за число людино-годин, проведених на 
своєму робочому місці. 

Мотивація праці повинна будуватися на основі фак-
торів, що безпосередньо залежать від працівників. Ста-
вити заохочення працівників у пряму залежність від 
прибутку, є помилковим, на наш погляд.

Висновки. Отже, на сьогоднішній день потрібен 
перехід від використання дешевої праці до висококва-
ліфікованої з належною оплатою. Цей перехід можна 
досягнути завдяки: 

– удосконаленню законодавства відповідно до по-
рядку та чинників визначення мінімального рівня за-
робітних плат;

– забезпечення захисту прав працівників щодо сво-
єчасної виплати заробітної плати за виконану роботу;

– урахуванню розбіжностей регіонів щодо еконо-
мічної оцінки землі та природно-кліматичних умов на 
певній території;

– врегулюванню податкової системи щодо зменшен-
ня навантаження на фонд оплати праці. 

Тобто, удосконалення оплати праці на підприємстві ма-
тиме вищу ефективність при виконанні таких принципів: 

– відповідність заробітної плати рівню якості праці; 
– залежність заробітної плати від ефективності ро-

боти підприємства; 
– забезпечення виплати премій тим працівникам, 

які роблять найбільш вагомий внесок у діяльність ор-
ганізації; 

Що стосується безпосередньо діючих систем опла-
ти праці, то вони повинні створюватися таким чином, 
щоб забезпечити об'єднання працівників у рамках під-
приємства, стимулювати співробітництво.
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Постановка проблемы. На современном этапе раз-
вития рыночных отношений в условиях жесткой кон-
куренции в Украине предприятиям необходимо повы-
шать эффективность производственной деятельности. 
Выживание предприятия в значительной мере зависит 
от способности поддерживать оптимальный уровень 
себестоимости продукции, поскольку именно себесто-
имость продукции является одним из основных факто-
ров формирования прибыли [10, с. 215]. 

Себестоимость продукции является важнейшим по-
казателем экономической эффективности ее производ-
ства. В ней отражаются все стороны хозяйственной де-
ятельности, аккумулируются результаты использования 
всех производственных ресурсов [7, с. 223]. Таким об-
разом, получение наибольшего эффекта с наименьшими 
затратами, экономия трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов зависят от того, как решает предприятие 
вопросы снижения себестоимости продукции. Вот поче-
му проблема снижения себестоимости продукции явля-
ется одной из главных для любого предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В современной отечественной и зарубежной литера-
туре проблемам снижения себестоимости продукции 
уделяется внимание многими учеными-экономистами. 
Среди них можно выделить следующих: Скону Т., Фо-
стер Дж., Хорнгер Ч.Т., Волков О.И., Сафронов Н.А., 
Барановская Е.А., Грещак М.Г., Захаревич Е.С., Коцю-
ба О.С., Леонов Я.В., Пузанова Т.В., Герасименко Ю.С., 
Качмарик Я.Д., Костенко А.Н., Шпикуляк А.Г. и другие. 

В своих трудах и журнальных публикациях они вы-
деляют определенные резервы снижения себестоимо-
сти продукции, т.е. неиспользованные возможности, 
которые реализуются за счет многочисленных факто-
ров, классифицирующихся по нескольким признакам 
или действиям для управления себестоимостью.

Логику современных представлений о себестоимо-
сти отдельных видов продукции можно свести к тому, 
что она служит основой определения цены реализации, а 

себестоимость всей произведенной продукции характе-
ризует величину затрат, учитываемых при определении 
размера прибыли от реализации продукции. Структура 
себестоимости позволяет оценивать элементы затрат, ис-
пользуемых в процессе производства и, таким образом, 
выявлять резервы снижения себестоимости [9, с. 57].

В свою очередь, отечественные исследователи изуча-
ют проблему снижения себестоимости, в основном, с 
позиции уменьшения материальных затрат, которые со-
ставляют основную долю в структуре себестоимости в 
Украине. Но существуют и другие пути снижения себе-
стоимости, которые в настоящий момент довольно редко 
учитываются на действующих предприятиях, что приво-
дит к недостаточной эффективности их деятельности.

Главными задачами, которые необходимо исследо-
вать в данной сфере, является постоянное совершен-
ствование механизма формирования себестоимости и 
поиск эффективных путей её снижения. 

Формулирование целей статьи (постановка за-
дачи). Целью статьи является определение сущности 
себестоимости продукции как экономической катего-
рии и значения снижения себестоимости как одного из 
основных условий повышения эффективности работы 
предприятия, рассмотрение и выявление наиболее оп-
тимальных направлений (факторов/путей) снижения 
себестоимости продукции на предприятии.

Изложение основного материала. Целью любо-
го предприятия является достижение экономического 
эффекта от деятельности. Экономический эффект мо-
жет быть выражен в зависимости от целей создания и 
деятельности предприятия как через прибыль, так и 
через достижение каких-либо социальных, экологиче-
ских и других улучшений. Большинство предприятий 
стремятся максимизировать прибыль, а это невозмож-
но без анализа себестоимости продукции, выявления 
направлений и внедрения рекомендаций по снижению 
себестоимости на предприятии. Только правильно 
определив резервы снижения себестоимости, предпри-
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ятие сможет достичь своей цели и не проиграть своим 
конкурентам [4].

Себестоимость продукции является важнейшим по-
казателем, который характеризует эффективность дея-
тельности предприятия, поскольку в ней отображаются 
организационно-технический уровень предприятия, 
продуктивность труда, качество продукции, рациональ-
ность использования всех видов ресурсов [10, с. 215].

Себестоимость продукции (работ, услуг) представля-
ет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства продукции (работ, услуг) природных ре-
сурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 
производство и реализацию. Себестоимость отражает 
величину текущих затрат, имеющих производственный, 
некапитальный характер, обеспечивающих процесс про-
стого воспроизводства на предприятии. Себестоимость 
является экономической формой возмещения потребля-
емых факторов производства [7, с. 204]. 

Себестоимость продукции представляет собой выра-
женные в денежной форме текущие затраты предприя-
тия на производство и реализацию продукции и склады-
вается из затрат, связанных с использованием в процессе 
производства продукции (работ, услуг) экономических 
ресурсов (природных, материальных, трудовых и т.д.).

Себестоимость продукции – это обобщающий по-
казатель, характеризующий все стороны хозяйственной 
деятельности.

Себестоимость продукции является не только эко-
номической категорией, но и качественным показате-
лем, т.к. она характеризует уровень использования всех 
ресурсов (переменного и постоянного капитала), нахо-
дящихся в распоряжении предприятия. По величине и 
динамике данного показателя можно судить об уровне 
управления, планирования, организации труда, техни-
ческом уровне производства и т.д.

Как экономическая категория себестоимость про-
дукции выполняет ряд важнейших функций:

– учет и контроль всех затрат на выпуск и реализа-
цию продукции;

– база для формирования оптовой цены на продукцию 
предприятия и определения прибыли и рентабельности;

– экономическое обоснование целесообразности 
вложения реальных инвестиций на реконструкцию, 
техническое перевооружение и расширение действую-
щего предприятия;

– определение оптимальных размеров предприятия;
– экономическое обоснование и принятие управлен-

ческих решений и др.
В себестоимости продукции находит свое выражение:
– снашиваемая в процессе производства доля ос-

новных фондов (амортизационные отчисления);
– потребленные оборотные средства;
– доля живого труда и часть продукции для общества 

(соцстрах, пенсионный фонд и т.д.) [12, с. 180-181].
Снижение себестоимости продукции является важ-

нейшим фактором развития экономики предприятия 
[1, с. 326-327].

В условиях рыночной экономики роль и значение 
снижении себестоимости продукции резко возрастает, 
поскольку это позволяет улучшить прибыль, остаю-
щуюся в распоряжении предприятия, а следовательно, 
создать возможности не только для простого, но и для 
расширенного воспроизводства; улучшить материаль-

ное стимулирование работников; улучшить финансо-
вое состояние предприятия.

Для достижения этих целей администрации про-
мышленного предприятия необходимо различать при-
чины роста и уменьшения тех или иных составляющих 
расходов, что позволит своевременно реагировать на 
соответствующие изменения. При этом, достижение 
поставленной цели определяется двумя основными 
принципами: принципом минимизации, который пред-
полагает достижение определенного результата при 
наименьших затратах; и принципом максимизации, что 
предполагает достижение наибольшего результата при 
заданном объеме затрат [6, с. 147]. 

В экономической теории и хозяйственной деятель-
ности часто встречаются такие понятия, как резервы 
и факторы, а также направления и пути снижения се-
бестоимости. Под факторами понимают причины, об-
условливающие определенный уровень затрат, т.е. это 
комплекс мероприятий, вызывающих динамику себе-
стоимости продукции [5, с. 351].

Факторы снижения себестоимости – это количествен-
но соизмеримые возможности экономии затрат. Эконо-
мия, обусловливающая фактическое снижение себестои-
мости, рассчитывается по следующему составу факторов:

1. Повышение технического уровня производства: 
внедрение новой, прогрессивной технологии, механи-
зация и автоматизация производственных процессов; 
улучшение использования и применение новых видов 
сырья и материалов; изменение конструкции и техни-
ческих характеристик изделий; прочие факторы, повы-
шающие технический уровень производства. По дан-
ной группе анализируется влияние на себестоимость 
научно-технических достижений и передового опыта. 
По каждому мероприятию рассчитывается экономиче-
ский эффект, который выражается в снижении затрат 
на производство. Экономия от осуществления меро-
приятий определяется сравнением величины затрат на 
единицу продукции до и после внедрения мероприятий 
и умножением полученной разности на объем произ-
водства в планируемом году.

Одновременно должна учитываться и переходящая 
экономия по тем мероприятиям, которые осуществлены 
в предыдущем году. Ее можно определить как разность 
между годовой расчетной экономией и ее частью, учтен-
ной в плановых расчетах предыдущего года. По меропри-
ятиям, которые планируются в течение ряда лет, экономия 
исчисляется исходя из объема работы, выполняемой с по-
мощью новой техники, только в отчетном году, без учета 
масштабов внедрения до начала этого года.

Снижение себестоимости может произойти при 
создании автоматизированных систем управления, со-
вершенствовании и модернизации существующей тех-
ники и технологии. Уменьшаются затраты и в резуль-
тате комплексного использования сырья, применения 
экономичных заменителей, полного использования 
отходов в производстве. Значительные резервы сни-
жения себестоимости заключены в сокращении потерь 
от брака и других непроизводительных расходов. Из-
учение причин брака, выявление его виновника дают 
возможность осуществить мероприятия по ликвидации 
потерь от брака, сокращению и наиболее рационально-
му использованию отходов производства.

Большой резерв заключается в совершенствовании 
продукции, снижении ее материалоемкости и трудоем-
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кости, снижении веса машин и оборудования, умень-
шении габаритных размеров и др.

2. Совершенствование организации производства и 
труда. Снижение себестоимости может произойти в ре-
зультате изменений в организации производства, формах 
и методах труда, при развитии специализации производ-
ства, совершенствования управления производством и 
сокращения затрат на него, улучшения использования 
основных фондов, улучшения материально-техническо-
го снабжения, сокращения транспортных расходов, дей-
ствия прочих факторов, повышающих уровень органи-
зации производства и труда. Снижение текущих затрат 
происходит в результате совершенствования обслужива-
ния основного производства. Значительное уменьшение 
затрат живого труда может произойти при увеличении 
норм и зон обслуживания, сокращении потерь рабоче-
го времени, уменьшении числа рабочих, не выполняю-
щих норм выработки. При улучшении использования 
основных фондов снижение себестоимости происходит 
в результате повышения надежности и долговечности 
оборудования; совершенствования системы планово-
предупредительного ремонта; централизации и внедре-
ния индустриальных методов ремонта, содержания и 
эксплуатации основных фондов. Совершенствование 
материально-технического снабжения и использования 
материальных ресурсов находит отражение в уменьше-
нии норм расхода сырья и материалов, снижении их се-
бестоимости за счет уменьшения заготовительно-склад-
ских расходов [8, с. 16].

Транспортные расходы сократятся в результате 
уменьшения затрат на доставку сырья и материалов 
от поставщика до складов предприятия, от заводских 
складов до мест потребления; уменьшения расходов 
на транспортировку готовой продукции. Предприятие 
имеет возможность влиять на величину затрат мате-
риальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и 
материалы входят в себестоимость по цене их при-
обретения с учетом расходов на перевозку, поэтому 
правильный выбор поставщиков вспомогательных ма-
териалов влияет на себестоимость продукции. Важно 
обеспечить поступление материалов от таких постав-
щиков, которые находятся на небольшом расстоянии от 
предприятия, а также перевозить грузы наиболее деше-
вым видом транспорта [2, с. 75].

3. Изменение объема и структуры продукции, ко-
торые могут привести к относительному уменьшению 
условно-постоянных расходов (кроме амортизации), 
относительному уменьшению амортизационных от-
числений, изменению номенклатуры и ассортимента 
продукции, повышению ее качества. 

Основным условием снижения затрат сырья и матери-
алов на производство единицы продукции является улуч-
шение конструкций изделий и совершенствование техно-
логии производства, использование прогрессивных видов 
материалов, внедрение технически обоснованных норм 
расходов материальных ценностей [11, с. 129].

4. Улучшение использования природных ресурсов. 
Здесь учитывается: изменение состава и качества сы-
рья; изменение продуктивности месторождений, объе-
мов подготовительных работ при добыче, способов до-
бычи природного сырья; изменение других природных 
условий. Эти факторы отражают влияние естествен-
ных (природных) условий на величину переменных 
затрат. Анализ их влияния на снижение себестоимости 

продукции проводится на основе отраслевых методик 
добывающих отраслей промышленности.

5. Отраслевые факторы. К ним относятся: ввод 
и освоение новых цехов, производственных единиц 
и производств, подготовка и освоение производства в 
действующих объединениях и на предприятиях; про-
чие факторы [8, с. 17].

Необходимо проанализировать резервы снижения се-
бестоимости в результате ликвидации устаревших и вво-
да новых цехов и производств на более высокой техниче-
ской основе, с лучшими экономическими показателями.

Важнейшее значение в борьбе за снижение себесто-
имости продукции на предприятии имеет соблюдение 
строжайшего режима экономии на всех участках про-
изводственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Последовательное осуществление на предпри-
ятиях режима экономии проявляется, прежде всего, в 
уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу 
продукции [2, с. 34]. 

Одним из факторов снижения себестоимости являет-
ся также кадровая оптимизация. Но, говоря об экономии 
на персонале, нельзя забывать о том, что существуют 
стратегически важные сотрудники, которых, ни в каком 
случае, нельзя уволить, насколько бы затратными они не 
казались. Довольно распространена практика наёма, так 
называемых, «дешевых» работников – это огромное коли-
чество студентов, которые не могут найти работу, пенси-
онеры и люди предпенсионного возраста, которые имеют 
такую же проблему. Стоимость труда может составлять 
половину стоимости аналогичного специалиста. 

Еще более эффективный метод – это использование 
внештатного персонала. Кадровый фриланс, аутсор-
синг и лизинг широко используется в управленческой 
практике за границей. 

Фриланс (выполнение одноразовых или кратковре-
менных работ вольнонаемными работниками) дает воз-
можность снизить себестоимость услуг и иметь каче-
ственный выбор исполнителей. 

Аутсорсинг (выполнение отдельной компанией за-
даний или бизнес-процессов, которые не являются 
основными для компании) позволяет сосредоточить 
усилия на функциях, которые им свойственны, пере-
поручив непрофильные процессы соответствующим 
специализированным компаниям, благодаря чему по-
следует экономия на налогах, аренде дополнительной 
площади, коммунальных и других сопутствующих 
затратах и, тем самым, снижение себестоимости про-
дукции. Кадровый лизинг – явление достаточно новое 
для Украины. Предприятие временно привлекает необ-
ходимых ему работников, не оформляя официально. На 
первый взгляд, казалось бы, нового мало – именно так 
и происходило на рынке труда до последних лет. Но ка-
дровый лизинг находится в правовом поле, потому что 
данные работники находятся в штате специальных ка-
дровых агентств, которые по официальному договору 
«сдают в найм» необходимый персонал, имея прибыль 
от заработка специалистов. 

То есть почти фриланс, но организованный и с гаран-
тией качества от агентства. Преимущества – такие же, как 
и в аутсорсинге, только стоимость работ ниже, так как нет 
необходимости платить НДС и другие налоги, характер-
ные для соглашений с юридическим лицом [3, с. 34].

В настоящее время большое влияние на величину 
текущих затрат оказывает рост рыночных цен на сы-
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рьевые и топливно-энергетические ресурсы. Задача 
предприятия – лучше исследовать рынок, стараться за-
ключать договора на поставку более дешевого сырья; 
совершенствовать технологию изготовления с целью 
замены материалов на более дешевые, но не уступаю-
щие по качеству.

Ставки налогов и отчислений, включаемых в себе-
стоимость продукции, устанавливаются законодатель-
ными органами. Чем выше ставки, тем больше себе-
стоимость. Задача государства состоит в том, чтобы 
уменьшить число и ставки налогов, относящихся на 
себестоимость, и сместить акцент на прямые налоги, 
уплачиваемые за счет прибыли.

Выявленные в результате анализа резервы и факто-
ры снижения себестоимости необходимо суммировать 
в окончательных выводах, определить суммарное влия-
ние всех факторов на снижение общей величины затрат 
на единицу продукции [8, с. 18]. 

Выводы. В себестоимости как в обобщающем эко-
номическом показателе находят свое отражение все 
стороны деятельности предприятия: степень техноло-
гического оснащения производства и освоения техно-

логических процессов; уровень организации производ-
ства и труда, степень использования производственных 
мощностей; экономичность использования материаль-
ных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, 
характеризующие производственно-хозяйственную 
деятельность. Чем ниже себестоимость, тем большую 
прибыль может получить предприятие. Поэтому реше-
ние проблемы снижения себестоимости продукции не-
посредственно связано с повышением эффективности 
работы всего предприятия. Для эффективной деятель-
ности предприятию нужно выявлять резервы, анали-
зировать факторы и рассматривать возможные пути 
снижения себестоимости продукции. Необходимо не 
только определять снижение себестоимости продукции 
в целом, но и отслеживать тенденции изменения затрат 
по статьям. Даже небольшое снижение себестоимости 
продукции может иметь для предприятия огромное 
значение. Поэтому, если есть хоть минимальная воз-
можность позволить уменьшить себестоимость, то не 
стоит ее упускать. Ведь та часть, на которую уровень 
затрат будет понижен, окажется дополнительной при-
былью или средством для покрытия убытков.
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ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ
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У статті дається визначення поняття «собівартість», розкрито його сутність і зміст, представлені функції 
собівартості як економічної категорії, підкреслюється значення зниження собівартості як одного з основних 
умов підвищення ефективності роботи підприємства. В даній статті розглянуті та виявлено оптимальні чин-
ники зниження собівартості продукції на підприємстві, наведено приклади факторів зниження собівартості, 
застосування яких найбільш актуально в даний час. У висновках статті підкреслена важливість навіть незнач-
ного зниження собівартості продукції, яка може мати для підприємства величезне значення. 
Ключові слова: собівартість, собівартість продукції, чинники зниження собівартості, резерви зниження, ви-
трати, підвищення ефективності, вартісна оцінка, мінімізація витрат.



80

# 4(04) 2014
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The article defines the concept of «cost price», revealed his essence and content, presented as a function of the cost 
of economic categories, highlights the importance of cost reduction as one of the basic conditions for improving the 
efficiency of the enterprise. This article describes and identifies the optimum factors reducing production costs in the 
enterprise, are examples of factors of cost reduction, the application of which the most important at the moment. 
The conclusions of the article emphasized the importance of even a slight decline in the cost of production, which can 
be for enterprises of great importance. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Гриценко Д.С.
аспірант кафедри маркетингу
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

В мотивації показано переваги та недоліки різних типів. Встановлено основні тенденції та передумо-
ви ефективного використання персоналу. Приведено результати досліджень зміни величини заробіт-
ної плати на підприємствах міста Кременчука і в Полтавській області в цілому за останні п'ять років 
паралельно зі зміною кількості штатних працівників на цих підприємствах. Показано позитивний 
вплив матеріальної та нематеріальної мотивації на збільшення кількості працюючих на машинобудів-
них підприємствах області і на зростаннях заробітної плати працюючих.
Ключові слова: мотивація, дослідження машинобудування, персонал, заробітна плата, динаміка, 
зростання, конкурентоспроможність.

Постановка проблеми. Машинобудування є однією 
з провідних галузей промисловості України. Воно займає 
значну частину в експортному потенціалі нашої країни.

Достатнім попитом на світовому ринку користуєть-
ся машинобудівна продукція таких вітчизняних галузей 
як вагонобудування, літакобудування, суднобудування, 
виробництво машин для будівництва доріг виробни-
цтво коліс та космічної техніки. 

Але навіть цим передовим високотехнологічним га-
лузям машинобудування з кожним роком стає все важ-
че конкурувати з аналогічною продукцією зарубіжних 
фірм в зв'язку з тим, що ці вітчизняні галузі з одного 
боку надзвичайно трудоємкі і енергоємні, порівняно з 
зарубіжними, а з другого боку на підприємствах цих 
галузей в декілька раз нижча продуктивність праці пер-
соналу, чим в аналогічних зарубіжних. 

Тому собівартість продукції вітчизняних машинобу-
дівних підприємств вища, а відповідно і ринкова ціна 

вища,чим відповідний продукт зарубіжних фірм (а в 
ряді випадків,наша продукція поступається зарубіжній 
і в якості). 

Однією з основних причин низької продуктивності 
праці персоналу вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств крім всього іншого є недостатнє (а іноді і по-
вністю відсутня) мотивація високопродуктивної пра-
ці. Тому розробка і удосконалення системи мотивації 
персоналу є актуальною науковою і народногосподар-
ською умовою. 

В наш час для того щоб стати більш стабільним, 
стійким та конкурентоспроможним підприємством – 
необхідно дбати про свою систему управління. А важ-
ливою складовою системи управління підприємством є 
мотивація персоналу. Адже саме від неї залежить ефек-
тивна діяльність кожного підприємства.

Основна мета процесу мотивації – це запорука досяг-
нення стратегічних і тактичних цілей, що стоять перед 
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підприємством для забезпечення його конкурентоспро-
можності на ринку за допомогою трудових ресурсів.

На вітчизняних підприємствах застосовують різні мето-
ди мотивації. Однак більшу перевагу надають матеріальній 
мотивації як основному засобу стимулюванню праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широ-
ко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови 
методів та механізмів реалізації мотивації щодо під-
вищення продуктивності трудової діяльності в працях 
економістів-класиків: А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак-
Грегора, А. Врума.

Проблеми мотивації персоналу досліджуються 
багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями, 
зокрема, О. І. Амошою [2], Л. В. Балобановою [4],  
О. В. Бикановою [5], Р. Л. Дарфтом [6, с. 49], Н. Дрях-
ловою та Є. Купріяновою [7, с. 85], А. М. Колотом 
[8], А. Я. Линьковим [3, с. 24], Ю. В. Лисенком [9],  
Н. Д. Лук'янченком [10], В. Г. Никифопенком [11, с. 337], 
М. Мексоном [13, с. 485], С. Фишманом [14], С. А. Ша-
пиром [15, с. 7] та іншими.

У вищезазначених працях відображені окремі ас-
пекти мотивації праці управлінського персоналу, ефек-
тивного використання трудового потенціалу, мотива-
ції трудової діяльності, підвищення продуктивності, 
результативності та ефективності праці. Однак, через 
складність й багатоаспектність цієї проблеми в сучас-
них умовах деякі питання розроблені недостатньо.

Формування цілей статті. Метою статті є аналіз су-
часних методів матеріальної та нематеріальної мотивації 
персоналу на підприємствах машинобудівної галузі, як 
важливого фактору збільшення ефективності праці.

Виклад основного матеріалу. Мотивація персоналу 
є однією з провідних функцій управління на підприєм-
стві, оскільки досягнення ефективної праці залежить від 
злагодженої роботи працівників. Кожен підприємець на-
магається створити кращі умови ніж у конкурентів, тим 
самим спонукає працівників до активної трудової діяль-
ності, підтримує інтерес до праці в цілому.

В економічній науковій літературі поняття «мотива-
ція персоналу» трактується по-різному. Наприклад М. 
Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають мотивацію 
як процес спонукання себе й інших до діяльності для 
досягнення цілей чи цілей організації [13, с. 485].

Колот А.М. вважає, що мотивація – це сукупність 
внутрішніх та зовнішніх рушійних сил,які спонукають 
працівника до діяльності, визначають поведінку,форми 
діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орі-
єнтованої на досягнення особистих цілей і цілей під-
приємства [8].

Існує два типи мотивації персоналу: матеріальна і 
нематеріальна (рис. 1).

Мотивацію поділяються на матеріальні і нематеріальні.
Матеріальна мотивація заснована на винагороді 

працівника у грошовому виразі. Вона може виражатися 
як в готівковій та безготівковій формі.

Готівкова форма мотивування – це заробітна плата, 
премії, доплати, надбавки, оплата навчання, податкові 
пільги й ін. 

Безготівкова форма – являє собою блага, надані 
працівникам в безготівковій формі. До них відносять 
послуги соціального характеру (путівки на відпочинок 
і лікування, періодичні безкоштовні медичні обстежен-
ня, пільгове харчування, оплата підвищення кваліфіка-
ції, додаткові послуги, які можна оцінити в грошовому 

виразі – одержання юридичних консультацій, надання 
службового автомобіля для особистого використання, 
оплата телефону співробітникам і т.д.). 

Мотивація персоналу на підприємстві
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Рис. 1. Типи мотивації персоналу
Джерело: власна розробка автора

Непряма матеріальна форма мотивування – це на-
самперед, скорочений робочий день; гнучкі робочі 
графіки, що дозволяють працівникам використовувати 
вільний час для своїх потреб.

Незважаючи на те, що матеріальна мотивація віді-
грає провідну роль в управлінні підприємством, вона 
має свої недоліки: по-перше, такий метод мотивації 
найдорожчий; по-друге, веде до короткострокового 
зростання продуктивності праці, адже ефект «надбав-
ки» проходить досить швидко.

Нематеріальний тип мотивації поділяється на соці-
альні, моральні, творчі і психологічні категорії.

До соціальної категорії відносяться, мотиви, які 
пов'язані із самоствердженням (участь в управлін-
ні виробництвом, працею і колективом; перспектива 
кар'єрного росту й ін.). 

Моральні мотиви пов'язані з потребою в повазі, що 
виявляється в особистому чи публічному визнанні. 

Категорія творчих мотивів заснована на потребах 
у самореалізації, самовираженні і самовдосконаленні. 
До них відносять змістовність роботи, можливість рі-
шення творчих задач і підвищення кваліфікації. 

Щодо психологічної категорії – це насамперед, за-
безпечення нормального спілкування в колективі, 
сприятливого соціально-психологічного клімату, ефект 
успішного виконання завдання. 

У наш час на промислових підприємствах перевага 
надається матеріальній мотивації, а саме зростанню за-
робітної плати.

Вплив високої заробітної плати на мотивацію пер-
соналу та підвищення ефективності виробництва по-
лягає у такому як: по-перше, вищий рівень заробітної 
плати порівняно з середнім рівнем, сприяє зниженню 
плинності кадрів, а отже, забезпечує формування ста-
більності трудового колективу. 

У разі зниження плинності персоналу роботодавець 
має можливість скоротити витрати на його прийом і на-
вчання, спрямувавши вивільнені кошти на розвиток ви-
робництва, що у свою чергу забезпечить підвищення 
конкурентоспроможності послуг; по-друге, проведення 
політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на 
ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, іні-
ціативних, орієнтованих на успіх працівників, продук-
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тивність праці яких потенційно вища за середній рівень; 
по-третє, висока заробітна плата є чинником підвищення 
сумлінного, відповідального ставлення до праці (рис. 2).

 

Зростання конкурентоспроможності

Рис. 2. Вплив високої заробітної плати на 
життєдіяльність підприємства в цілому  
та підвищення ефективності виробництва
Джерело: власна розробка автора 

Ці умови доцільно застосовувати в положеннях ко-
лективних договорів промислових підприємств.

Слід зазначити, що на західних підприємствах за-
стосовують дещо інші методи матеріальної мотивації 
персоналу, а саме матеріальні винагороди:

• ставка заробітної плати;
• додаткові виплати;
• участь в акціонерному капіталі;
• медичне обслуговування;
• страхування;
• відпочинок за містом. 
Сучасна практика країн з розвинутою економікою 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мо-
тивації персоналу на підприємствах стосовно 2011року 
(рис. 3). Для працівників характерні інші ціннісні за-
ходи спонукальних мотивів до трудової діяльності, на 
першому плані знаходяться самореалізація та самороз-
виток (нематеріальна мотивація).

 

Нематеріальні 
мотиви; 55%

Матеріальна 
винагорода; 

45%

Рис. 3. Структура найманих робітників у країн  
із розвинутою економікою за домінуючими 
мотивами трудової діяльності у 2011 році [2, с. 86]

За допомогою нематеріальної мотивації досягається 
зацікавленість працівників у підприємстві та підвищу-

ється рівень лояльності. Тому керівникам треба приді-
лити особливу увагу, складаючи гнучку систему пільг 
для працівників, а саме: визнавати цінність працівника 
для підприємства, надавати йому певну свободу; засто-
сувати програми збагачення праці; застосувати гнучкий 
графік роботи; неповний робочий тиждень; можливість 
працювати як на робочому місці, так і вдома.

Отже, нематеріальні мотиви направлені на підви-
щення соціального статусу працівника в трудовому ко-
лективі завдяки залишенню за ним займаної посади чи 
робочого місця, можливість оволодіти новими знання-
ми, вміннями та практичними навичками, планування 
кар'єри та просування тощо.

Значну роль у розвитку машинобудівної галузі 
України відіграє Полтавська область. У регіоні станом 
на 2012 рік є 65 значних підприємств; всього ж підпри-
ємств і організацій, які випускають продукцію маши-
нобудування і металообробки, в області близько чоти-
рьохсот. У промисловості Полтавського регіону галузь 
машинобудування займає провідне місце.

На машинобудівний комплекс припадає понад 40% 
усього промислово-виробничого потенціалу індустрі-
ального виробництва України [13, с. 84].

На провідних машинобудівних підприємствах міста 
Кременчука використовують як матеріальну, так і не-
матеріальну мотивацію. Як було з'ясовано вище, най-
головніший метод матеріальної мотивації – це підви-
щення заробітній плати працівникам. Проаналізуємо 
зміну заробітної плати на деяких машинобудівних під-
приємствах міста за останні роки, та порівняємо їх з 
середньою заробітною платою на підприємствах маши-
нобудівної галузі в загалом по аналогічним періодам у 
Полтавській області в цілому (табл.1). 

Аналіз середньої заробітної плати за п'ять остан-
ніх років засвідчив, що прослідковується тенденція до 
зростання заробітної плати як в місті Кременчуці так і 
у області в цілому. 

Якщо у 2011 році обсяг заробітної плати на підпри-
ємствах машинобудівної галузі у Полтавській обл. ста-
новив 3238 грн., то у 2012 році він складав 3720 грн., 
що на 14,9% більше, ніж у попередньому 2011 році. 
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Рис. 4. Динаміка середньомісячної заробітної плати 
на Кременчуцьких машинобудівних підприємствах 
в порівнянні з Полтавською області
Джерело: розроблено автором за данними [1]

У місті Кременчук у 2012 році теж відбулося підви-
щення середньої заробітної плати порівняно з попере-
днім періодом на 11,5%. 
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машинобудівної галузі провідних підприємств 
Кременчука та Полтавської області
Джерело: розроблено автором за данними [1]

На провідних підприємствах машинобудівної галузі 
міста Кременчука в цілому спостерігається аналогічна 
ситуація, а саме: ПАТ «КВБЗ» – 15,7%, ПАТ «Кред-
маш» – 23,8%, ХК «АвтоКрАЗ» – 17,1%, ВАТ «Кремен-
чуцький колiсний завод» – 4,7%.

Найменший приріст заробітної плати спостерігався 
в ВАТ «Кременчуцький колiсний завод». Розглянемо це 
графічно (рис. 4).

Для визначення ефективності системи матеріаль-
ної мотивації, необхідно щоб отриманий ефект від ви-
користання певного методу мотивації праці переважав 
витрати на його проведення.

Галузь машинобудування за кількістю робочих 
місць займає лідируючих позицію (табл. 2).

Розглянемо динаміку кількості найманих працівни-
ків за останні роки на провідних підприємствах міста 
Кременчука та Полтавської області (рис. 5). На ньому 
просліджується зростання кількості найманих праців-
ників як на окремих машинобудівних підприємствах 
міста так і області в цілому. 

В 2012 році на машинобудівних підприємствах 
Полтавської області працювало 37000 осіб, що на 1000 
більше ніж у 2011році. Така ж тенденція просліджуєть-
ся і на усіх підприємствах машинобудівної галузі міста 
Кременчука.

Висновки. З усього вище сказаного можна зроби-
ти висновок, що паралельно з зростом заробітної пла-

Таблиця 1 
Основні показники кількості працівників та середньомісячної заробітної плати  
на машинобудівних підприємствах м. Кременчука та Полтавської обл.

Показники 2008 2009 2010 2011 2012
Середньомісячна номінальна заробітна плата на підприєм-
ствах машинобудівної галузі Полтавської обл., грн 1923 1543 2603 3238 3720

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників  
у м. Кременчук, грн 2079 1960 2609 3036 3386

Середньорічна кількість найманих робітників на підприєм-
ствах машинобудівної галузі Полтавської обл., осіб 38000 31000 36000 36000 37000

ПАТ «КВБЗ»
Кіл-сть штатних працівників, осіб 7604 6959 7128 8030 8450
Середньомісячна зарплата, грн 2588 2105 3940,7 4365,5 5052,5
ФОП, тис. грн 236165,5 175795,9 337069,7 420661,5 512323,9

ПАТ 
«Кредмаш»

Кіл-сть штатних працівників, осіб 2986 2720 2464 2476 2483
Середньомісячна зарплата, грн 2322,6 1356 1956 3460,8 4285,6
ФОП, тис. грн 83224,9 44262,9 57847,3 102828,1 127693,7

ХК
«АвтоКрАЗ»

Кіл-сть штатних працівників, осіб 6 692 5 484 4 703 4 653 4340
Середньомісячна зарплата, грн 1633 864 1290 1693 1983
ФОП, тис. грн 131122,0 56844,5 72794,6 94 545,0 103298,0

ВАТ «Кре-
менчуцький 
колiсний завод»

Кіл-сть штатних працівників, осіб 2991 1959 1797 1828 1612
Середньомісячна зарплата, грн 2264 1819 2839 3058 3201
ФОП, тис. грн 81275,5 42772,3 61222,2 67091,2 61920,4

Джерело: розроблено автором за данними [1]

Таблиця 2 
Середньорічна кількість найманих працівників за деякими видами переробної промисловості 

Вид діяльності 2008 2009 2010 2011 2012
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 28000 24000 23000 22000 23000
Легка промисловість 4000 3000 3000 2000 30000
Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 0 0 1000 1000 0
Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 6000 6000 5000 5000 6000
Хімічна та нафтохімічна промисловість 2000 2000 2000 3000 1000
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 5000 4000 4000 3000 3000
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 8000 7000 2000 2000 2000
Машинобудування 38000 31000 36000 36000 37000
Інші галузі промисловості 1000 1000 1000 1000 1000

Джерело: розроблено автором за данними [1]
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ти підвищується й кількість працівників та з'являється 
все більше і більше охочих працювати. Це все показує 
прямий вплив матеріальної мотивації в даній галузі.

Але згідно з досвідом зарубіжних країн, треба ще 
враховувати, що кожний працівник індивідуальність і у 
нього є свої мотиви. 

Нові працівники, які приходять на підприєм-
ство, повинні бути впевнені у стабільній, своєчас-

ній заробітній платі та у кар'єрному рості в пер-
спективі.

На підприємствах необхідно розробити таку систему 
мотивації, яка б забезпечувала конкурентоспроможність 
підприємства за рахунок налагодження зворотного зв'язку 
з працівниками, стимулювала моральний розвиток праців-
ників та індивідуальних досягнень кожного з метою фор-
мування механізму цільового управління підприємством.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Гриценко Д.С.
аспирант кафедры маркетинга
Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского

В мотивации показано преимущества и недостатки разных типов. Установлены основные тенденции и пред-
посылки эффективного использования персонала. Приведены результаты исследований изменения величины 
заработной платы на предприятиях города Кременчуга и Полтавской области в целом за последние пять лет 
параллельно с изменением количества штатных работников на этих предприятиях. Показано положительное 
влияние материальной и нематериальной мотивации на увеличение количества работающих на машиностро-
ительных предприятиях области и на увеличения заработной платы работающих.
Ключевые слова: мотивация, исследования машиностроения, персонал, заработная плата, динамика, рост, 
конкурентоспособность.

SOME ASPECTS OF WORK MOTIVATION PERSONNEL AT THE ENTERPRISES  
OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE

Gritsenko D.S.
Postgraduate Student at the Department of Marketing
Kremenchuk National University named after Mikhailo Ostrogradskyi

Motivation shows the advantages and disadvantages of different types. Basic tendencies and preconditions of the 
effective use of personnel are set. The results of research of changes of the amount of wages at the enterprises of the 
city of Kremenchuk and Poltava region over the last five years, in parallel with the change in number of permanent 
employees at these enterprises. Shown the positive influence of the material and non-material motivation to increase 
the number of employees at the machine-building enterprises of the region and the growing wages.
Keywords: motivation, research, engineering, personnel, wages, dynamics, growth and competitiveness.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ  
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПІТАЛУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Грицьков Є.В.
здобувач 
Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова

Метою дослідження є розробка напрямів оцінки інтегрального критерію формування та використан-
ня інтелектуального капіталу (ІК) на будівельних підприємствах (БП). У рамках дослідження визна-
чені структурні елементи, які використовуються для оцінки інтегрального критерію. Запропонована 
методика експертної оцінки, що дозволило встановити кількісні характеристики інтегрального крите-
рію формування та використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах. Важливо-
го значення мають практичні аспекти щодо використання запропонованої методики оцінки на БП та 
отримане значення інтегрального критерію, що свідчить про високе значення напрямів формування та 
використання інтелектуального капіталу на досліджених підприємствах та його вплив на їх розвиток.
Ключові слова: будівельні підприємства, інтелектуальний капітал, інтегральний критерій формуван-
ня та використання інтелектуального капіталу, методика оцінки, структурні елементи.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господа-
рювання без використання інтелектуального капіталу на 
будівельних підприємствах неможливо забезпечити їх 
розвиток. У цьому контексті для оцінки рівня застосу-
вання ІК запропоновано використовувати відповідну ме-
тодику, де суттєве значення має інтегральний критерій 
формування та використання інтелектуального капіталу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирі-
шення проблем щодо оцінки інтелектуального капіталу 
представлено у роботах: Ю. Денисової [1], Н. Івлієвої 
[2], О. Корнєвої [3], К. Мамонова [4], Т. Момот [5],  
Г. Ступнікера [6], П. Цибульова [7] та ін. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка 
напрямів оцінки інтегрального критерію формування 
та використання інтелектуального капіталу на буді-
вельних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Інтегральний крите-
рій формування й використання інтелектуального капі-
талу є важливою компонентою у моделі оцінки вартос-
ті ІК на будівельних підприємствах.

Інтегральний критерій визначається через призму 
структурних елементів інтелектуального капіталу (мар-
кетингового, брендового, людського, організаіцйного 
та інноваційно-технологічного капіталів) та коефіцієн-
тів значущості показників, які впливають на відповідні 
структурні елементи, що дозволило отримати кількісні 
значення інтегрального критерію для визначення вар-
тості інтелектуального капіталу та розробки управлін-
ський дій для зростання ефективності й результатив-
ності його формування і використання. 

Діапазони значень інтегрального критерію форму-
вання й використання інтелектуального капіталу буді-
вельних підприємств представлено в табл. 1.

У результаті дослідження визначено, що значення 
інтегрального критерію формування й використання 
інтелектуального капіталу будівельних підприємств 
варіюється від 0 до 1. Зокрема, якщо інтегральний кри-
терій дорівнює 0, то відсутні напрями формування й 
використання інтелектульного капіталу на будівельних 

підприємствах. У діапазоні значень від 0,1 до 0, 25 на-
прями формування й використання інтелектуального 
капіталу знаходиться на низькому рівні, діапазон зна-
чень від 0,26 до 0,5 характеризує незначний рівень. 
Зростання інтегрального критерію від 0,51 до 0,75 при-
зводить до посереднього рівня. Суттєвому і значному 
рівню формування й використання інтелектуального 
капіталу на будівельних підприємствах відповідають 
діапазон значень 0,76 – 0,85 та 0,86 – 0,99. Слід зазначи-
ти, що у рамках запропонованих значень інтегрального 
критерію визначено рівень, який дорівнює одиниці (аб-
солютний). Охарактеризовані діапазони значень інте-
грального критерію дозволяють приймати управлінські 
рішення щодо формування й використання інтелекту-
ального капіталу на будвіельних підприємствах, вра-
ховуючи особливості створення та застосування мар-
кетингового, брендового, людського, організаіцйного й 
інноваційно-технологічного капіталів і показників, що 
впливають на них.

Таблиця 1
Діапазони значень інтегрального критерію  
формування й використання інтелектуального 
капіталу будівельних підприємств

Діапазони значень Рівень формування та викорис-
тання інтелектуального капіталу

0 відсутній інтелектуальний 
капітал

0,1 – 0,25 низький
0,26 – 0,5 незначний
0,51 – 0,75 посередній
0,76 – 0,85 суттєвий
0,86 – 0,99 значний

1 абсолютний

Таким чином, для оцінки інтегрального критерію 
формування й використання інтелектуального капіталу 
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на будівельних підприємствах здійснюється шляхом за-
стосування багаторівневого підходу. На першому рівні 
використовуються наступні елементи інтелектуального 
капіталу:

– маркетинговий капітал (МК);
– брендовий капітал (БК);
– людський капітал (ЛК);
– організаційний капітал (ОК);
– інноваційно-технологічний капітал (ІТК).
На другому рівні визначаються показники, які впли-

вають на формування елементів першого рівня:
– торгові марки і знаки (МК1), ліцензійні умови 

(МК2), франшизи (МК3);
– капітал бренд (БК1) та корпоративна репутація 

(БК2);
– освітньо-культурні (ЛК1), кваліфікаційні (ЛК2) та 

морально-етичні характеристики (ЛК3); 
– система управління (ОК1), організаційна структу-

ра (ОК2), система управління(ОК3);
– інноваційні (ІТК1) та технологічні проекти (ІТК2).
У загальному вигляді оцінка інтегрального крите-

рію формування й використання інтелектуального ка-
піталу на будівельних підприємствах здійснюється на 
основі запропонованої моделі:
ІКік = ∑МК х КЗМКі...n+ ∑БК х КЗБКі...n + ∑ЛК х КЗЛКі...n +

+ ∑ОК х КЗОКі...n + ∑ ІТК х КЗІТКі...n 
 (1)

де КЗМКі...n, КЗБКі...n, КЗЛКі...n, КЗОКі...n, КЗІТКі...n – коефіцієн-
ти значущості показників, які впливають на відповідні 
структурні елементи формування й використання інте-
лектуального капіталу на будівельних підприємствах.

Для оцінки ІК формування й використання інтелек-
туального капіталу будівельних підприємств застосо-
вуються відповідні методи експертних оцінок, які гру-
пуються у індивідуальні, колективні та ін.

Представлені методи мають як переваги, так і не-
доліки. Зокрема, перевагою індивідувальних методів є 
можливість роботи із конкретним експертом відповід-
но поставленою проблеми, проте це обмежує прийняття 
консолідованого рішення щодо формування й викорис-
тання інтелектуального капіталу на будівельних підпри-
ємствах. Навпаки, у рамках застосування колективних 
методів створюється можливість прийняття консолідо-
ваного рішення, проте виникають деякі складності щодо 
отримання та швидкості отримання відповідного інфор-
маційно-аналітичного забезпечення.

У рамках представленого дослідження для оцінки 
інтегрального критерію формування й використання 
інтелектуального капіталу на будівельних підприєм-
ствах автором запропоновано застосовувати комплек-
сний підхід, який враховує положення індивідуальних 
і колективних методів експертних оцінок. Він включає 
наступні напрями:

1. Формування інформаційно-аналітичного забезпе-
чення щодо створення та використання інтелектуаль-
ного капіталу на будівельних підприємствах.

2. Вибір експертів щодо формування та використання 
інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах.

3. Побудова відповідної анкети.
4. Застосування відповідної моделі оцінки інте-

грального критерію формування й використання інте-
лектуального капіталу на будівельних підприємствах.

5. Обробка отриманих результатів та формування 
системи поліваріантних рішень.

6. Побудова узагальнюючої таблиці результатів 
оцінки інтегрального критерію та інтерпретація отри-
маних результатів.

7. Вибір оптимального рішення щодо впливу еле-
ментів на формування й використання інтелектуально-
го капіталу на будвіельних підприємствах.

Таким чином, у результаті систематизації існуючих 
методів відбору експертів, у рамках представленого до-
слідження автором запропоновано застосовувати комбі-
націю підходів, які включають положення різних методів. 
Зокрема, визначені напрями здійснення відбору експертів:

1. Визначення мінімальної кількості експертів, які 
необхідні для проведення опитування на будівельних 
підприємствах.

2. Формування анкети для визначення рівня компе-
тентності та професіоналізма експерта щодо проблем 
формування та використання інтелектуального капіта-
лу на БП.

3. Проведення анкетування експертів на будівель-
них підприємствах із застосуванням відповідних мето-
дів, виходячі із їх рівня зайнятості та можливості здій-
снення опитування експерта на БП.

4. Побудова узагальнюючої таблиці, у якій визнача-
ються рівень компетентності та професійності експер-
тів щодо проблем формування й використання інтелек-
туального капіталу на підприємствах.

5. Вибір експертів, які будуть брати участь у опиту-
ванні щодо проблем формування й використання ІК на 
будівельних підприємствах.

 У результаті дослідження визначена мінімальна кіль-
кість експертів, яка бере участь у опитуванні щодо про-
блем формування й використання ІК дорівнює чотирьом.

Анкети щодо вибору експертів формувалась відпо-
відно: рівня освіти, наявності наукового ступеню, стаж 
роботи у предметній сфері (будівельна галузь), рівня 
впливу на прийняття управлінських рішень, наявності 
досвіду участі у експертному оцінюванні.

Таким чином, відбір експертів для проведення до-
слідження здійснюється відповідно граничного значен-
ня в 10 балів. Тобто, якщо значення показників компе-
тентності та професіоналізма дорівнює або перевищує 
значення 10 балів, то експерт бере участь у опитуванні 
щодо визначення інтегрального критерію формування 
та використання інтелектуального капіталу будівель-
них підприємств. Навпаки, експерт виключається із 
представленої групи.

У результаті дослідження здійснено відбір екс-
пертів – їх кількість складає 20 осіб (п'ятий етап), які 
будуть брати участь у опитуванні для визначення кри-
терію формування та використання інтелектуального 
капіталу на досліджених будівельних підприємствах. 

Автором запропонована методика вибору експертів, 
яка базується на показниках рівня освіти, наявності на-
укового ступеня, стажу роботи у предметній сфері (бу-
дівельна галузь), рівня впливу на прийняття управлін-
ських рішень, наявності досвіду участі у експертному 
оцінюванні, що дозволило охарактеризувати компетент-
ність та професіоналізм експертів щодо визначення ін-
тегрального критерію формування та використання ін-
телектуального капіталу на будівельних підприємствах, 
враховуючи трансформаційні процеси та особливості їх 
фукнціонування в сучасних умовах господарювання.

Враховуючи вищезазначене, визначено рівень впли-
ву (коефіцієнти значущості) структурних елементів на 
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інтегральний критерій формування та використання 
інтелектуального капіталу, застосовуючи методи екс-
пертних оцінок (табл. 2).

Таблиця 2
Коефіцієнти значущості впливу структурних  
елементів на інтегральний критерій формування 
та використання інтелектуального капіталу  
будівельних підприємств

Назва показників Значення 
показників

Маркетинговий капітал (МК) 0,11
Торгові марки і знаки (МК1) 0,73
Ліцензійні умови (МК2) 0,1775
Франшизи (МК3) 0,0925
Брендовий капітал (БК) 0,115
Капітал бренд (БК1) 0,5875
Корпоративна репутація (БК2) 0,4125
Людський капітал (ЛК) 0,355
Освітньо-культурні характеристики (ЛК1) 0,125
Кваліфікаційні характеристики (ЛК2) 0,805
Морально-етичні характеристики (ЛК3) 0,07
Організаційний капітал (ОК) 0,315
Система управління (ОК1) 0,3525
Організаційна структура (ОК2) 0,3875
Інформаційне забезпечення (ОК3) 0,26
Інноваційно-технологічний капітал (ІТК) 0,105
Інноваційні проекти (ІТК1) 0,535
Технологічні проекти (ІТК2) 0,465

Таким чином, у результаті дослідження визначено, 
що на інтегральний критерій формування та викорис-
тання ІК БП серед структурних компонентів першого 
рівня найбільший вплив здійснюють людський (0,355) 
та організаційний (0,315) капітали. Майже на одного 
рівні за впливом на інтегральний критерій знаходяться:

– брендовий капітал (0,115);
– маркетинговий капітал (0,11);
– інноваційно-технологічний капітал (0,105).
Такий рівень впливу свідчить про те, що, перш за 

все, процес формування й використання інтелектуаль-
ного капіталу на будівельних підприємствах обумовлю-
ють людський та організаційний капітали. Тим самим, 
з одного боку, особистносні, освітньо-кваліфікаційні 
та морально-етичні характеристики робітників харак-
теризують напрями та особливості формування й ви-
користання інтелектуального капіталу на будівельних 
підприємствах. З іншого боку, система управління, 
організаційна структура та рівень інформаційного за-
безпечення є важливими факторами, які забезпечують 
ефективність та результативність формування й ви-
користання ІК на БП. У таких умовах, особливу увагу 
слід фокусувати на цих структурних елементах, розро-
бляючи відповідні управлінські дії.

Характеризуючи рівень впливу інших структурних 
елементів на інтегральний критерій формування та ви-
користання інтелектуального капіталу на будівельних 
підприємствах визначено, що брендовий, маркетинго-
вий та інноваційно-технологічний капітали на одному 
рівні впливають на ІК і знаходяться на посередньому 
рівні. Це свідчить про те, що експерти на досіть посе-

редньому рівні оцінюють вплив цих структурних еле-
ментів на інтелектуальний капітал БП. Проте, на думку 
автора, слід збільшувати значущість брендового, мар-
кетингового та інноваційно-технологічного капіталів, 
оскільки вони обумовлюють зростання ефективності й 
результативності формування і використання інтелек-
туального капіталу на будівельних підприємствах.

Результати розрахунку інтегрального критерію фор-
мування та використання ІК на БП представлено в табл. 3.

Таблиця 3
Результати розрахунку інтегрального критерію 
формування та використання інтелектуального 
капіталу на будівельних підприємствах

Назва показника Формула 
розрахунку Значення

Маркетинговий капітал (МК) 0,0803
Торгові марки і знаки (МК1) МК х Кзмк1 0,0803
Брендовий капітал (БК) 0,115
Капітал бренд (БК1) БК х КзБК1 0,0676
Корпоративна репутація (БК2) БК х КзБК2 0,0474

Людський капітал (ЛК) 0,2745
Кваліфікаційні характеристи-
ки (ЛК2) ЛК х КзЛК2 0,2745

Організаційний капітал (ОК) 0,315
Система управління (ОК1) ОК х КзОК1 0,111
Організаційна структура 
(ОК2) ОК х КзОК2 0,122

Інформаційне забезпечення 
(ОК3) ОК х КзОК3 0,082

Інноваційно-технологічний капітал (ІТК) 0,105
Інноваційні проекти (ІТК1) ІТК х КзІТК1 0,056
Технологічні проекти (ІТК2) ІТК х КзІТК2 0,049
Інтегральний критерій формування та 
використання інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств

0,8898

У результаті дослідження встановлено, що на буді-
вельних корпоративних підприємствах спостерігається 
суттєве значення інтегрального критерію формування 
та використання інтелектуального капіталу. Це свід-
чить про значний вплив і зростання ролі ІК на БП, що 
відповідає сучасним тенденціям розвитку суб'єктів гос-
подарювання, враховуючи трансформаційні процеси, 
які відбуваються в Україні. Крім того, на цей процес 
значний вплив здійснюють організаційні параметри 
функціонування будівельних підприємств і робітники, 
які забезпечують досягнення поставленої мети та реа-
лізацію відповідних завдань.

Висновки. Таким чином, запропонована методи-
ка оцінки інтегрального критерію формування та ви-
користання інтелектуального капіталу на будівельних 
підприємствах, у рамках якої реалізується багаторів-
невий підхід, що базується на визначенні структурних 
елементів ІК (маркетингового, брендового, людського, 
організаіцйного та інноваційно-технологічного капіта-
лів) та коефіцієнтів значущості показників, які вплива-
ють на відповідні структурні елементи, що дозволило 
отримати кількісні значення інтегрального критерію 
для оцінки вартості інтелектуального капіталу та роз-
робки управлінський дій для зростання ефективності й 
результативності його формування і використання.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Грицков Е.В.
соискатель
Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова

Целью исследования является разработка направлений оценки интегрального критерия формирования и ис-
пользования интеллектуального капитала (ИК) на строительных предприятиях (СП) В рамках исследования 
определены структурные элементы, которые используются для оценки интегрального критерия. Предложен-
ная методика экспертной оценки, что позволило установить количественные характеристики интегрального 
критерия формирования и использования интеллектуального капитала на строительных предприятиях. Важ-
ного значения имеют практические аспекты относительно использования предложенной методики оценки на 
СП и полученное значение интегрального критерия, который свидетельствует о высоком значении направ-
лений формирования и использования интеллектуального капитала на исследованных предприятиях и его 
влиянии на их развитие.
Ключевые слова: строительные предприятия, интеллектуальный капитал, интегральный критерий формиро-
вания и использования интеллектуального капитала, методика оценки, структурные элементы.

METHODS OF ASSESSING THE INTEGRAL CRITERION OF FORMATION  
AND USE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON BUILDING ENTERPRISES

Grytskov E.V.
Сompetitor
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

The aim is to develop directions of evaluation integral criteria the formation and use of intellectual capital (IC) on 
building enterprises (BP). In the study identified the structural elements that are used to estimate the integral criterion. The 
proposed technique peer review, that allowed to establish the quantitative characteristics integral criterion of formation 
and use of intellectual capital on building enterprises. Great importance are practical aspects on the use of the proposed 
assessment methodology for BE and the resulting value of the integral criterion, indicating the high value directions of 
formation and use of intellectual capital on the investigated enterprises and its impact on their development.
Keywords: enterprises, intellectual capital, integral criterion of formation and use of intellectual capital, evaluation 
technique, structural elements.
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У статі розглянуто сутність понять «інноваційна діяльність» та «інвестиційна діяльність», їх 
взаємозв'язок та вплив на розвиток підприємництва і господарювання нашої країни. Проведено ана-
ліз сучасної економічної літератури, що дав змогу зрозуміти сутність понять та необхідність засто-
сування інвестиційно-інноваційної діяльності. Визначено етапи впровадження інновацій а саме: до-
слідження, розробки, підготовки до виробництва, виробництва й збуту. Зазначено, що під сутністю 
інвестиційної діяльності необхідно розуміти її внутрішній зміст, що виражається у взаємозв'язку всіх 
різноманітних властивостей і відносин, які виявляються при вкладенні коштів у різні сфери, зокре-
ма: у новостворювані і модернізовані виробничі та невиробничі основні фонди, обігові кошти, цінні 
папери, цільові грошові вклади, у науково-технічні розробки і готову науково-технічну продукцію, 
майнові права й права на промислову інтелектуальну власність, торговельні марки, об'єкти й засоби 
забезпечення екологічної безпеки.
Ключові слова: інвестиція, інновація, інвестиційно-інноваційна діяльність, підприємництво.

Постановка проблеми. В складних ринкових умо-
вах господарювання важливою умовою розвитку еко-
номіки України є ефективне ведення інвестиційно-ін-
новаційної діяльності. Це дозволить суттєво підвищити 
конкурентоспроможність продукції вітчизняних під-
приємств, підвищити ефективність використання ре-
сурсів та покращити соціально-економічне становище 
суб'єктів господарювання. Сучасний стан національної 
економіки свідчить про недостатність темпів її зростан-
ня, що не забезпечує подальшого економічного розви-
тку. Однією з причин подібних тенденцій є зменшення 
впливу інноваційних процесів на результативність ді-
яльності економіки в цілому, й підприємств, як її окре-
мих складових. В умовах глобалізації та жорсткої кон-
курентної боротьби підприємства повинні приділяти 
особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, 
адже він впливає на загальний стан господарювання. 
Цим і обумовлюється актуальність обраної теми.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. В тепе-
рішній час докорінних змін проблемою впровадження 
інвестиційно-інноваційної діяльності займалися багато 
іноземних та вітчизняних науковців. Теоретичні і прак-
тичні аспекти діяльності у своїх працях висвітлювали 
Микитюк П. П., Белоусова Л. І., Бланк І.А., Череп А.В., 
Прокопенко О.В., Поліщук Н. В., Фатхутдінов Р.А та 
багато інших.

Мета дослідження. Метою статті є визначення по-
нять «інновація», «інвестиції» та їх взаємозв'язок, «ін-
вестиційно-інноваційна діяльність» та її вплив на роз-
виток підприємництва.

Виклад основного матеріалу. Суттєві труднощі, з 
якими останнім часом стикається національна та сві-
това економіки, як ніколи, підкреслюють необхідність 
підвищення уваги суспільства, бізнесу та держави до 

проблем інноваційно-інвестиційного розвитку. По-
няття «інновація» походить від англійського слова 
«innovation» та означає нововведення, тобто викорис-
тання в тій чи іншій сфері суспільної діяльності резуль-
татів інтелектуальної праці, технологічних розробок, 
нових форм організації праці й управління, спрямова-
них на удосконалення соціально-економічної діяльнос-
ті. Інновації варто розглядати як кінцевий, матеріалізо-
ваний результат інноваційної діяльності, отриманий від 
вкладення інвестицій у нові методи виробництва про-
дукції, що задовольняє суспільні або індивідуальні по-
треби. Тому інноваційна діяльність підприємств спря-
мована на створення й доведення науково-технічних 
ідей, винаходів, розробок до результату – виробництва 
конкурентоспроможної продукції. Високий динамізм, 
невизначеність, наявність великої кількості збурюючих 
факторів, властивих інноваційним процесам, усклад-
нює управління ними [1, с. 243]. 

В своєму економічному змісті інноваційна діяль-
ність, зазначає Микитюк П.П., складається з окремих 
етапів, що виокремилися в результаті розподілу праці, 
а саме: дослідження, розробки, підготовки до виробни-
цтва, виробництва й збуту. Основним завданням цих ета-
пів є обробка технологічної та управлінської інформації 
(вироблених, накопичених, базових знань) за допомогою 
реалізації продуктів розумової праці (нових знань) у ви-
гляді нових виробів або технологій (методів) [1, с. 239].

На думку Белоусової Л.І., під інноваційним проце-
сом доцільно розуміти створення, виробництво, реалі-
зацію, споживання, доробку й сервісне обслуговування 
нововведення у споживача, тобто процес перетворення 
знань в інновації. Принципово важливим є те, що інно-
ваційний процес має кілька ознак, що відрізняють його 
від виробничого, серед яких: невизначеність шляхів 
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досягнення мети й високих ризиків; неможливість де-
тального планування й орієнтації на варіантні прогноз-
ні оцінки; необхідність переробки значних масивів на-
уково-технічної інформації в прийнятті управлінських 
рішень; необхідність подолання опору в сфері як сфор-
мованих економічних відносин, так й інтересів учасни-
ків інноваційно-інвестиційних процесів. На сьогодні в 
господарській діяльності суб'єктів ЗЕД ці особливості 
враховуються слабко, а це гальмує розвиток інновацій-
но-інвестиційних процесів [2, с. 129].

Активна економічна роль управління підприємством 
найбільш яскраво проявляється при організації його ін-
новаційно-інвестиційної діяльності підприємства. Як ми 
уже зазначали вище, інновації не можуть існувати без ін-
вестицій. Розкриваючи сутність інновації, варто погоди-
тися з І.О. Бланком, що економічна сутність інвестицій 
підприємства у найбільш узагальненому виді може бути 
сформульована таким чином: інвестиції підприємства 
являють собою вкладення капіталу у всіх його формах 
у різні об'єкти його господарської діяльності з метою 
одержання прибутку, а також досягнення іншого еконо-
мічного або позаекономічного ефекту, здійснення якого 
базується на ринкових принципах, пов'язане з фактора-
ми часу, ризику й ліквідності [3, с. 259]. 

З наведеного визначення видно, що здійснення інно-
вацій є найважливішою умовою забезпечення ефектив-
ної діяльності підприємства, а практичне їх здійснення 
забезпечується інвестиційною діяльністю підприємства. 

Варто зауважити, що інвестиційна діяльність – це 
більш широке поняття, ніж інвестування. При цьому під 
сутністю інвестиційної діяльності необхідно розуміти її 
внутрішній зміст, що виражається у взаємозв'язку всіх 
різноманітних властивостей і відносин, які виявляються 
при вкладенні коштів у різні сфери, зокрема: у новоство-
рювані і модернізовані виробничі та невиробничі основні 
фонди, обігові кошти, цінні папери, цільові грошові вкла-
ди, у науково-технічні розробки і готову науково-технічну 
продукцію, майнові права й права на промислову інтелек-
туальну власність, торговельні марки, об'єкти й засоби за-
безпечення екологічної безпеки [4, с. 129-130].

Досліджуючи сутність поняття «інноваційно-інвес-
тиційна діяльність», слід з'ясувати, хто відноситься до 
основних суб'єктів цієї діяльності. Так, інноватор як 
учасник інноваційного процесу здійснює створення 
та впровадження на ринок (тобто комерціалізацію) ре-
зультату інноваційної діяльності – інновацію, а інвес-
тор спрямовує ресурси у інновацію. Зважаючи на це, 
якщо інноваційно-інвестиційну діяльність розглядати 
як взаємодію суб'єкта та об'єкта, то кінцевим резуль-
татом буде «готова» інновація, яка вже реалізована на 
ринку. Інвестор як суб'єкт інноваційно-інвестиційної 
діяльності отримає прибуток або інші види ефекту, а 
новатор – можливі ефекти, серед яких: економічний, 
соціальний, екологічний тощо.

На нашу думку, зв'язок інноваційної та інвестиційної 
діяльностей підприємств є досить сильним. Існування 
цих термінів окремо звужує визначення інноваційного 
процесу і тільки економічна категорія «інноваційно-інвес-
тиційна діяльність» розкриває шлях до залучення необ-
хідних ресурсів для впровадження інновацій на сучасних 
підприємствах. Також варто зазначити, що спорідненість 

у трактуванні основних задач притаманних інноваційно-
інвестиційній діяльності полягає у тому, що як і іннова-
ційна діяльність, так і інвестиційна діяльність носять 
довготерміновий характер й спрямованні на отримання 
результату – одержання ефекту. Схожість рис, притаман-
них інноваційній та інвестиційній діяльностям дослідже-
но Череп А.В. та наведено нами у таб. 1 [5, с. 178-179].

Таблиця 1
Спорідненість завдань, які характерні  
для інноваційної та інвестиційної діяльності

Схожість цілей та завдань
Ознаки Характеристика

Основні цілі Отримання ефекту (зиску, вигод)

Період

Довгостроковий (в окремих випадках 
середньостроковий). Для іннова-

ції – період від зародження ідеї до її 
комерціалізації, для інвестиції – період 

окупності

Напрямок

Обидві категорії спрямовані на по-
ліпшення, оновлення, модернізацію, 

реконструкцію, підвищення конкурен-
тоспроможності; покращення якісних 
властивостей об'єкта інноваційно-ін-

вестиційної діяльності

Таким чином, процес створення та введення іннова-
цій неможливий без ресурсного забезпечення, основу 
якого складають – інвестиції. На думку Череп А.В., інно-
ваційно-інвестиційна діяльність – це економіко-соціаль-
но-правова категорія, що відображає комплекс практич-
них заходів щодо використання інтелектуальної праці, 
результати якої виражені в новому (раніше не відомо-
му) або вдосконаленні існуючих властивостей об'єкта 
при залучені інвестиційних ресурсів з метою отриман-
ня прибутку та іншого позитивного ефекту (соціаль-
ного, екологічного та інше) [5, с. 49]. Фахтудінов Р.А.  
під інноваційно-інвестиційною діяльністю розуміє ді-
яльність, спрямована на використання і комерціаліза-
цію результатів наукових досліджень і розробок для 
розширення і відновлення номенклатури і поліпшення 
якості продукції, що випускається (товарів, послуг), 
удосконалення технології їхнього виготовлення з на-
ступним впровадженням і ефективною реалізацією на 
внутрішньому і закордонному ринках [6]. 

Висновки. Здійснення інновацій є найважливішою 
умовою забезпечення ефективної діяльності підприєм-
ства, а практичне їх здійснення забезпечується інвести-
ційною діяльністю підприємства. Сучасні умови розвитку 
України потребую рішучих змін, які може забезпечити ін-
новаційна та інвестиційна діяльність. Робота у цьому на-
прямку забезпечує випуск і розповсюдження принципово 
нових видів техніки і технології, прогресивні міжгалузе-
ві структурні зрушення, реалізацію довгострокових на-
уково-технічних програм з великими строками окупності 
витрат, фінансування фундаментальних досліджень для 
здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, роз-
робку і впровадження нової, ресурсозберігаючої техно-
логії, призначеної для поліпшення соціального та еколо-
гічного становища. Це значно покращить сучасний стан 
економіки та підприємництва в цілому.
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В статье рассмотрено сущность понятий «инновационная деятельность», «инвестиционная деятельность» и их 
взаимосвязь и влияние, на развитие предпринимательства и ведение хозяйства нашей страны. Проведен анализ 
современной экономической литературы, который дал возможность понять сущность понятий и необходимость 
применения инвестиционно-инновационной деятельности. Определенно этапы впровадженя инноваций а имен-
но: исследование, разработки, подготовки, к производству, производству и сбыту. Отмечено, что под сущностью 
инвестиционной деятельности необходимо понимать ее внутреннее содержание, которое выражается во вза-
емозвъъязку всех разнообразных свойств и отношений, которые оказываются при вложении средств в разные 
сферы, в частности: во вновь создаваемые и модернизируемые производственные и непроизводственные основ-
ные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, в научно-технические разработки и 
готовую научно-техническую продукцию, имущественные права и права, на промышленную интеллектуальную 
собственность, торговые марки объекты и средства обеспечения экологической безопасности. 
Ключевые слова: инвестиция, инновация, инвестиционно-инновационная деятельность, предприниматель-
ство, ведение хозяйства.
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In the article it is considered essence of concepts «innovative activity», «investment activity» and their 
intercommunication and influence, on development of enterprise menage our country. The analysis of modern economic 
literature, which enabled to understand essence of concepts and necessity of application investment-innovative 
to activity, is conducted. Certainly the stages of implementation innovations namely: research, developments, 
preparations, is to the production, production and sale. It is marked that under essence of investment activity it is 
necessary to understand it internal maintenance, which is expressed in interconnection of all various properties and 
relations which appear at the investment of money in different spheres, in particular: in the re-created and modernized 
production and unproductive capital assets, circulating money, securities, having a special purpose money holdings, 
in scientific and technical developments and prepared scientific and technical production, property rights and rights, 
on industrial intellectual property, trade marks objects and backer-ups ecological safety. 
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У статті розглядаються проблеми визначення ліквідаційної вартості об'єктів основних засобів та при-
чин виникнення «ліквідаційної амортизаційної вартості основних засобів». Пропонуються шляхи ви-
значення основних напрямів удосконалення організації обліку основних засобів на підприємствах. 
Ключові слова: засоби праці, основні засоби, ліквідаційна вартість, амортизація, первісна вартість, 
собівартість продукції, матеріальні активи, операційний цикл, необоротні активи, баланс.

Актуальність теми. Організація будь-якої підпри-
ємницької діяльності потребує наявності засобів праці. 
Отже, у виробничо-господарській діяльності підпри-
ємства використовуються засоби праці, які багатора-
зово (тривало) використовуються в процесі виробни-
цтва (експлуатації), зберігають початковий зовнішній 
вигляд, зазнають поступового зносу і переносять свою 
вартість на собівартість продукції (витрати обігу) по-
ступово протягом їх нормативного строку корисного 
використання за встановленими нормами. 

Згідно з П(С)БО 7, основні засоби – це матеріальні 
активи, які підприємство утримує з метою використан-
ня їх у процесі виробництва або постачання товарів, на-
дання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких – більше одного року (або опера-
ційного циклу, якщо він довший за рік). 

До основних засобів з метою оподаткування нале-
жать матеріальні активи, вартість яких перевищує 2500 
грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк використання 
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо 
він довший за рік).

Аналіз останніх досліджень. Проблеми обліково-
го відображення основних засобів підприємства зна-
йшли відображення у працях багатьох науковців, серед 
них: В.В. Бабич, В. Баранов, П. Безруких, М.Т. Білуха,  
В. Бойко, М. Борисенко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,  
В. Козак, О. Кузьмін, М. Крупка, Л. Лозовський,  
П. Павлов, М. Пушкар, Ю. Стадницький, В.В. Сопко, 
А. Чухно, С. Шульман, І. Яремко та інших. Проте змі-
ни, що відбулися законодавстві України, вимагають 
перегляду поглядів та традиційних підходів до відобра-
ження основних засобів в обліку. 

Постановка завдання. Мета даної статті полягає у 
визначенні основних напрямів удосконалення організації 

обліку основних засобів на підприємствах згідно з між-
народними та національними стандартами та приведення 
порівняльної характеристики їх сутності та взаємозв'язку.

Виклад основного матеріалу. Через складність 
оцінки активів у майбутньому, одним з проблемних пи-
тань є порядок визначення ліквідаційної вартості осно-
вних засобів.

Термін «ліквідаційна вартість» виник з тих мірку-
вань, що будь-який об'єкт основних засобів після закін-
чення терміну експлуатації не зникає безслідно, а пере-
стає використовуватися за призначенням, і у зв'язку з 
тим, що надалі цей об'єкт вже не може входити до скла-
ду необоротних активів, його можуть:

• продати і таким чином списати з балансу;
• демонтувати на окремі вузли і агрегати, розібрати на 

запчастини і таким чином перевести до складу оборотних 
активів (щоправда, зі складним обладнанням можливі ви-
падки, коли окремі частини залишаються у складі необо-
ротних активів, однак у такому разі це вже інший об'єкт, 
має інше призначення, а тому на балансі він буде врахова-
ний у тих же необоротних активах, але за іншою статтею);

• визнати металобрухтом, дровами чи іншим корис-
ним матеріалом, отже, цей матеріал списується з балансу 
внаслідок продажу (наприклад, здавання металобрухту) 
або використання на внутрішньогосподарські потреби 
(дрова теж спалюються в печі для чогось, а не просто так).

Згідно з П(С)БО 7, «ліквідаційна вартість – сума 
коштів або вартість інших активів, яку підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) необорот-
них активів після закінчення строку їх корисного ви-
користання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 
пов'язаних з продажем (ліквідацією)». Отже, якщо 
взяти за основу П(С)БО 7, підприємство, придбавши 
об'єкт основних засобів, перш ніж його експлуатувати, 
повинно вирішити, скільки років підприємство має на-
мір використовувати такий об'єкт за призначенням і за 
яку суму сподівається продати згодом [3].
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Виходячи з визначення ліквідаційної вартості, її 
можна розрахувати за формулою:

Л = (М * Ц – В) * (І/100)n,
де Л – ліквідаційна вартість;
М – кількість отриманих матеріальних цінностей 

від ліквідації об'єкта;
Ц – ціна за одиницю отриманих від ліквідації мате-

ріальних цінностей;
В – витрати, пов'язані з продажем/ліквідацією;
І – середній річний індекс споживчих цін протягом 

n років;
n – кількість років корисного використання об'єкта.
Податковий кодекс не регулює цього питання, а 

встановлення мінімального строку корисного вико-
ристання в певних випадках може навіть створити під-
приємству проблеми, заважаючи ліквідувати основний 
засіб, якщо в результаті переоцінки виявиться, що він 
уже досягнув завчасно своєї ліквідаційної вартості. 

Як відомо, систематичний розподіл вартості, яка 
амортизується основ-них засобів протягом строку їх 
корисного використання (експлуатації) являє собою 
амортизацію (п.п. 14.1.3 Податкового кодексу Украї-
ни). При цьому амортизація основних засобів відповід-
ного призначення є складовою частиною собівартості 
виготовлених і реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг (п. 138.8 Податкового кодексу Украї-
ни), а також загальновиробничих (абз. «б» п.п. 138.10.1 
Податкового кодексу України), адміністративних (абз. 
«в» п.п. 138.10.2 Податкового кодексу України) ви-трат 
і витрат на збут (абз. «д» п.п. 138.10.3 Податкового ко-
дексу України), які віднесені до складу інших витрат. 
В п.п. 145.1.4 Податкового кодексу України встановле-
но, що амортизація основних засобів здійснюється до 
досягнення залишковою вартістю об'єкта його ліквіда-
ційної вартості.

Не підлягає сумніву, що правильне визначення лік-
відаційної вартості в кінцевому підсумку впливає на 
величину об'єкта оподаткування, який, розраховуєть-
ся шляхом зменшення суми доходів звітного періоду 
на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг та суму інших витрат звітного періо-
ду (п.п. 134.1.1 Податкового кодексу України). Проте 
правила визначення ліквідаційної вартості для цілей 
оподаткування прибутку підприємств Податковим ко-
дексом України не встановлена. Це дозволяє зробити 
висновок, що з метою оподаткування ліквідаційна вар-
тість основних засобів визначається так само, як і в фі-
нансовому обліку. Тобто на основі самостійних точок 
зору конкретного підприємства про можливу суму ко-
штів або вартості інших активів, яку таке підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) конкретного 
об'єкта основних засобів після закінчення строку їх ко-
рисного використання (експлуатації).

Єдиний випадок, чітко прописаний в п. 17 П(С)БО 7  
«Основні засоби», коли встановлення ліквідаційної 
вартості є обов'язковим (встановлення саме в ненульо-
вому розмірі), пов'язаний з визначенням переоціненої 
залишкової вартості об'єкта основних засобів, який 
продовжує використовуватися, якщо його залишкова 
вартість дорівнює нулю. Інших випадків примусового 
встановлення ліквідаційної вартості П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби» не містить. 

У зв'язку з цим не виключена ситуація, коли на роз-
суд підприємства ліквідаційна вартість того чи іншого 

основного засобу буде прийнята рівною нулю, напри-
клад, через неможливість отримати будь-які економічні 
вигоди при ліквідації такого основного засобу. Більш 
того, у певних випадках витрати у зв'язку з ліквідацією 
об'єкта можуть у майбутньому виявитися більшими, ніж 
виручка від продажу товарно-матеріальних цінностей, 
отриманих внаслідок демонтажу такого об'єкта, що до-
датково підтверджує можливість встановлення нульової 
ліквідаційної вартості основних засобів. Таке рішення 
не вступає в протиріччя з жодною нормою як П(С)БО 7  
«Основні засоби», так і Податкового кодексу Украї-
ни, тому є цілком правомірним. Однак, на наш погляд, 
необхідно закріпити його наказом по підприємству при 
визнанні об'єкта основних засобів активом (при зараху-
ванні на баланс) по аналогії з тими вимогами, які вису-
ваються п.п. 145.1.2 Податкового кодексу України щодо 
встановлення терміну корисного використання (експлу-
атації) такого об'єкта. При визначенні проблеми доціль-
но звернутися до МСБО 16, причому на абсолютно за-
конних підставах, адже статтею 1 Закону № 996 прямо 
передбачено, що принципи і методи ведення бухгалтер-
ського обліку і складання фінансової звітності не пови-
нні суперечити міжнародним стандартам [1].

З приводу визначення ліквідаційної вартості в 
МСБО зазначено, що на практиці ліквідаційна вартість 
буває незначною і може ігноруватися при розрахунку 
амортизованої суми (прирівнюватися до нуля). В той 
же час, якщо при придбанні основних засобів очевид-
но, що ліквідаційна вартість досягатиме значних роз-
мірів, вона визначається на дату придбання об'єкта і не 
збільшується при зміні цін. Однак якщо об'єкт осно-
вних засобів у процесі експлуатації переоцінюється, 
ліквідаційну вартість необхідно переглянути. Подаль-
ша амортизація здійснюється за новою нормою, вста-
новленою з урахуванням переоцінки та збільшення 
ліквідаційної вартості [2]. Розглядаючи періодичність 
перегляду ліквідаційної вартості об'єкта, можна зроби-
ти висновок, що деякі норми представлені в МСБО 16, 
відсутні в П(С)БО 7 (табл. 1). 

Таблиця 1 
Періодичність перегляду ліквідаційної вартості 
об'єктавідповідно МСФЗ та П(С)БО 

МСФЗ П(С)БО
Передбачено, що ліквідаційну вартість 
та термін корисної експлуатації об'єкта 
необхідно переглядати, принаймні, на 
кінець кожного фінансового року. 

Така норма 
як чітка 
вказівка 
відсутня.

Вказано, що зміни ліквідаційної вартос-
ті та терміну корисного використання 
об'єкта основних засобів відображається 
як зміна облікових оцінок (а не облікової 
політики).

Таке по-
ложення 
відсутнє.

З нашої точки зору ліквідаційну вартість доцільно 
розраховувати лише для об'єктів, які мають у своєму 
складі зворотні відходи (металобрухт, відходи дров, від-
ходи будівельних матеріалів тощо) і які, в свою чергу, в 
подальшому можуть бути визначені активом. Вартість 
та кількість зворотних матеріалів визначати комісійно, 
станом на момент оприбуткування з урахуванням умов 
подальшої експлуатації об'єкту у відсотках, не врахову-
вати індекс інфляції та витрати, які не можливо досто-
вірно визначити на момент придбання об'єкту. Перелік 
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умов, визначень та формулу розрахунку ліквідаційної 
вартості доцільно зазначити та обґрунтувати в наказі 
(положенні) про облікову політику підприємства [5]. 

Слід зауважити, що хоча ліквідаційна вартість є час-
тиною первісної вартості, для її визначення викорис-
товуються оцінки не минулих подій (суми грошових 
коштів, сплачених, переданих, витрачених), а майбутні 
очікування – «сума коштів або вартість інших активів, 
яку підприємство очікує отримати від реалізації (лікві-
дації) необоротних активів після закінчення строку їх 
корисного використання (експлуатації)».

Отже, перша сума визначається за фактичною (істо-
ричною) собівартістю активу, а друга сума має визнача-
тися за дисконтованою (приведеною) вартістю майбутніх 
грошових потоків, що передбачає отримати підприємство 
при вибутті основного засобу. Наведені зауваження вима-
гають пильно придивитися до таких обставин:

– у визначенні п. 4 ПСБО 7 ліквідаційна вартість за-
значена як та, яку «підприємство очікує отримати (суму 
коштів) від реалізації (ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх корисного використання 
(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з 
продажем (ліквідацією). Отже, суми, що знадобляться 
для ліквідації або іншого вибуття не враховуються у 
ліквідаційній вартості;

– відповідно до п. 8 ПСБО 7, первісна вартість 
об'єкта основних засобів збільшується з одночасним 

створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком 
суму зобов'язання, яке виникає у підприємства щодо 
демонтажу об'єкта та приведення земельної ділянки, на 
якій він розташований, у стан, придатний для подаль-
шого використання. 

То ж суми, що знадобляться для ліквідації або ін-
шого вибуття враховуються у первісній вартості об'єкта 
основних засобів з одночасним створенням відповідно-
го резерву коштів для фінансування вибуття. Вартість 
такого резерву має бути дисконтова щорічно, протягом 
всього строку корисної експлуатації об'єкта [4]. 

Висновки дослідження. Таким чином, проведений 
аналіз причин утворення «ліквідаційної амортизацій-
ної вартості основних засобів», підсумувати:

− застосування запропонованої нами методики дає 
можливість розраховувати і планувати розвиток амор-
тизаційного процесу для умовно-замкненої економіч-
ної системи, яка складається із багатьох груп основних 
засобів (для реальних підприємств);

− наявність значних сум такої ліквідаційної вартості 
є негативним явищем для економічної системи, яке по-
гіршує ефективність інвестиційного та інноваційного 
проекту, оскільки недоамортизовані суми практично 
неможливо повернути власнику основних засобів;

− при розроблення інвестиційних та інноваційних 
проектів треба вживати заходів для мінімізації сум амор-
тизаційної ліквідаційної вартості основних засобів.
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Метою дослідження є розробка напрямів оцінки фінансово-економічної безпеки на будівельних кор-
поративних підприємствах. Запропоновано визначення фінансово-економічної безпеки будівельних 
корпоративних підприємств, охарактеризована її структура. Обгрунтовані напрями щодо оцінки рів-
ня фінансово-економічної безпеки будівельних корпоративних підприємств, який передбачає засто-
сування методичного підходу, що включає взаємозалежні етапи щодо формування повного та досто-
вірного інформаційно-аналітичного забезпечення, характеристики рівня взаємодії із різними групами 
зацікавлених осіб, визначення методів, інструментів, підходів до оцінки фінансово-економічної без-
пеки, побудови параметричної моделі оцінки, визначення узагальнюючого показника, що характери-
зує рівень фінансово-економічної безпеки, інтерпретації отриманих результатів оцінки.
Ключові слова: будівельні корпоративні підприємства, фінансово-економічна безпека, інтегральний 
критерій оцінки рівня фінансово-економічної безпеки, моделювання інтегрального критерію.

Постановка проблеми. Розробка та реалізація 
стратегії управління фінансово-економічною безпекою 
на будівельних корпоративних підприємствах перед-
бачає формування інформаційного підгрунтя, яке за-
пропоновано отримувати на основі результатів оцінки 
рівня фінансово-економічної безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоре-
тико-методичні положення та практичні аспекти пред-
ставлені у роботах: О. Амосова [1], О. Барановського 
[2], Н. Грицюка [3], Л. Донець [4], Д. Ковальова [5],  
О. Підхомного [6] та ін. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розробка 
напрямів оцінки фінансово-економічної безпеки на бу-
дівельних корпоративних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи існу-
ючи теоретико-методичні підходи визначено поняття 
«фінансово-економічної безпеки будівельних корпора-
тивних підприємств», яке визначається як багатофак-
торна категорія, що складається із комплексу взаємо-
залежних заходів і елементів, що дозволяє забезпечити 
фінансовий, економічний, інвестиційний, інноваційний 
стан збереження стійкості до зовнішніх та внутрішніх 
загроз, характеризує здатність попереднього і своєчас-
ного реагування на диспропорції й дисбаланси, що до-
зволить створити умови для розвитку будівельних кор-
поративних підприємств.

Структура формування фінансово-економічної без-
пеки на будівельних корпоративних підприємствах 
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складається із техніко-технологічних, ресурсних, інте-
лектуально-кадрових, фінансово-економічних, інфор-
маційних, об'єктних, силових, інституційно-правових, 
ієрархічних, екологічних, територіальних, природних 
складових, що дозволить здійснити комплексну оцінку 
рівня фінансово-економічної безпеки.

Представлена оцінка здійснюється за відповідними 
напрямами. 

Зокрема, на початку формується інформаційно-аналі-
тичне забезпечення відносно складових фінансово-еконо-
мічної безпеки будівельних корпоративних підприємств:

– техніко-технологічні складові визначаються тех-
нічним рівнем, технологією та організацією будівель-
ного виробництва, експлуатаційними показниками, 
технічними характеристиками обладнаннями та рівнем 
його використання, виробничими умовами, матеріаль-
но-технічною базою та ін.;

– ресурсні: характеризуються рівнем матеріального 
забезпечення будівельного виробництва, напрямами 
організації ресурсного забезпечення та застосування 
відповідних методів (консервативного – передбачає 
створення значного ресурсного запасу для ведення бу-
дівельного виробництва; метод, який характеризується 
відсутністю запасів матеріального забезпечення і пере-
творення будівельного виробництва у поток; комбіно-
ваний – передбачає створення незначного ресрурсного 
запасу при значній поточності будівельного виробни-
цтва), рівнем використання сучасних матеріалів та ін.;

– інтелектуально-кадрові визначаються рівнем ква-
ліфікації працівників, організацією системи управління 
персоналом, напрямами та якістю підвіщення кваліфі-
кації, системою навчання та мотивації, інноваційністю 
відповідних пропозицій та інновацій, які представля-
ються персоналом, характер та рівень взаємодії із між 
робітниками й підрозділами, ефективність використан-
ня персоналу, показники руху;

– фінансово-економічні характеризуються показни-
ками, що визначають фінансовий стан та рівень фор-
мування й використання економічного потенціалу буді-
вельних корпоративних підприємств;

– інформаційні: якість та повнота інформаційно-
аналітичного забезпечення фінансово-економічної без-
пеки будівельних корпоративних підприємств, рівень 
доступності та захищеність інформації, характерис-
тика документообігу, технології щодо формування та 
обробки інформації, напрями оцінки й аналізу інфор-
мації, програмно-технічна захищеність інформаційної 
політики, діагностика та моніторинг рівня інформацій-
ної безпеки, якість функціонування підрозділів, що ре-
алізують інформаційну політику;

– об'єктні формуються на основі проектної доку-
ментації щодо об'єктів будівництва, їх архітектурних 
особливостей;

– силові визначаються напрямами забезпечення 
формування та реалізації персонального та корпора-
тивного захисту на будівельному корпоративному під-
приємстві, рівень роботи служб та співробітників, що 
забезпечують захист і силове забезпечення протидії не-
гативним явищам, їх протидії;

– інституційно-правові характеризуються норматив-
но-правовою документацією щодо діяльності будівель-
них корпоративних підприємств, об'єктів будівництва, 
законодавчими актами, розпорядженнями центральних 
та місцевих органів влади;

– ієрархічні, що пов'язані із виробничою, організацій-
ною, управлінською та ін. структурою, які застосовують-
ся на будівельних корпоративних підприємствах, інфор-
мацією щодо взаємодії між структурними підрозділами;

– екологічні складові формуються на основі інфор-
мації, яка пов'язана із еколого-ресурсним потенціалом, 
формами рельєфу, системами грунтовних горизонтів, 
природними умовами, ступеню забрудненості, енер-
гетичним станом, речовинним складом, пружністю, 
буферністю та пластичністю екологічної системи, мож-
ливістю, якістю формування та реалізації екологічної 
безпеки, відновлюваністю системи;

– територіальні: забезпеченість населення житлом 
та динамікою введення його в експлуатацію, рівень 
геологічної вивченості території, розмір та якість ді-
лянки, що застосовується для здійснення будівництва, 
географічні умови, інфраструктурні особливості тери-
торії, доступність до транспортних мереж, виробнича 
інфраструктура, рівень територіальної взаємодії буді-
вельних корпоративних підприємств із різними група-
ми зацікавлених осіб;

– природні складові визначаються інформаційним 
забезпеченням щодо природно-кліматичних умов здій-
снення будівництва та функціонування будівельних 
корпоративних підприємств;

– корпоративні характуризуються якістю корпора-
тивного управління, яке включає інформацію, що фор-
мується на основі визначення прав акціонерів, струк-
тури акціонерного капіталу, напрямів та особливостей 
функціонування наглядової ради, виконавчого органу, 
забезпечення контролю за фінансово-господарською 
діяльністю, дотримання інтересів інших зацікавлених 
сторін і корпоративна соціальна відповідальність.

Для здійснення оцінки рівня фінансово-економічної 
безпеки на будівельних корпоративних підприємствах 
автором запропоновано використовувати комбінований 
метод, який базується на інструментах експертного та 
економетричного аналізу.

У рамках представленого дослідження для оцінки 
рівня фінансово-економічної безпеки будівельних кор-
поративних підприємств використовується відповід-
ний інтегральний критерій. 

У результаті дослідження встановлено, що на бу-
дівельних корпоративних підприємствах посередній 
рівень узагальнюючого критерію – середнє значення 
цього показника складає 0,458. Це свідчить про те, що 
на досліджених будівельних корпоративних підприєм-
ствах не приділяється значної уваги щодо формування 
та реалізації фінансово-економічної безпеки. Це по-
требує активних дії щодо розробки та впровадження 
стратегії управління фінансово-економічної безпеки на 
представлених підприємствах.

Для визначення достовірності проведеного дослі-
дження, характеристики узгодженості думок експер-
тів використовується коефіцієнт конкордації, значення 
якого складає 0,79, що свідчить про високий рівень 
узгодженості думок експертів.

Для здійснення оцінки щодо визначення інтеграль-
ного критерію фінансово-економічної безпеки будівель-
них корпоративних підприємств будується відповідна 
модель шляхом застосування економетричного моде-
лювання, яке представляє собою сукупність методів, ін-
струментів, прийомів, що дозволяють визначити рівень 
впливу незалежних факторів (х) на залежну змінну (у).
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Отже, враховуючи особливості формування й ви-
користання фінансово-економічної безпеки на буді-
вельних корпоративних підприємствах, визначені її 
складові, охарактеризовані напрями оцінки та критерії, 
які використовуються для здійснення економетричного 
моделювання запропонована базова модель:

Ікфеб = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 +  
+ Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13,

де Ікфеб – інтегральний критерій фінансово-еконо-
мічної безпеки будівельних корпоративних підприємств;

Z1 – техніко-технологічні складові фінансово-еконо-
мічної безпеки;

Z2 – ресурсні складові;
Z3 – інтелектуально-кадрові;
Z4 – фінансово-економічні;
Z5 – інформаційні;
Z6 – об'єктні;
Z7 – силові;
Z8 – інституційно-правові;
Z9 – ієрархічні;
Z10 – екологічні;
Z11 – територіальні;
Z12 – природні;
Z13 – корпоративні.
Для розробки економетричної моделі оцінки авто-

ром застосовуються наступні етапи для оцінки інте-
грального критерію фінансово-економічної безпеки 
будівельних корпоративних підприємств:

1. Формування інформаційно-аналітичного забезпе-
чення та визначення складових щодо оцінки інтеграль-
ного критерію фінансово-економічної безпеки.

2. Визначення впливу складових на інтегральний 
критерій фінансово-економічної безпеки будівельних 
корпоративних підприємств.

3. Оцінка коефіцієнтів кореляції та детермінації.
4. Визначення F-критерію Фішера та критерія Стью-

дента для розробленої економетричної модель.
5. Інтерпретація побудованої економетричної мо-

делі впливу визначених складових на на інтегральний 
критерій фінансово-економічної безпеки будівельних 
корпоративних підприємств.

6. Розробка рекомендацій для зростання ефективнос-
ті й результатвності формування і реалізації фінансово-
економічної безпеки суб'єктів господарювання у рамках 
стратегії управління фінансово-економічною безпекою 
на будівельних корпоративних підприємствах.

Таким чином, на основі запропонованих етапів еко-
нометричного моделювання та інформаційно-аналітич-
ного забезпечення розроблена модель для оцінки ін-
тегрального критерію фінансово-економічної безпеки 
будівельних корпоративних підприємств:

Ікфеб = 0,27 + 0,46 х Z1 + 0,42 х Z2 + 0,28 х Z3 +  
+ 0,76 х Z4 + 0,32 х Z5 + 0,24 х Z6 + 0,22 х Z7 +  

+ 0,23 х Z8 + 0,18 х Z9 + 0,19 х Z10 + 0,17 х Z11 +  
+ 0,15 х Z12 + 0,4 х Z13. 

Критерії адекватності свідчать про достовірність 
розробленої моделі. 

Значення узагальнюючого критерію, який характе-
ризує рівень фінансово-економічної безпеки суб'єктів 

господарювання, свідчить про посередній її рівень. 
Зміни інтегрального критерію фінансово-економічної 
безпеки будівельних корпоративних підприємств за-
безпечуються:

– зростання техніко-технологічних складових фі-
нансово-економічної безпеки на 1% призводить до 
зростання інтегрального критерію на 46%, навпаки їх 
зменшення на відповідний відсоток сприятиме його 
зниженню;

– збільшення ресурсних складових на 1% забез-
печуватиме зростанню інтегрального критерію фінан-
сово-економічної безпеки будівельних корпоративних 
підприємств на 42% і навпаки;

– зростання інтелектуально-кадрової складової на 
1% сприятиме збільшенню інтегрального критерію на 
28% і навпаки;

– збільшення фінансово-економічних складових 
на відповідний відсоток забезпечить зростанню інте-
грального критерію на 76% і навпаки;

– зростання інформаційних складових фінансово-
економічної безпеки будівельних корпоративних під-
приємств призводить до збільшення інтегрального 
критерію на 32% і навпаки;

– збільшення об'єктних складових забезпечить зрос-
тання інтегрального критерію на 24% і навпаки;

– зростання силових, інституційно-правових, іє-
рархічних, екологічних, територіальних, природних 
складових фінансово-економічної безпеки будвіель-
них корпоративних підприємств на 1% призводить до 
збільшення інтегрального критерію на 22%, 23%, 18%, 
19%, 17%, 15%, відповідно і навпаки.

– збільшення корпоративної складової на 1% спри-
ятиме зростанню інтегрального критерію фінансово-
економічної безпеки будівельних корпоративних під-
приємств на 40% і навпаки.

Таким чином, у рамках стратегії управління фі-
нансово-економічною безпекою будівельних корпора-
тивних підприємств необхідно сфокусувати увагу на 
складових фінансово-економічної безпеки залежно від 
значущості їх впливу.

Заходи відповідно складових фінансово-економіч-
ної безпеки будівельних корпоративних підприємств 
реалізуються не окремо один від одного, а комплексно 
у рамках відповідної стратегії управління.

Висновки. Таким чином, запропоновано мето-
дичний підхід до оцінки рівня фінансово-економіч-
ної безпеки, який включає взаємозалежні етапи щодо 
формування повного та достовірного інформаційно-
аналітичного забезпечення, характеристики рівня взає-
модії із різними групами зацікавлених осіб, визначення 
методів, інструментів, підходів до оцінки фінансово-
економічної безпеки, побудови параметричної моде-
лі оцінки, визначення узагальнюючого показника, що 
характеризує рівень фінансово-економічної безпеки, 
інтерпретації отриманих результатів оцінки, що дозво-
лило розробити рекомендації відносно зростання ефек-
тивності й результативності формування та реалізації 
фінансово-економічної безпеки на будівельних корпо-
ративних підприємствах.

(1)

(2)
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НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Юй Дзянбо
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городского хозяйства имени А.Н. Бекетова

Целью исследования является разработка направлений оценки финансово-экономической безопасности на 
строительных корпоративных предприятиях. Предложено определение финансово-экономической безопас-
ности строительных корпоративных предприятий, охарактеризована ее структура. Обоснованы направления 
относительно оценки уровня финансово-экономической безопасности строительных корпоративных предпри-
ятий, предусматривающий применение методического подхода, который включает взаимозависимые этапы 
относительно формирования полного и достоверного информационно-аналитического обеспечения, характе-
ристики уровня взаимодействия с разными группами заинтересованных лиц, определения методов, инстру-
ментов, подходов, к оценке финансово-экономической безопасности, построения параметрической модели 
оценки, определения обобщающего показателя, который характеризует уровень финансово-экономической 
безопасности, интерпретации полученных результатов оценки.
Ключевые слова: строительные корпоративные предприятия, финансово-экономическая безопасность, интеграль-
ный критерий оценки уровня финансово-экономической безопасности, моделирование интегрального критерия.
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ON THE CORPORATE ENTERPRISE
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The aim is to develop directions of assessment of the financial and economic security for building corporate 
enterprises. Offered the definition of financial and economic security building corporate enterprises, characterized 
its structure. The directions on the assessment of the level of financial and economic security building corporate 
enterprise, which involves the use of methodological approaches, including interrelated stages for the formation of 
complete and accurate information and analytical support, performance level of interaction with different groups of 
stakeholders, identification of methods, tools and approaches to assessment financial and economic security, build 
parametric models of assessment, determination summary measure that reflects the level of financial and economic 
security, interpretation of assessment results.
Keywords: building corporate enterprises, financial and economic security, integral criterion for assessing the level of 
financial and economic security, modeling integral criterion.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Довбенко В.І.
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Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглянуто питання формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу вітчиз-
няних підприємств, який спроможний забезпечити їх успішний розвиток. Проаналізовано види роз-
витку і чинники, що впливають на ефективність діяльності підприємств. Сформовано комплекс за-
ходів для активізації інноваційної діяльності та залучення інвестицій в інноваційні проекти з метою 
забезпечення своєчасного оновлення потенціалу розвитку підприємств.
Ключові слова: інноваційний потенціал, види розвитку, генерування інновацій, кластери, інновацій-
ні проекти, інноваційна інфраструктура.

Постановка проблеми. Інноваційний шлях роз-
витку економіки стає у сучасних умовах вирішальним 
чинником її конкурентоспроможності. Швидкі темпи 
розвитку підприємств за умов сьогодення неможливі без 
їх інноваційної активності. Однак в Україні інноваційна 
діяльність підприємств практично позбавлена держав-
ної підтримки, внаслідок чого економіка вже тривалий 
час знаходиться у стані занепаду та стагнації. Ті ж під-
приємства, які звітують про здійснення інноваційної ді-
яльності, у більшості випадків займаються локальними 
інноваціями, спрямованими на вдосконалення вже існу-
ючих технологічних процесів чи модернізацію продук-
ції, яка випускалася і до того. У результаті країна втра-
чає можливості виходу на світові ринки з продукцією, 
що містить значну частку доданої вартості і в результаті 
погіршує свої позиції у світових рейтингах конкуренто-
спроможності. Утворюється порочне коло, коли на під-
тримку і розвиток інноваційної діяльності підприємств 
практично немає необхідних коштів, а взяти їх нізвідки, 
так як надходження від експорту та реалізації продукції 
та послуг на внутрішньому ринку настільки мізерні, що 
вистачає тільки на часткове вирішення нагальних про-
блем, не пов'язаних із розвитком. Інвестиційний клімат, 
особливо під впливом розгортання воєнних подій на 
сході країни, значно погіршився, що особливо негатив-
но позначається на стані високотехнологічних галузей. 
Щоправда, певну надію вселяє пожвавлення в сфері 
оборонно-промислового комплексу (ОПК), який нерід-
ко розробляє нові технології і товари подвійного при-
значення, які можуть бути використані й у виробництві 
інших видів продукції. Проте для активізації економіч-
них процесів, особливо у сфері інноваційної діяльності, 
важливо вирішувати одночасно цілий комплекс питань, 
пов'язаних як і з створенням сприятливих умов для роз-
витку малого інноваційного бізнесу, так і з залученням 
інвестицій в реалізацію перспективних інноваційних 
проектів, що є можливим за умови формування конку-
рентного середовища і залучення в інноваційні процеси 
нових учасників з перспективними ідеями. Однак поді-
бні процеси повинні підтримуватися державою з метою 
об'єднання зусиль багатьох учасників, спрямованих на 
вирішення пріоритетних завдань, пов'язаних насамперед 
із вирішенням проблем ресурсозбереження, формування 
сучасної транспортної та інноваційної інфраструктури, 

покращення інформаційного забезпечення та соціаль-
них комунікацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми розвитку економіки й формування інноваційно-
го потенціалу окремих суб'єктів господарювання до-
сліджували такі вчені як В. Геєц, П. Друкер, Г. Іцкович,  
Л. Мельник, Й. Петрович, М. Портер, М. Рогоза,  
В. Соловйов, А. Ткаченко, Й. Шумпетер, Л. Федулова, 
Г. Чесбро, Н. Чухрай та ін. Вони аналізували види роз-
витку, його динаміку, склад та структуру інноваційного 
потенціалу економіки та окремих підприємств, чинники, 
які впливають на формування інноваційного потенціалу 
та ефективність його використання з урахуванням його 
ролі в діяльності різних підприємств. Однак дискусій-
ними продовжують залишатися питання про визначення 
пріоритетів для розвитку підприємств різних галузей, 
місце та роль соціальної відповідальності бізнесу, ін-
новаційної культури, можливості практичного застосу-
вання в діяльності вітчизняних підприємств концепцій 
відкритих інновацій та «потрійної спіралі». Потребують 
уточнення також підходи до формування середовища 
сприйняття інновацій з метою їх своєчасної комерціа-
лізації, зокрема, шляхом формування агенцій розвитку, 
центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, 
технологічних парків. У публікаціях на дану тему немає 
єдності думок стосовно можливостей реструктуризації 
існуючого інноваційного потенціалу підприємств з ме-
тою забезпечення кращих, порівняно з існуючими умов 
для якісно нового типу розвитку, зорієнтованого на задо-
волення перспективних потреб споживача та підвищен-
ня рівня соціальних стандартів за рахунок застосування 
передових технологій і створення нових робочих місць у 
високотехнологічних галузях.

Мета дослідження. Цілі статті полягають у вияв-
ленні проблем формування інноваційного потенціалу 
вітчизняних підприємств та визначенні шляхів забез-
печення їх розвитку із врахуванням світового досвіду, а 
також особливостей галузі, стану конкретного суб'єкта 
господарювання. Для забезпечення успішного розви-
тку підприємству необхідні інвестиції в інноваційні 
проекти, які забезпечують перехід на нові прогресив-
ні технології, випуск нових видів продукції та надан-
ня високоякісних послуг споживачам. З даною метою 
важливо створити середовище сприйняття інновацій, 
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яке сприяє ефективній взаємодії учасників у процесі 
реалізації інноваційних проектів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Іннова-
ції у сучасних умовах стали важливим механізмом під-
тримки високих темпів зносу господарських систем, що 
забезпечує швидкі темпи еволюції у сфері економіки. 
У результаті відбувається активізація процесів кількіс-
них та якісних змін, які призводять до формування нових 
форм диференціації та інтеграції різнорідних об'єктів.

Розвиток соціально-економічних систем пов'язаний з 
їх інформаційним різноманіттям. Біфуркаційні зміни во-
лодіють дуже важливою з точки зору прискорення про-
цесів розвитку властивістю: вони стрибкоподібно збіль-
шують характеристики змінюваності системи [1, с. 203].

Розвиток підприємства за своїм змістом є сукупніс-
тю процесів, які ведуть до збільшення потенціалу під-
приємства. Формами прояву таких процесів виступа-
ють кількісні та якісні зміни, адаптація до зовнішнього 
середовища та внутрішня інтеграція підприємства, які 
забезпечують отримання відповідних результатів, які 
проявляються у збільшенні вартості підприємства.

Загалом розрізняють достатньо значну кількість ви-
дів розвитку, які можуть бути систематизовані за пев-
ними ознаками (табл. 1). 

Таблиця 1
Систематизація видів розвитку [з урахуванням 2]

Критерії Види розвитку

Характер розвитку Екстенсивний (еволюційний) й 
інтенсивний (трансформаційний)

Джерело розвитку Екзогенний та ендогенний

Складність об'єкта Індивідуальний, груповий, за-
гальний 

Форма Прямолінійний, поступальний, 
прискорений, уповільнений

Напрям розвитку Спрямований, хаотичний

Кількість векторів Одновекторний, багатовектор-
ний, фронтальний 

Комплексність змін Однопроектний, односферний, 
багатосферний та холічний

Характеристика змін Прогресія, дегресія, пульсація 

Форма розвитку визначається характером змін, їх 
інтенсивністю, періодичністю та повторюваністю змін. 
Важливо правильно обрати напрям розвитку підприєм-
ства, від чого залежить його конкурентоспроможність. 
У випадку частих змін напрямків розвитку підприєм-
ства (що має місце за нинішніх умов в Україні) його 
діяльність набуває хаотичного характеру, що заважає 
досягненню поставлених перспективних цілей.

Стійкий економічний розвиток у довгостроковому 
періоді залежить не стільки від структури власності і 
реального ресурсного потенціалу країни, скільки від 
інноваційного характеру підприємництва, що забезпе-
чується активним і послідовним освоєнням досягнень 
науки і техніки та передового досвіду інноваційної ді-
яльності. Забезпечення стійких темпів економічного 
зростання повинно базуватися виключно на новій па-
радигмі інвестиційного розвитку, що гарантує підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняних товарів 
і послуг, зростання продуктивності праці, технічне 
оновлення насамперед галузей виробничої сфери, кар-

динальне підвищення якості товарів і послуг, тобто має 
передбачати використання інновацій [3, с. 9].

Інноваційний розвиток є складовою економічного 
розвитку і містить в собі риси цієї категорії, які відо-
бражають такі його властивості [на основі 4]:

– цілеспрямованість (вмотивованість, структурова-
ність, закономірність);

– кількісно-якісні зміни (біфуркаційність, адаптив-
ність, циклічність);

– генерування змін (динамічність, невизначеність, 
високий ризик); 

– циклічність (дискретність, періодичність, повто-
рюваність циклів);

– мінливість у часі (нерівномірність).
Інноваційний розвиток підпорядковується законам 

діалектики, які відображають якісні зміни і розкрива-
ють суперечливу сутність інноваційного процесу. Ево-
люція економічних систем у довгостроковому періоді 
відбувається під впливом суперечностей потреб та ін-
тересів сторін. Інновації вступають у конфлікт із кон-
сервативним мисленням, спрямованим на збережен-
ня існуючого стану, і націлені на суттєве підвищення 
ефективності діяльності підприємства.

Невід'ємною функцією економічної системи є гене-
рування інновацій (невизначених випадкових змін). Ін-
новаційний розвиток, спираючись на загальні принци-
пи циклічного розвитку науково-технічного прогресу, 
визначає об'єктивну потребу зміни поколінь техніки та 
технологій, передбачає можливі альтернативні варіан-
ти впровадження науково-технічних нововведень тощо.

Система чинників економічного розвитку згідно з 
підходом Світового економічного форуму (WEF) вклю-
чає базові чинники, чинники ефективності й чинники 
розвитку та інновацій (табл. 2).

Таблиця 2
Система чинників економічного розвитку (WEF), %

Базові 
чинники

Чинники 
ефектив-

ності

Чинники 
розвитку та 
інновацій

Розвиток на основі 
базових факторів 50 35 5

Розвиток на основі 
ефективності 40 50 10

Інноваційний роз-
виток 20 50 30

Складено автором на основі данихсайту www.ier.com.ua

Вітчизняна економіка так і не перейшла на іннова-
ційний тип розвитку, а знаходиться серед країн, що роз-
виваються на основі чинників ефективності. 

Активізація інноваційного розвитку підприємств по-
винна бути пов'язана, по-перше, з оновленням основних 
виробничих фондів, які мають стати головним джерелом 
збільшення обсягів виробництва та створення умов для 
виготовлення вітчизняної продукції на рівні кращих сві-
тових зразків. По-друге, розвиток інноваційної діяльнос-
ті має бути органічно пов'язаним з ресурсозбереженням 
і приводити до суттєвого зменшення витрат матеріалів 
на одиницю продукції. По-третє, виходячи з сучасних 
умов, інноваційний розвиток повинен мати соціальну 
спрямованість, де саме людина, якість та безпека її жит-
тя мають стати основним пріоритетом [5].
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Міцним підґрунтям для активізації інвестиційно-
інноваційного розвитку служить нова державна регі-
ональна політика. Провідна роль у цьому процесі на-
лежить формуванню регіональних та міжрегіональних 
кластерів, що дозволить оптимізувати діяльність ви-
робничих систем, активізує розвиток високотехноло-
гічних і наукоємних виробництв, сприятиме викорис-
танню переваг спеціалізації компаній і забезпечить на 
цій основі потужний ефект синергії соціально-еконо-
мічного зростання. Ключові переваги кластерної орга-
нізації виробництва включають [6, с. 15-16]:

зміцнення співробітництва між бізнесом, наукою і 
державою;

швидкий доступ до ресурсів, знань, інноваційних 
технологій;

активізація інноваційної діяльності компаній завдя-
ки «ефекту переливу» (spill-over), тісним контактам зі 
споживачами та іншими компаніями;

підвищення інвестиційної привабливості економіки;
пришвидшення темпів створення і розвитку нових 

компаній; 
формування замкнених виробничих циклів.
Процес створення (трансформування) нового кон-

курентоспроможного інноваційного потенціалу під-
приємств потребує здійснення наступних заходів:

визначення пріоритетних галузей і сфер діяльності 
(наука, освіта) та надання їм реальної допомоги з боку 
держави у формі субсидій, субвенцій та преференцій і га-
рантування їх прав на створену інтелектуальну власність;

забезпечення належного рівня підтримки інновацій-
ної діяльності (на державному і корпоративному рівні), 
насамперед стартапів;

підтримання належного рівня конкуренції серед учас-
ників інноваційних процесів шляхом формування середо-
вища сприйняття інновацій за рахунок розвитку сучасної 
інноваційної інфраструктури, підвищення рівня іннова-
ційної культури, фінансування стартапів та спін-оффів;

залучення інвестицій під державні гарантії у сферу 
інноваційної діяльності з метою формування сприятли-
вого інвестиційного клімату для ризикових вкладень в 
перспективні інноваційні проекти;

пріоритетне фінансування інноваційних проектів, 
які вирішують завдання ресурсозбереження, насампе-
ред, забезпечують економію енергоресурсів;

забезпечення соціальної спрямованості інновацій-
ної діяльності.

Здійснення зазначених вище заходів потребує стра-
тегічного мислення осіб, що приймають рішення, на 
всіх рівнях управління державою, наукою та бізнесом. 
З метою генерування ідей щодо конкретної реалізації 
інноваційних проектів у багатьох випадках доцільно 
підключати громадськість до участі у процесах пошу-
ку варіантів вирішення тих чи інших проблем шляхом 
оголошення відкритих конкурсів. Бізнесу слід активі-
зувати взаємодію з внутрішніми і зовнішніми групами 
впливу. Це дозволить збалансувати економічні, соці-
альні та екологічні цілі розвитку. 

Здійснення стратегії соціальної відповідальності 
бізнесу підвищує привабливість компанії перед інвес-
торами. В рамках партнерств з неурядовими органі-
заціями і місцевою владою компаніям слід долучити-
ся до вирішення складних соціальних та екологічних 
проблем завдяки об'єднанню фінансових, людських та 
адміністративних зусиль на прозорих чітких умовах з 
виведення на ринок нових товарів і послуг, необхідних 
споживачам [7]. 

Для покращення ситуації в інноваційній сфері ді-
яльності потрібні якісні зміни, що передбачає ство-
рення інноваційної та інформаційної інфраструк-
тури та ефективної системи трансферу технологій, 
страхування ризиків інноваційної діяльності та під-
вищення мотивації створення малих інноваційних 
підприємств, насамперед, стартапів, які спроможні 
ефективно вирішувати питання комерціалізації інно-
ваційних ідей та розробок. Також слід стимулювати 
приплив інвестицій у високотехнологічний сектор, 
що створить передумови для оновлення потенціалу 
розвитку економіки. 

Висновки. У статті на основі аналізу стану інно-
ваційного розвитку економіки, структури капітальних 
інвестицій та показників інноваційної діяльності про-
мислових підприємств виявлено чинники, які гальму-
ють процес переходу на інноваційну модель розвитку. 
Встановлено невідповідність існуючого рівня виробни-
цтва вимогам інноваційного суспільства та охаракте-
ризовано умови щодо забезпечення платоспроможного 
попиту на результати НДДКР з боку реального сектора 
економіки, включно із створенням сучасної інновацій-
ної інфраструктури і покращенням інвестиційного клі-
мату. Подальші дослідження мають виявити нові мож-
ливості сприяння процесам інноваційного оновлення 
потенціалу розвитку вітчизняних підприємств.
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Проаналізовано та визначено відмінності в поняттях «мотивація» та «стимулювання». Розглянуто 
механізм мотивації на підприємстві. Визначено основні цілі та складові системи мотивування інно-
ваційної діяльності на підприємстві та їх значення для зниження витрат на підприємстві. Запропо-
нована універсальна система внутрішньої мотивації інноваційної діяльності на підприємстві з метою 
зниження витрат та етапи розробки інноваційної стратегії для її впровадження.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, зниження витрат, система мотивування на підприємстві.

Постановка проблеми. За умов входження Украї-
ни до глобальної економічної системи особливо акту-
альними постають питання забезпечення конкуренто-
спроможності вітчизняних технологій та підвищення 
інноваційного потенціалу підприємств. При цьому, на 
підприємствах одним з лідерів серед антикризових за-

собів було і залишається зниження витрат як способу 
покращення загальних показників діяльності підприєм-
ства, вивільнення коштів для його розвитку. В умовах 
геополітичної кризи, що склалася в Україні протягом 
останнього року, зниження витрат набуває ключового 
значення для більшості підприємств.
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Зниження витрат є специфічною сферою організа-
ційно-управлінської діяльності, успіх в якій часто зале-
жить не тільки від впливу вимірюваних та контрольо-
ваних факторів – конкурентної позиції підприємства, 
принципів його діяльності, ресурсного забезпечення, 
фінансів, тощо, а і від факторів, що не завжди підля-
гають чіткій оцінці. Зокрема, мова йде про мотивацію 
та стимулювання інноваційної діяльності як сукупності 
зовнішніх та внутрішніх факторів стимулювання. 

При цьому, не варто недооцінювати вагу саме фак-
тору внутрішньої вмотивованості в зниженні витрат 
інноваційного підприємства як на рівні керівництва 
підприємства, так і на рівні окремо взятого працівни-
ка. Тому важливим є розроблення системи мотивації на 
підприємстві, яка б враховувала фактори мотивації на 
зниження витрат та була налаштована на підвищення 
інноваційного потенціалу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блема стимулювання інноваційної діяльності підпри-
ємств висвітлюється в працях багатьох вчених. Зокрема 
Карюк В.І. [3] у своїй статті обґрунтовує необхідність та 
значущість стимулювання інноваційної діяльності під-
приємств, завдяки якому можна підвищити конкурен-
тоспроможність вітчизняної економіки. Кошеленко В.В. 
[5] аналізує основні фактори впливу на інноваційну ді-
яльність підприємства. Проте, питання системного сти-
мулювання інноваційної діяльності підприємства і досі 
залишаються остаточно не вирішеними. Також варто 
сказати, що стимулюванню як фактору зниження витрат 
на підприємстві приділяється недостатньо уваги.

Мета дослідження. Розробка універсальної систе-
ми стимулювання на інноваційному підприємстві, ви-
значення основних етапів та заходів для втілення сис-
теми на практиці.

Виклад основного матеріалу. Існує багато погля-
дів вчених щодо розмежувань термінів «мотивація» 
та «стимулювання». Основною відмінністю між цими 
термінами є те, що мотивація виникає у людини всере-
дині, а стимулювання – це процес зовнішнього впливу 
на людину для спонукання її до здійснення конкретних 
дій. Тобто, для того, щоб особа здійснила певний вчи-
нок, у неї на це має бути певний мотив, а не стимул 
ззовні. При цьому, стимул не матиме впливу до тих пір, 
поки не перетвориться на внутрішній мотив.

Як будь-яка система, мотиваційний механізм має 
виокремленні взаємопов'язані елементи, при 
зміні одних – змінюються й інші. Фрагмент та-
кого механізму наведемо на рис. 1.

Зважаючи на те, що основними чинниками 
формування мотивації є зовнішні та внутрішні 
стимули, то представлення обраного фрагмента 
мотиваційного механізму є доцільним. 

Загалом, мотиваційний механізм діяльності 
залежить від рівня мотивації, від учасників про-
цесу, від зовнішніх та внутрішніх факторів. До 
внутрішніх чинників належать: організаційна 
структура, інноваційний потенціал підприєм-
ства, розмір організації, науково-технічні мож-
ливості підприємства, технологія виробництва, 
інформаційна інфраструктура, кадровий потен-
ціал [2, c. 530].

Доцільність розглядати механізм моти-
вації через призму зменшення витрат поля-
гає, на мою думку, в тому, що ці два аспекта є 

взаємопов'язаними. В мотивації має бути чіткий баланс 
між вхідними потоками та результатом. Іншими слова-
ми, мотиваційні заходи не можуть коштувати більше, 
ніж ефект, який здобуде компанія. Таким чином, абсо-
лютно логічним буде враховувати мотиваційні затрати 
на етапі побудови стратегічної системи управління ви-
тратами, і до того ж, використовувати стимулювання 
власне як один з факторів мінімізації витрат. Окрім 
того, систему зниження витрат та систему мотивації на 
більшості підприємств можна прирівняти за масштаб-
ністю, адже обидві вони працюють на всьому органі-
заційно-виробничому циклі підприємства. Саме тому 
варто розглядати побудову комплексної системи моти-
вації та зниження витрат.

Не зважаючи на чітко сформований механізм моти-
вації, можна виокремити декілька факторів, які усклад-
нюють і роблять неясним процес практичного розгор-
тання мотивації:

– неочевидність мотивів (можна здогадуватись чи 
припускати з приводу того, які мотиви діють, але в яв-
ному вигляді їх виділити неможливо. Для цього необ-
хідні тривалі спостереження для того, щоб спробувати 
з достатнім ступенем вірогідності сказати про те, які 
мотиви виступають в ролі рушійної сили в мотивацій-
ному процесі людини);

– мінливість мотиваційного процесу (характер мо-
тиваційного процесу залежить від того, які потреби 
ініціюють його. Однак самі потреби перебувають між 
собою в складній динамічній взаємодії, найчастіше 
суперечать одна одній, або ж, навпаки, підсилюють дії 
окремих потреб. При цьому складові цієї взаємодії мо-
жуть мінятися в часі, змінюючи спрямованість і харак-
тер дії мотивів. Тому навіть при найглибшому знанні 
мотиваційної структури людини, мотивів її дії можуть 
виникати непередбачені зміни в поведінці людини й не-
передбачена реакція з її боку на мотивуючі впливи);

– відмінність мотиваційних структур окремих лю-
дей, різний ступінь впливу однакових мотивів на різ-
них людей, різний ступінь залежності дії одних моти-
вів від інших (в одних людей прагнення до досягнення 
результату може бути дуже сильним, в інших же воно 
може бути відносно слабким. У цьому випадку даний 
мотив буде по-різному впливати на поведінку людей. 
Можлива й інша ситуація: дві людини мають однаково 
сильний мотив на досягнення результату. Але в однієї 

 

Винагорода 

Стимули зовнішнього середовища

Мотиви 
Ініціація інноваційних змін
вищим керівництвом фірми

Стимули внутрішнього 
середовища

Мотиви
Вибір персоналом способів дії щодо участі в 

інноваційному процесі залежно від валентності
стимулів і внутрішніх мотивів

Дії персоналу
(поведінка)

Формування 
інноваційного типу 

мислення у персоналу 
фірми

Позитивне сприйняття 
персоналом інноваційних 

зусиль керівників 

Результати 
(участь 

працівників в 
інноваційних 

процесах)

У
ча

ст
ь
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цей мотив домінує над усіма іншими, і вона буде до-
магатися результату будь-якими способами. В іншої ж 
цей мотив порівняний по чинності дії з мотивом на спі-
вучасть у спільних діях. У цьому випадку дана людина 
буде поводитися по-іншому).

Стимулювання як фактор зниження витрат має на 
меті прямо та опосередковано впливати на такі чинни-
ки ефективності діяльності підприємства шляхом за-
охочення та спонукання до розвитку його персоналу:

– Удосконалення бізнес-плану інноваційного проекту;
– Підвищення рентабельності інноваційного проекту;
– Удосконалення проектно-кошторисної документа-

ції інноваційного проекту;
– Управління грошовими витратними потоками ін-

новаційного проекту;
– Підвищення конкурентоспроможності продукції 

за рахунок реалізації інноваційного проекту;
– Підвищення рентабельності інноваційного проекту;
– Управління вартістю інноваційного проекту.

На основі моніторингу та аналізу основних методів 
стимулювання було встановлено, що в світовій практи-
ці стимулювання здійснюється за двома рівнями: для 
власників (чи генеральних керівників підприємства) 
та для працівників. Керівництво стимулює держава на 
основі надання відповідної підтримки, фінансування 
чи безвідсоткового кредитування. Стимулювання пра-
цівників підприємства здійснюється керівництвом за 
рахунок відповідних матеріальних заохочень чи прове-
дення нематеріальних заходів (просування по кар'єрній 
сходинці, додаткові повноваження тощо). Всі форми 
стимулювання мають здійснюватись на основі прин-
ципів комплексності, збалансованості, стабільності, 
справедливості та прозорості, економічної доцільності, 
гнучкості та адаптивності [6].

Якісна та грамотна мотивація на підприємстві, зо-
крема, може вирішити проблеми обліку витрат на 
підприємстві. Адже у процесі управління витратами 
особливо важливого значення набуває оперативність 

отримання інформації про витрати, що дозволяє 
втручатися у виробничий процес з метою його 
оптимізації, попереджувати невиробничі ви-
трати, що має велике значення при підвищенні 
його ефективності.

Основними цілями стимулювання іннова-
ційної діяльності в контексті зниження витрат є: 

1) забезпечення економічної ефективності 
інноваційних робіт;

2) скорочення циклу «дослідження-розроб-
ка-впровадження»;

3) збільшення кількості інноваційних пропо-
зицій;

4) підвищення економічності та інновацій-
ності виконання проектів й праці суб'єктів інно-
ваційного процесу;

5) забезпечення високого науково-технічно-
го рівня інновацій;

6) зростання інноваційного потенціалу під-
приємства;

7) спонукання працівників до постійного 
підвищення рівня знань.

Оскільки, ми формуємо систему внутріш-
нього стимулювання, окреслимо коло факторів, 
що мають до неї увійти, не беручи до уваги зо-
внішні фактори, такі як державне стимулюван-
ня: матеріальне; стимулювання креативності; 
партисипативне управління; оптимізація орг-
структури, творче стимулювання.

Всі форми стимулювання мають здійснюва-
тись на основі принципів комплексності, зба-
лансованості, стабільності, справедливості та 
прозорості, економічної доцільності, гнучкості 
та адаптивності.

Стабільність функціонування системи має за-
безпечуватись за допомогою правильного вибо-
ру напрямів, форм та рівнів стимулювання. При 
цьому, для ефективного функціонування системи 
стимулювання інноваційної діяльності підпри-
ємства необхідно розробити стратегію відповід-
но до специфіки діяльності підприємства.

За наведеними складовими системи стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємства, 
розробимо загальну систему стимулювання 
інноваційної діяльності підприємств. Викорис-

 

Методи 
стимулювання

Принципи 
стимулювання

Інноваційна діяльність підприємства

Матеріальне 
стимулювання

Стимулювання 
креативності

Застосування 
партисипативного 

управління

Оптимізація 
організаційної 

структури управління

Напрями 
стимулювання

Форми 
стимулювання

Рівні 
стимулю-

вання

Система стимулювання інноваційної діяльності підприємства

Інноваційна стратегія підприємства

Пошук та кількісна 
оцінка резервів 

зменшення витрат 
інноваційних 

процесів, 
визначення, 

обґрунтування та 
запуск механізмів їх 

мобілізації

Контроль 
виконання та 

гнучке 
коригування 
розроблених 

планів.

Виявлення та 
обґрунтування 

механізмів 
мобілізації 

резервів

Оцінка 
обґрунтовано
сті величини 

витрат

Підвищення 
оперативнос

ті обліку

Стартегічне управління витратами підприємства
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[Складено автором]
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Рис. 3. Етапи розробки інноваційної стратегії для 
впровадження системи стимулювання інноваційної 
діяльності підприємства
Cкладено на основі [4]
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тання даної системи буде ефективним для вітчизняних 
підприємств, так як вона забезпечує зменшення впливу 
негативних факторів на діяльність підприємства, зо-
крема на інноваційну (рис. 2).

Взаємодія всіх елементів розробленої системи здій-
снюється на основі залежності один від одного. Відсут-
ність одного з елементів спричинить до зниження ефек-
тивності застосування даної системи. При визначенні 
обсягів матеріальних заохочень варто звертати увагу на 
економічне обґрунтування таких виплат. Таке регулю-
вання має здійснюватись на основі розрахунку показ-
ника співвідношення реально отриманого ефекту від 
використання певного методу стимулювання до витрат 
на його проведення. Якщо при цьому спостерігається 
додатковий абсолютний прибуток, тоді вважається, що 
інноваційні дослідження були ефективними.

Впровадження розробленої системи на відповідно-
му підприємстві доцільно здійснити на основі розро-
бленої стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Етапи розробки стратегії стимулювання інновацій-
ної діяльності промислового підприємства зображено 
на рис 3.

Послідовність етапів розроблення та реалізації 
стратегії наступна:

1. Етап розроблення цілей: формування місії-орієн-
тації і місії-політики організації, у яких підкреслюється 
прихильність до інноваційної діяльності; формується 
мета інноваційного розвитку організації.

Загалом, формулювання цілей інноваційної страте-
гії має бути пов'язане з життєвими циклами продукції, 
які проходять стадії: народження, дитинство, юність, 
рання зрілість, остаточна зрілість, старіння і відро-
дження. І на кожній з цих стадій інноваційний розвиток 
підприємства має свій специфічний характер.

Крім цього, на початковому етапі розбудови іннова-
ційної стратегії вирішується її тривалість та тип. 

2. Етап стратегічного аналізу: аналізується внутрішнє 
середовище й оцінюється інноваційний потенціал; ана-
лізується стан зовнішнього середовища й інноваційний 
клімат; визначається інноваційна позиція організації.

3. Етап вибору стратегії стимулювання: визначають-
ся базові стратегії розвитку та їх інноваційні складові; 
здійснюються вибір і обґрунтування інноваційної стра-
тегії; розробляється план адаптації розробленої систе-
ми стимулювання інноваційної діяльності відповідно 
до специфіки та умов функціонування підприємства;

4. Етап реалізації стратегії стимулювання: розро-
бляється план реалізації проекту, особливо врахову-
ється інноваційний характер перетворень; оцінюється 
ефективність процесу реалізації і проводиться необхід-
не коригування проекту, стратегій, цілей [4].

Висновки. Існує багато поглядів вчених щодо розмеж-
увань термінів «мотивація» та «стимулювання». Осно-
вною відмінністю між цими термінами є те, що мотивація 
виникає у людини всередині, а стимулювання – це процес 
зовнішнього впливу на людину для спонукання її до здій-
снення конкретних дій. Тобто, для того, щоб особа здій-
снила певний вчинок, у неї на це має бути певний мотив, 
а не стимул ззовні. При цьому, стимул не матиме впливу 
до тих пір, поки не перетвориться на внутрішній мотив.

Розроблена універсальна система стимулювання 
інноваційної діяльності на основі заходів мінімізації 
витрат, використання котрої покращить показники ін-
новаційної активності підприємства та економіки в 
цілому. Для спрощення етапів впровадження системи 
стимулювання та підвищення результативності від її 
функціонування адаптацію варто здійснювати на осно-
ві чітко сформованої інноваційної стратегії.

Наступним кроком дослідження може стати глибо-
кий аналіз матеріальних та нематеріальних методів сти-
мулювання на підприємстві з метою кращого їх добору 
під кожний специфічний вид діяльності підприємства.
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Проаналізовано економічні передумови функціонування фінансово-бюджетної системи Великобри-
танії, досліджено стан основних її структурних ланок та сфер, обґрунтовано проблеми розвитку та 
особливості формування елементів фінансово-бюджетної системи Великобританії. У статті визна-
чені стратегія, основні завдання та напрями бюджетної політики Великобританії на сучасному етапі, 
здійснений аналіз основних показників стану бюджетної системи. Досліджені проблеми дефіциту 
місцевих бюджетів та зростання державного боргу Великобританії.
Ключові слова: англосаксонська макроекономічна модель, фінансова система, бюджетна система, 
фінансова криза, дефіцит бюджету, державний борг.

Постановка проблеми. В сучасних умовах нестійкос-
ті національних економік, волатильності світових ринків, 
погіршення стану державних фінансів провідних країн 

світу відбувається випробовування дієвості англосаксон-
ської моделі розвитку економіки Великобританії. Наявні 
диспропорції у структурі фінансової системи досліджу-
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ваної країни, що відображаються у зростанні показника 
державного боргу по відношенню до ВВП, дефіциту дер-
жавного бюджету формують виклики для діючої еконо-
мічної моделі, яка з 1979 року забезпечувала становлення 
Великобританії як провідного фінансового центру світу. 
Економіка досліджуваної країни продемонструвала по-
зитивні тенденції стійкого та збалансованого виходу зі 
світової фінансово-економічної кризи, чому сприяли, по-
перше, ефективні дії уряду з пом'якшення податкового на-
вантаження та зменшення державних витрат і, по-друге, 
Банку Англії з підтримки низьких ставок кредитування, 
полегшення процесу отримання корпоративних позик, 
що в сукупності спрацювало на підвищення фінансової 
стабільності соціального сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ві-
тчизняній та зарубіжній літературі проблеми розвитку 
економік зарубіжних країн, особливості формування 
та функціонування бюджетних систем є достатньо до-
слідженими. Так, аналізу стану та структури фінансо-
вих систем розвинених країн присвячені роботи Рудо-
го К.В. [3], Миргородської Л.О. [2], бюджетні системи 
країн Західної Європи досліджені у роботі Карліна М.І. 
[1]. Однак у вітчизняній економічній літературі відсут-
ній комплексний і системний аналіз проблем та основ 
функціонування сучасного стану фінансово-бюджетної 
системи Великобританії.

Формулювання цілей статті. У якості цілей до-
слідження виокремлено: проаналізувати економічні 
передумови становлення та розвитку основних сфер та 
ланок фінансово-бюджетної системи Великобританії, 
здійснити аналіз сучасного стану, структури фінансо-
во-бюджетної системи Великобританії та дослідити 
проблеми розвитку її елементів, охарактеризувати 
основні показники державного бюджету та місцевого 
бюджету Англії, проаналізувати переваги та недоліки 
регулювання державного боргу досліджуваної країни.

Виклад основного матеріалу. Фінансова система 
Великобританії включає в себе традиційні ланки: дер-
жавний бюджет, місцеві фінанси, спеціальні позабю-
джетні фонди, фінанси державних підприємств та дер-
жавний кредит. Склад фінансово-бюджетної системи 
Великобританії за її ланками зображений на рисунку 1. 

Великобританія є унітарною державою, її бюджет-
на система має два рівні: державний та місцевий, з 
відмінною особливістю зменшення ролі місцевих бю-
джетів в економіці в останні роки. Структура фінан-
сово-бюджетної системи Великобританії формувалася 
під впливом економічних чинників, що складають сут-
ність англосаксонської економічної моделі розвитку 
досліджуваної країни, основи якої буди закладені в 
період «Тетчеризму» (1979 р.) і базувалися на неокон-
сервативних реформах, що були направлені на 
зменшення активної ролі держави в економіці. 

Розглянемо основні етапи формування ан-
глосаксонської економічної моделі, з метою ви-
окремлення особливих рис та сфер впливу на 
стан та структуру фінансово-бюджетної систе-
ми Великобританії. 

Перший етап – з 1979 року по 1997 рік – еко-
номічна політика за правління консерваторів 
передбачала початкове впровадження наступ-
них програм: 

1) дерегулювання (зменшення адміністра-
тивних витрат на регулювання економіки, лікві-

дація валютного контролю, що стримував рух капіталу 
між Великобританією та іншими країнами);

2) приватизація;
3) податкова реформа (зменшення податкового тягаря);
4) проведення грошово-кредитної політики згідно 

канонам монетаризму (жорсткий контроль кількості гро-
шей в обігу, в якості інструменту монетарної політики 
використовувалися короткострокові процентні ставки). 

Даний етап включав період відходу від кейнсіан-
ської ідеї пріоритету попиту на користь підтримки про-
позиції, що передбачало: відміну прямого державного 
контролю, стимулювання конкуренції на внутрішньо-
му ринку, мінімальне державне регулювання, привати-
зацію, активацію ролі приватного сектора в економіці. 
Перший етап завершився інтенсивним, динамічним 
економічним підйомом та досягненням значної децен-
тралізації механізму управління економікою.

Другий етап – з 1997 року по 2007 рік – економічна 
політика за правління лейбористів передбачала впро-
вадження державної програми, що будувалася на спо-
лученні соціальних цінностей лейборизму з розвитком 
ринкової економіки і включала наступні основні на-
прямки фінансової політики:

– контроль державою цілих секторів економіки;
– залучення приватних фірм до фінансування дер-

жавних проектів;
– введення політики обмеження зростання цін та 

інфляції;
– скорочення дефіциту бюджету;
– стимулювання економіки за рахунок зменшення 

ставок прямих податків;
– сприяння зростанню довгострокового інвестування.
Позитивним результатом даного періоду стало при-

йняття двох правил бездефіцитності бюджету: 
1) «золоте правило», яке означає дотримання спів-

відношення суми внутрішнього державного боргу до 
ВВП протягом економічного циклу на стабільному та 
розумному рівні (30%);

2) «правило стабільного інвестування», яке означає, 
що уряд робить позики тільки для того, щоб інвестува-
ти їх у певні сектори економіки, а не витрачати.

Третій етап – з 2007 року по 2010 рік – економічна 
програма «нового лейборизму» передбачала впрова-
дження «нового глобального курсу», що базується на 
4 принципах: 

1) поліпшення умов існування найбідніших країн у 
світовій економіці через інституціоналізацію чітко за-
фіксованих правил поведінки розвинених країн та най-
бідніших країн;

2) прийняття світовою економічною елітою прин-
ципів корпоративної поведінки, що передбачає участь 
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Рис. 1. Основні ланки фінансово-бюджетної системи 
Великобританії
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лідерів світової економіки у розвитку «суспільств, що 
розвиваються»;

3) «чесні правила» торгово-економічних відносин, 
що полегшують інтеграцію перехідних економік у сві-
тову економіку;

4) значні переведення додаткових ресурсів у країни, 
що розвиваються «у формі інвестицій для розвитку». 

Даний етап визначив базовим напрямом курсу роз-
витку Великобританії побудову моделі «кооператив-
ного капіталізму», що передбачала сполучення дій 
державного втручання в економіку з ринковими регу-
ляторами на основі сполучення економічного росту із 
соціальною справедливістю. 

Четвертий етап – з 2010 року по сьогодні – економіч-
на політика за правління консерваторів передбачає здій-
снення реформи фінансового сектору, основні цілі якої:

1) забезпечення стабільності на ринку за рахунок 
підтримки банками та фінансовими організаціями 
функціонування економіки (забезпечення роботи пла-
тіжних систем, пропозиції послуг по депозитам, пропо-
зиція з кредитування домашніх господарств, компаній, 
уряду; допомога домашнім господарствам і компаніям 
в управлінні їх ризиками і фінансовими потребами);

2) забезпечення конкуренції у фінансовому секторі.
Основні напрями фінансової реформи включали на-

ступні складові:
– реформування органів фінансового регулювання, 

що означало припинення діяльності Комісії з фінансо-
вих послуг, яка виконувала роль фінансового мегарегу-
лятора і передачу повноважень дочірній компанії Банка 
Англії з відповідальністю за сектор мікроекономіки;

– створення нових установ на фінансовому ринку, 
а саме:

• Агентство із захисту споживачів та ринку (захист 
інвесторів, ділова поведінка фінансових компаній, 
контроль за управляючими фінансовими компаніями);

• Агентство з економічних злочинів (відмивання ко-
штів, інсайдерська торгівля, зловживання на ринку);

• Незалежна банківська комісія (дослідження пи-
тань зменшення вартості системного ризику у банків-
ській системі та можливості й необхідності розмежову-
вати фінансовий роздрібний та інвестиційний бізнес);

– введення податку на фінансові операції, що озна-
чало здійснення оподаткування банків, сума зобов'язань 
яких більше 20 млрд. фунтів стерлінгів за ставкою 
0,04% з подальшим збільшенням до 0,07%;

– обмеження бонусів фінансових організацій, що 
означало встановлення лімітів бонусів по відношенню до 
рівнів заробітної плати, обмеження структури бонусів в 
якості пенсійних відрахувань, спеціальні обмеження для 
банків, що отримали фінансову допомогу від держави;

– реструктуризація банків за наступними схемами: 
відокремлення роздрібного та інвестиційного банкінга, 
звуження сфери банківської діяльності, введення обме-
жень на торгівлю та інвестиції за власні кошти.

Таким чином, охарактеризовані складові економіч-
ного підґрунтя розвитку Великобританії демонструють 
спрямованість державної політики на підтримку фінан-
сової системи, зменшення дисбалансів у її структурі, 
підтримку фінансової стабільності соціального сектору. 

На сьогодні фінансово-бюджетна система Велико-
британії характеризується позитивними тенденціями 
зменшення дефіциту державного бюджету та негатив-
ним показником нарощення державного боргу (табл. 1).

Таблиця 1
Основні показники фінансової системи  
Великобританії

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Дефіцит дер-
жавного бюдже-
ту, % до ВВП

5,0 11,4 10,0 7,6 6,1 5,8

Витрати держав-
ного бюджету,  
% до ВВП

47,1 50,8 49,9 47,9 48,1 47,1

Доходи держав-
ного бюджету,  
% до ВВП

42,1 39,6 39,8 40,3 42,0 41,4

Державний борг, 
% до ВВП 51,9 67,1 78,4 84,3 89,1 90,6

Джерело: складено автором за даними Європейської комісії 
(http://epp.eurostat.ec. europa.eu) 

Таблиця 2
Динаміка виконання основних індикаторів  
Лісабонської стратегії «Європа-2020»  
у Великобританії

Показник Крите-
рій 

Рік
2009 2010 2011 2012 2013

Рівень за-
йнятості 
населення у 
віці від 20 до 
64 років, %

підви-
щення 
до 75% 73

,9

73
,6

73
,6

74
,2

74
,9

Валові 
внутрішні 
витрати у 
дослідження 
та розробки, 
% ВВП

3% ВВП 1,
82

1,
77

1,
78

1,
72 -

Частка від-
новлюваль-
них джерел 
енергії у 
загальному 
енергоспо-
живанні, %

підви-
щення 
до 20%

3,
0

3,
3

3,
8

4,
2 -

Частка на-
селення з 
закінченою 
вищою 
освітою у 
віці 30-34 
роки, %

підви-
щення 
до 40% 41

,5

43
,0

45
,8

47
,1

47
,6

Кількість 
людей, що 
ризикує 
потрапити 
за межі 
бідності та 
соціальної 
ізоляції, тис. 
осіб

змен-
шення 
на 20 
млн. 
осіб

13
38

9

14
21

1

14
04

4

15
09

9

15
58

6

Джерело: складено автором за даними Європейської комісії 
(http://epp.eurostat.ec. europa.eu) 

Сучасний стан державних фінансів Великобрита-
нії знаходиться під впливом проблем посткризового 
періоду, що зосереджені на завданнях збереження кон-
курентоспроможності, стабілізації фінансового ринку, 



109

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

залучення інвесторів та необхідності забезпечення від-
повідності бюджетної стратегії ключовим напрямам 
Лісабонської стратегії «Європа-2020» (табл. 2). 

Наведені дані виконання основних індикаторів стра-
тегії економічного розвитку Європейського Союзу по-
казують позитивну динаміку наближення економічних 
та соціальних показників Великобританії до визначених 
критеріїв, основне навантаження по забезпеченню вико-
нання яких покладено на державні фінанси та вимагає 
збільшення дохідної бази державного бюджету, зокрема, 
з метою забезпечення зростання частки відновлюваль-
них джерел енергії у загальному енергоспоживанні. До-
слідивши основні показники макроекономічного розви-
тку національної економіки Великобританії за період 
2008-2013 років, можна зробити наступні висновки:

– невиконання маастрихтських критеріїв: відношен-
ня державного боргу до ВВП та відношення дефіциту 
державного бюджету до ВВП з 2009 року по сьогодні;

– наявні проблеми на ринку праці – зростання рівня 
безробіття;

– уповільнення темпів зростання ВВП;
– зменшення ділової активності у промисловому 

секторі та сфері послуг. 
Сучасна стратегія бюджетної політики досліджу-

ваної країни базується на охарактеризованих вище 
економічних передумовах існування Великобританії, 
відображається у подоланні структурного дефіциту 
державного бюджету і включає наступні основні зміни:

– скорочення витрат державного бюджету;
– зменшення ставки прибуткового податку на прибу-

ток корпорацій до 24%, з метою залучення на внутрішній 
ринок великих ТНК, розвитку корпоративного сектору;

– зростання ставки ПДВ (до 20%). 
З метою виявлення особливостей сучасного стану 

та проблем функціонування фінансової системи Ве-
ликобританії, необхідно дослідити структуру, фактори 
зміни тенденцій, впливу на стан її основних ланок.

Головним елементом фінансово-бюджетної системи 
Великобританії є державний бюджет. Наведені тенден-
ції змін питомої ваги кожної статті доходів у загальній 
структурі надходжень (рис. 2) дозволяють зробити ви-
сновок щодо переваження податкових надходжень: до-
ходів від індивідуальних та прибуткових податків за весь 
аналізованих період, що відповідає загальній тенденції 
формування державних бюджетів розвинених країн.

Стан державних фінансів Великобританії характери-
зується як задовільний (див. табл. 1) і відрізняється по-
гіршенням стану місцевих фінансів, що відображається 
у зростанні муніципального боргу, скороченні фінансу-
вання місцевих бюджетів, збільшенням муніципально-
го податку в графствах з метою вирівнювання доходів 
та видатків бюджетів, перш за все, Уельсу та Північної 
Ірландії. Це доводить наведена на рисунку 2 динаміка 
надходжень до державного бюджету Великобританії, що 
демонструє зростання частки грантів на поточні цілі та 
капітальних трансфертів місцевим органам влади.

У структурі витрат державного бюджету Велико-
британії найбільшу питому вагу займають видатки на 
соціальний захист (рис. 3). За досліджуваний період 
відбулося незначне зменшення статті видатків на по-
точне споживання та капітальних трансфертів, що 
пов'язано з бюджетною стратегією, що направлена на 
скорочення видатків задля зменшення дефіциту дер-
жавного бюджету. 
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Однією з проблем фінансово-бюджетної системи 
Великобританії є криза фінансування в системі охоро-
ни здоров'я. Зростання кількості старіючого населен-
ня збільшує видатки державного бюджету на охорону 
здоров'я, догляд за людьми похилого віку, державні 
пенсії. З метою вирівнювання демографічних диспро-
порцій на ринку праці, недопущення кризи у сфері 
охорони здоров'я та державної заборгованості гостро 
постає питання реформування пенсійної системи у на-
прямі подовження пенсійного віку. Крім того, одним із 
напрямів вирішення проблеми дефіцитності державно-
го бюджету уряд обрав шлях економії на витратах через 
замороження державних виплат у сфері соціального за-
безпечення особам працездатного віку на два роки (з 
2016 по 2018 рр.). 

Сучасний стан фінансово-бюджетної системи Вели-
кобританії характеризується наступними змінами:

– збільшення суми неоподаткованого мінімуму;
– здійснення випуску пенсійних облігацій;
– збільшення акцизу на тютюнові вироби, зменшен-

ня акцизів на пиво та замороження акцизу на алкоголь-
ні напої;

– посилення контролю за заробітною платою дер-
жавних службовців та їх пенсіями;

– збільшення податкових пільг для бізнес-інвести-
цій;
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– збільшення суми кредитів, що видаються іноземним 
покупцям, для купівлі товарів та послуг Великобританії;

– державна підтримка підприємств, що зменшать 
споживання електроенергії протягом наступних 3 років;

– надання знижки з прибуткового податку з насе-
лення для підтримки осіб з низьким та середнім рівнем 
доходу та створення стимулу працевлаштування;

– надання річної знижки роботодавцям (компанії, бла-
годійні організації, непрофесійні спортивні спільноти) на 
найманих працівників при здійсненні внесків у фонд дер-
жавного соціального страхування (2000 фунтів);

– зменшення граничної суми частки податку на влас-
ність з жилої нерухомості корпоративної структури, що 
сплачується при купівлі такої власності (у Великобри-
танії – більшість таких власників – це нерезиденти) – 
гербовий збір (15%) з вартості нерухомості починаючи 
з 500000 фунтів (замість 2 млн. фунтів як було);

– зменшення граничної суми частки податку на 
власність з жилої нерухомості корпоративної структу-
ри, що знаходиться у власності нерезидентів.

Динаміка сукупних доходів, сукупних витрат та де-
фіциту (профіциту) державного бюджету Великобрита-
нії подана на рисунку 4.
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Таким чином, бюджетно-податкова політика Вели-
кобританії направлена на державну підтримку інвести-
цій та експорту, зменшення рівня дефіцитності держав-
ного бюджету, зменшення рівня імміграції з країн ЄС, 
збільшення повноважень місцевих органів влади (Шот-
ландії, Англії, Уельсу та Північної Ірландії). 

Другою ланкою фінансової системи досліджуваної 
країни є місцеві фінанси. Місцеві органи влади у трьох 
частинах Великобританії: Англії, Уельсі та Шотландії – 
мають різну структуру. В Англії двоступінчата система, 
що включає графства та округи у сільській місцевості 
та міста в урбанізованих районах. У 1992 р. в Уельсі 
та Шотландії була введена одноступінчата система 
місцевих органів управління. Після 2 світової війни 
до компетенції органів місцевого самоуправління від-
носилися фінансування соціальних послуг, транспорту, 
освіти, житлово-комунального господарства. Згодом 
їх повноваження були звужені. Місцеві органи влади 
втратили право на будівництво, приватизацію місце-
вого транспорту, з-під їх контролю були виведені деякі 
типи освітніх закладів. 

На сучасному етапі із місцевих бюджетів фінансу-
ється всього 23% усіх державних витрат. На рисунку 5 
подана структура і динаміка змін основних джерел над-
ходжень до місцевих бюджетів Великобританії.

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000
Податки

Пенсійні внески

Гранти 
центрального уряду 
на поточні цілі 

Капітальні гранти 
приватного сектору

Сукупні доходи

Рис. 5. Динаміка та структура сукупних доходів 
місцевих бюджетів Великобританії,  
млн. фунтів стерлінгів
Джерело: побудовано автором за даними Європейської комі-
сії (http://epp.eurostat.ec. europa.eu) 

Джерелами формування місцевих бюджетів є по-
даткові надходження, неподаткові надходження та 
субсидії центрального уряду. Серед податкових над-
ходжень основне місце займає податок на майно, який 
стягується з власників чи орендарів нерухомого майна. 
Платниками податків є особи, що винаймають житло 
та сплачують квартплату. Вартість цього майна пе-
реоцінюється кожні 10 років. Ставки оподаткування 
встановлюються муніципалітетами в залежності від 
ступеня потреби у фінансових ресурсах і тому суттє-
во коливаються по графствам і містам Великобританії. 
Другим за значенням є муніципальний податок, який 
залежить від ринкової вартості майна та кількості до-
рослих членів сім'ї. Майно класифікується за однією з 
восьми оціночних категорій і оподатковується подат-
ком за диференціальними ставками.

У досліджуваній країні існують 2 основних види фінан-
сової підтримки: блок-гранти та гранти на спеціальні цілі.

Блок-гранти, або гранти на збільшення бюджетних 
доходів надаються щорічно. Перед визначенням суми 
фінансової допомоги центральний уряд виходячи з 
проекту центрального бюджету і прогнозу макроеко-
номічної ситуації встановлює витратні нормативи для 
місцевих органів влади на рік, що планується. Потім 
обсяг фінансової підтримки визначається як різниця 
між сумою витрат бюджету муніципального викорис-
тання, що розрахована на основі витратних нормативів, 
і сумою доходів місцевого бюджету від закріплених за 
ним дохідних джерел. 

Гранти, надаються коли центральний уряд вважає 
пріоритетним фінансування конкретної статті місцевого 
бюджету (кошти витрачаються лише на обумовлені цілі).

Світова фінансово-економічна криза загострила 
проблему бездефіцитного формування як державного 
так і місцевих бюджетів Великобританії. Місцеві фі-
нанси досліджуваної країни як друга ланка фінансової 
системи є її слабким елементом, що обумовлено істо-
ричними особливостями поділу Сполученого Королів-
ства Великобританії на частини з нерівними правами та 
обов'язками у сфері управління фінансами. Крім того, 
регіональні та економічні відмінності з часом посилю-
ються і відповідно збільшується розрив у податкових 
надходженнях регіонів. Динаміка сукупних доходів і 
сукупних витрат місцевих бюджетів Великобританії 
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демонструє переважання видатків над доходами, та 
загальну тенденцію до зменшення їх абсолютних по-
казників, зокрема, за рахунок зменшення капітальних 
трансфертів з державного бюджету (рис. 6). 
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Джерело: побудовано автором за даними Європейської комі-
сії (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

На сучасному етапі значною проблемою фінансо-
во-бюджетної системи Великобританії є зростання 
дефіциту місцевих бюджетів, з метою вирішення якої, 
зокрема в Уельсі, використаний механізм передачі 
функції державного запозичення від Великобританії до 
Уельсу, з обов'язковою умовою самостійного форму-
вання останнім джерел нових надходжень в бюджет, що 
вимагає пошуку фінансових механізмів формування 
нових податкових надходжень. Крім того, для подолан-
ня проблем зростання муніципального боргу при об-
раній загальній стратегії скорочення фінансування міс-
цевих бюджетів з державного бюджету, використаний 
захід збільшення муніципального податку в графствах. 
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до ВВП, %
Джерело: побудовано автором за даними Європейської комі-
сії (http://epp.eurostat.ec. europa.eu) 

Проблемою фінансово-бюджетної системи Велико-
британії, що проявилася в період світової економічної 
кризи, є зростання державного боргу. За показником 

боргового навантаження досліджувана країна не вико-
нує один з основних маастрихтських критеріїв відно-
шення державного боргу до ВВП. Динаміка зростання 
державного боргу, що наведена на рисунку 7, показує 
підвищення напруженості на борговому ринку, ство-
рення додаткових ризиків для фінансово-бюджетної 
системи Великобританії через його нестійкість. Ди-
наміка основного показника боргового навантажен-
ня – відношення державного боргу до ВВП доводить 
невиконання Великобританією критерію обмеження 
державного боргу на рівні 60% до ВВП з 2009 року і 
по сьогодні, з погіршенням досліджуваного показника.

Якщо розглядати ринок державного боргу дослі-
джуваної країни в динаміці змін (рис. 8), то необхідно 
відмітити переважання довгострокових боргових цін-
них паперів та тенденцію до нарощення довгостроко-
вих та короткострокових позик. 
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Висновки. Аналіз стану, структури, механізму та 
особливостей функціонування фінансово-бюджетної 
системи Великобританії дозволяє зробити висновок 
щодо зосередження основних проблем у сфері місце-
вих фінансів та державної заборгованості. Основна 
стратегія Великобританії направлена на консолідацію 
та збалансування державних фінансів, що потребують 
обмеження зростання фінансування соціальних виплат, 
скорочення дефіциту державного бюджету, нарощення 
темпів економічного зростання. Основна стратегія бю-
джетної політики досліджуваної країни відображається 
у коригуванні довгострокових бюджетних планів у на-
прямі збалансування державних фінансів і має включа-
ти наступні напрямки:

– обмеження зростання дотацій органам місцевої 
влади;

– пошук нових податкових доходів місцевих бю-
джетів;

– зменшення соціальних видатків за одночасної під-
тримки найменш забезпечених верств населення;

– стимулювання економічного росту, розвитку біз-
несу та інновацій.
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Проанализированы экономические предпосылки функционирования финансово-бюджетной системы Велико-
британии, исследовано состояние ее основных структурных сфер и элементов, обоснованно проблемы разви-
тия и особенности формирования элементов финансово-бюджетной системы Великобритании. В статье опре-
делены стратегия и основные задачи, направления бюджетной политики Великобритании на современном 
этапе, осуществлен анализ основных показателей состояния бюджетной системы. Исследованы проблемы 
дефицита местных бюджетов и возрастания государственного долга Великобритании. 
Ключевые слова: англосаксонская макроэкономическая модель, финансовая система, бюджетная система, 
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The economic preconditions for the functioning of the fiscal systems of Great Britain are analyzed, the state of the main 
structural elements and areas investigated in this paper, the problems of development and features of the formation of 
elements of financial and budgetary systems of Great Britain are examined in the article. The basic tasks and directions 
of budgetary policy of Great Britain, on the modern stage are determined in this article. The problems of local budget 
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Досліджено поняття світового фінансового ринку та проаналізовано його сучасний стан і місце Укра-
їни в ньому. Досліджено поняття світового фінансового ринку та проаналізовано його сучасний стан 
і місце України в ньому. Розкрито основні фактори впливу на глобальний фінансовий ринок та ви-
значена їх відмінність від транснаціональних корпорацій. Наведені перспективи та вимоги до функ-
ціонування сучасного світового фінансового ринку. Проаналізовані позитивні та негативні наслідки 
впливу фінансової глобалізації на Україну, наведена динаміка місця України у світових економічних 
рейтингах. Визначено специфічність впливу фінансової глобалізації на розвиток української еконо-
міки та проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір.
Ключові слова: фінансова глобалізація, фінансові ринки, транснаціональна корпорація, фінансова 
криза, світовий фінансовий центр.

Постановка проблеми. Поширення глобалізаційних 
процесів та зникнення кордонів між сегментами глобаль-
ного ринку, призвели до того, що окремі проблеми та ло-
кальні кризи деяких країн та ринків суттєвим чином впли-
вають на все світове господарство та його складові. Як 
результат, якість та напрями функціонування глобального 
фінансового ринку визначає ключові особливості світо-
вих відтворювальних процесів. Все це зумовлює актуаль-
ність проведення подальших досліджень проблематики 
розвитку глобального фінансового ринку та визначення 
особливостей його функціонування та впливу на світову 
економіку та національні економічні системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних і практичних проблем розвитку 
світового фінансового ринку присвячені праці провід-
них вітчизняних науковців: Д. Лук'яненко, З. Луци-
щин, О. Мозговий, Л.О. Петкова, І. Прасад, О. Рогач,  
К. Рогофф Я. Столярчук, С.А. Часовський, О.В. Черно-
ва, І. Юдіна. Питання місця України у світовому фінан-
совому ринку розглядаються у працях таких вчених:  
С. Богачов, В. Будкін, О.М. Войтенко, Н.М. Галазюк, 
К.М. Гладчук, Д. Лук'яненко, В. Новицький, А. Поруч-
ник, В.М. Ручкіна, Г. Савіна, О. Сохацька, Г. Чижиков, 
О. Шнирков, та ін. Аналіз наукових публікацій пока-
зує, що недостатньо висвітленими залишаються деякі 
аспекти взаємодії між трансформаційними процесами 
посилення тенденції міжнародного регулювання фі-
нансового простору та розвитку національного фінан-
сового ринку.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформувати завдання дослідження, яке полягає в до-
слідженні тенденцій світового фінансового ринку та 
визначенні місця України в ньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобaлізaція є головною сучaсною тенденцією розви-

тку міжнaродних фінaнсових ринків. Глобaлізaційні 
процеси в фінaнсовій сфері проявляються у формі 
динамічного розвитку міжнaродної фінaнсової ін-
теграції, лібералізації фінaнсових ринків, збільшен-
ні міжнaродних потоків кaпіталу, розширенні спек-
тру вaлютних і фінaнсових оперaцій, поглибленні 
міжнaродної конкуренції, трaнсгрaничного хaрaктеру 
діяльності міжнaродних банків [1, с. 168]. Саме гло-
бальний фінансовий ринок забезпечує свободу руху ка-
піталів та інших фінансових об'єктів у світовому масш-
табі та є важливою умовою функціонування світової 
економіки [5, с. 52].

До основних факторів виникнення, становлення та 
розвитку глобального фінансового ринку, що визнача-
ють його специфіку, слід віднести такі: 

– транскордонний рух фінансових ресурсів; 
– консолідація регіональних інтеграційних об'єднань;
– зміцнення наднаціональних структур та органів 

регулювання світового фінансового ринку; 
– технічний прогрес і стрімкий розвиток інформа-

ційних технологій та глобального ринку електронних 
фінансових послуг; 

– посилення конкуренції на світовому фінансовому 
ринку між національними і закордонними фінансово-
кредитними інститутами, банківськими і небанківськи-
ми структурами за сфери впливу одночасно із зростан-
ням конкуренції між самими фінансовими ринками 
внаслідок значного розвитку інформаційних техноло-
гій і телекомунікацій; 

– сек'юритизація банківської діяльності; 
– становлення нових національних і регіональних 

фінансових ринків та включення їх у систему глобаль-
ного фінансового ринку; 

– світові фінансові кризи різного масштабу та ха-
рактеру;
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– активізація інноваційних процесів на національ-
них, міжнародному та світовому фінансових ринках;

– зростання автономії глобального фінансового ринку 
від товарних потоків, що призводить до посилення його 
фіктивності, спекулятивності та волатильності [5, с. 53].

Однією важливою характеристикою розвитку гло-
бального фінансового ринку є загострення конкуренції 
між кредиторами і позичальниками з різних країн. Не-
щодавно європейські фінансові установи функціону-
вали в умовах відносної стабільності, а сьогодні вони 
повинні виборювати місце на ринку на тлі зростання 
рівня конкуренції. До того ж все більші побоювання 
викликає фінансова стабільність деяких європейських 
країн із одночасним зростанням потреб у вільному де-
шевому капіталу. Зростає кількість країн, що із тради-
ційних кредиторів перетворилися на дебіторів [5, с. 53].

Відмінною рисою останніх років стала конкуренція 
між транснаціональними корпораціями і глобальними 
фінансовими інституціями [5, с. 53].

У сучасному стані спостерігається зростаюча роль 
транснаціональних корпорацій (ТНК), які зберігають 
функцію основного суб'єкта глобалізації. Потужний 
капітал, розвинута інфраструктура дозволяє будувати 
власну фінансову інфраструктуру і контролювати як 
певний сектор економіки держави, так і суб'єктів гос-
подарювання зокрема. ТНК можуть впливати на еко-
номіку держави як опосередковано, наприклад, через 
контроль фондових бірж, так і безпосередньо, за ра-
хунок поглинання банківського сектору або будь-якого 
найбільш ліквідного сектору економіки [4, с. 379].

Слід зазначити, що ТНК зацікавлені в оперативному 
русі капіталу з однієї країни в іншу. ТНК мають достатній 
капітал, який іноді перевищує бюджети декількох розви-
нутих держав (наприклад, консолідована виручка інвести-
ційної ТНК Cargill в 2011 році становила 119,5 млрд. дол. 
США [4]), що може спричинити поглинання будь-яких 
економічних інститутів, зокрема, фінансових інститутів.

Іншим впливовим суб'єктом світового фінансово-
го ринку є міжнародні кредитні рейтингові агентства. 
Прогнози міжнародних рейтингових агентств, таких 
як, Standard &Poor's, Moody's та Fitch, дозволяють ре-
гулювати фінансові відносини на світовому рівня, а та-
кож впливати на стабільність національної фінансової 
системи [4, с. 379].

До однієї з рушійних сил глобалізації відносять ви-
трати пошуку, що включають витрати коштів та часу на 
пошук контрагентів для укладання угод. Бажання міні-
мізувати витрати пошуку, є ключовою силою, що ви-
сунула міжнародні фінансові центри на перший план.

В результаті конкуренції на світовому ринку скла-
лися світові фінансові центри – Нью-Йорк, Лондон, 
Цюріх, Люксембург, Франкфурт-на-Майні, Сінгапур та 
ін. [7, с. 54].

У міру того, як у 1980–1990-х рр. національні уряди 
розвинених країн відмовлялися від втручання в еконо-
міку і посилювалася лібералізація національних фінан-
сових ринків (валютних і ринків капіталу), зростав і 
процвітав світовий ринок цінних паперів, основними 
складовими якого стали ринок міжнародних облігацій, 
ринок євроакцій і ринок похідних інструментів. Сві-
товий фондовий ринок, у свою чергу, у декілька разів 
збільшив обсяги світового фінансового ринку [2, с. 17].

Найбільш узагальнюючим показником масштабів 
фондового ринку є капіталізація ринку акцій – сукупна 

курсова вартість акцій, що мають лістингна фондових 
біржах. За даними Міжнародної федерації фондових 
бірж (МФФБ), станом на кінець 2012 р., загальний рі-
вень капіталізації акцій, що обертаються на біржах – 
членах МФФБ, зріс до 54,6 трлн. дол. США, що на 15% 
вище аналогічного показника на кінець 2011 р. (45,7 
трлн. дол. США) (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Капіталізація світового фондового ринку у 
2007-2012 рр., трлн. дол. США
Джерело: [6]

Суму в 6,3 трлн. доларів становили в 2011 році 
втрати інвесторів на світовому фондовому ринку. При 
цьому сукупна капіталізація світового бізнесу впала за 
рік на 12,1%, і скоротилася до 45,7 трлн доларів. Цей 
показник наблизився до показника 2009 року. Тим са-
мим 2011 став одним з найдраматичніших для світової 
економіки, коли в ній ще збереглися деструктивні тен-
денції, що виникли з початком у 2008 році глобальної 
фінансової кризи, і при цьому поглибилася нова важка 
криза заборгованості країн зони євро.

Отже, фінансова глобалізація стала визначальним 
фактором розвитку глобального ринку цінних паперів.

Для більш детального аналізу світового фінансово-
го ринку треба виділити найважливіші його перспекти-
ви й вимоги (табл. 1) [5, с. 54].

Особливо виразно проявляється така тенденція 
розвитку глобального фінансового ринку, як експан-
сія фінансових інституцій, що діють у межах великих 
фінансових центрів, до країн, що розвиваються. Як 
результат – поступове формування на глобальному фі-
нансовому ринку зон впливу таких фінансових центрів. 
Наслідком такого розвитку подій з великою вірогідніс-
тю може стати скорочення кількості країн, де діють не-
залежні фінансові ринки. Можливостей їх подальшого 
розвитку при цьому вочевидь лише дві – або їх пере-
творення на світові фінансові центри, або входження 
до зони впливу вже існуючих, тих, що мають ознаки 
глобальних. З точки зору розвитку національної еко-
номіки, наявність в країні такого фінансового центру 
визначатиме рівень конкурентоспроможності країни, її 
впливу на світову економічну систему [5, с. 55].

Розвиток національного фінансового ринку в умо-
вах глобалізації набуває сьогодні особливо вадливого 
значення.

Якщо розглядати місце Україну у світовому фінансо-
вому ринку, то варто зазначити, що, вже з початку ХХІ 
століття відбувся стрімкий розвиток сегментів вітчизня-
ного фінансового ринку, що зробило його одним із най-
привабливіших у Східній Європі секторів міжнародних 
фінансів, що сприяло активізації та інтенсифікації про-
цесів інтеграції й конвергенції. Станом на початок 2006 
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року в Україні нараховувалось більше десятка іноземних 
фінансових груп, які виступали інвесторами вітчизня-
них банків, надаючи фінансові потоки в розмірі понад 
10 млрд. дол. США. А вже з 1 січня 2012 року віднос-
на частка активів міжнародних конгломератів у активах 
банків України сягала 16,98%, У ВВП – 18,07%, що свід-
чить про їх потужність як банківських посередників на 
фінансовому ринку України [1, с. 166].

Оскільки явище фінансової глобалізації носить до-
статньо багатогранний характер, не можливо одностай-
но визначити, який характер являє собою присутність 
такого явища для економіки України – позитивний чи 
негативний. Присутні свої вигоди та свої мінуси. Отже, 
розглянемо, які ж позитивні та негативні наслідки фі-
нансової глобалізації мають місце для України (табл. 2).

Вплив глобалізації на економіку та фінансовий 
сектор України можна відстежити через міждержавні 
порівняння та динаміку місця в світових економічних 
рейтингах. Так, показовим є індекс глобалізації, який 
базується на оцінці рівня міжнародних зв'язків країни, 
її інтеграції та незалежності за 24 індикаторами в розрі-
зі трьох категорій: економічна, соціальна та політична 
глобалізація. Україна посідає 47 місце із 207 країн із 
показником 67,78% бали, зокрема 64 місце за економіч-
ною складовою(64,84 бали), 69 – за соціальною складо-

вою (57,78 бали), 42 – за політичною складовою (86,07 
бали). Сусідами України за індексом глобалізації в 2013 
році стали Латвія, Чорногорія, Бахрейн, Російська Фе-
дерація – країни з рівнем розвитку вище середнього. 

Іншим важливим рейтинговим показником є ін-
декс глобальної конкурентоспроможності. У рейтингу  
2012-2013 рр. Україна посіла 73 із 144 місць, результат 
є близьким до Уругваю, Словаччини, Чорногорії. По-
рівняно із попереднім періодом дослідження та рей-
тинговим місцем 82, ситуація покращилась [3, с. 18].

Повільна інтеграція України у світовий фінансовий 
простір зумовлена в першу чергу внутрішньодержав-
ними проблемами – недостaтнім рівнем реформувaння 
економіки, нерозвиненістю національного фінaнсового 
ринку, невідповідністю законодавчих тa інших норм 
міжнaродним стaндaртaм. Тому можнa стверджувати, 
що проблемa ролі тa місця Укрaїни в світовому фінан-
совому просторі зaлежить від ефективності здійснення 
економічних реформ в країні. Аби вплив глобaлізaціїнa 
економіку Укрaїни полягав не тільки у збільшенні рівня 
фінансової нестaбільності, дeржaвa мaє створити спри-
ятливі умови для повномaсштaбної інтеграції всіх сег-
ментів вітчизняної економіки до світового економічного 
простору. В першу чергу це розвиток вітчизняного за-
конодавства тa розбудова відповідної сучасним умовaм 

Таблиця 1
Перспективи та вимоги  
світового фінансового ринку
Перспективи/ вимоги Характеристика

Високі світові стан-
дарти / вигідна ціна 

Учасники світових фінансових ринків, які хочуть бути конкурентоспроможними у 
рамках глобальних фінансових ринків, виділяються у порівняльному галузевому аналізі 
високими стандартами відносно якості продуктів, позиціювання на ринку, ноу-хау, також 
інформаційної й звітної діяльності. Так звана орієнтація benchmarking (порівняння із 
кращим) на жодному іншому ринку не проявляється так сильно, як на глобальному. Тиск 
конкуренції й виробничих витрат при підвищенні якості продукції дуже великий. Гло-
бальна ціна глобального продукту являє собою у більшості випадків найвигіднішу ціну.

Більш ефективний 
розподіл капіталу 

Глобалізація й інформаційні технології привнесли можливість більш ефективного розпо-
ділу інвестиційного капіталу, принаймні в середньостроковій перспективі. Глобалізація 
заохочує взаєморозуміння з боку інвестора й позичальника. Фінансова глобалізація має 
на увазі ринки в якості вільних від емоцій розподільників капіталу в напрямку найефек-
тивнішої інвестиційної можливості при інших заданих умовах у світовому масштабі. 
У зв'язку з тим що інвестиційні можливості ніколи не оцінюються акціонерами й пайо-
виками в абсолюті, а навпаки, і ті й інші мають різні точки зору щодо більш вигідних 
альтернатив застосування капіталу, то тиск глобалізації можна розглядати як зважений з 
урахуванням ризику каталізатор раціонального розподілу капіталу. Інакше підприємства, 
наприклад, Європи або Японії будуть фінансуватися неефективно, а неоптимальне фі-
нансування створить в умовах глобальної конкуренції менше нових робочих місць, чим 
їх могло б бути створене при умовах глобального вигідного фінансування. 

Більш високий рівень 
диверсифікованості /  
високий темп інно-
вацій 

Міжнародні інвестори й позичальники стоять сьогодні перед вибором між ринками, фі-
нансовими продуктами, валютами, ризиками тощо. Глобальні акціонерні товариства зна-
ходять на глобальних фінансових ринках нових інвесторів. Активні учасники одержують 
додатковий огляд ринків, продуктів, потоків капіталу й конкурентної ситуації. Глобаль-
ний прес конкуренції також змушує підтримувати темп введення інновацій, звичайно 
більш високий, ніж на ринку, захищеному національною протекціоністською політикою.

Більш висока ліквід-
ність 

Завдяки числу учасників глобальні ринки й фінансові продукти характеризуються у 
більшості випадків поліпшеною ліквідністю. Це в першу чергу стосується офіційно 
організованих фінансових ринків 

Професійне управ-
ління ризиками 

Глобалізація, інформаційні технології, фінансові інновації й сучасні теорії по управ-
лінню портфелями активів дозволили за нетривалий час виробити особливу систему 
управління ризиками і їхню оптимізацію: ризики підрозділяються, оцінюються, заново 
компонуються, ліквідуються й лімітуються. Таким чином, ризики відносяться туди, де 
вони можуть бути оцінені, ідентифіковані, бажані, стерпні й контрольовані.

Джерело: [5]
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ринкової інфрaструктури. Для укріплення національної 
конкурентоздaтності в умовaх фінансової глобaлізації 
необхідно нaсaмперед збільшити фінaнсову потужність 
тa професіоналізм національних aгентів. Потрібне яко-
мога крaще сприяння процесaмконцентрaціїтaцентр
aлізaціїнaціонaльнихфінaнсово-кредитнихінститутів. 
А тaкож поширити сучасні оргaнізaційні та пaртнерські 
форми інтегрaції, які сприятимуть зaпровaдженню 
міжнaродних стандартів фінaнсового менеджменту з 
метою підвищення ефективності упрaвління фінансо-
вими ризикaми [1, с. 169].

Враховуючи специфічність впливу фінансової гло-
балізації на розвиток української економіки, можна ви-
значити наступні критерії успішної інтеграції України 
до світового фінансового простору:

1. зростання міжнародного товaрообігу із 
випереджaючим зростaнням обсягів експорту;

2. зростaння обсягів іноземних інвестицій в Укрaїну; 
3. зростaння обсягів оперaцій із гривнею нa світо-

вому вaлютному ринку; 
4. мінімізaція рівня кореляції між негaтивними тен-

денціями розвитку світової економіки тa економіки 
нaціонaльної [1, с. 169].

Щодо кількісних покaзників зaзнaчених критеріїв, 
то їх aнaліз дозволяє зробити висновок про досить ви-

сокий рівень торгівельної відкритості Укрaїни, aле в 
той же чaс нaдзвичaйно низькі темпи інтегрaції до сві-
тового фінaнсового ринку.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного 
вище можна зробити наступні висновки. Наслідки інте-
грації України до світового економічного простору досить 
неоднозначні, особливо з погляду їх фінансової складової. 
З прискоренням фінансової глобалізації, її вплив на ринки 
країн, що розвиваються суттєво змінюється та посилю-
ється, процеси інтеграції до світового фінансового про-
стору стають незворотними та супроводжуються зроста-
ючою кількістю обмежень національного економічного 
розвитку. Іншою важливою тенденцією сучасного етапу 
світового економічного розвитку є актуалізація завдань 
глобального управління. Насамперед, проблема загостри-
лась в контексті глобального фінансового простору. Спря-
мованість, характер та інтенсивність міжнародних фінан-
сових потоків потребують посилення інституціональних 
обмежень та вищого рівня глобальної координації. Від-
повідно, для України, економічна та фінансова системи 
якої розвиваються в умовах прискореної лібералізації, 
актуальним є моніторинг новітніх тенденцій розвитку 
глобальної економіки та світового фінансового ринку, що 
дозволить здійснювати необхідне корегування національ-
ної економічної політики.

Таблиця 2
Позитивні та негативні наслідки впливу фінансової глобалізації для України

Позитивні Негативні
1. Підвищення ефективності національних фінансових 
ринків за рахунок інтеграції у світовий фінансовий ринок 

1. Загроза виникнення та швидкого поширення фінан-
сових криз із однієї економіки в іншу 

2. Зниження інфляційного тиску, здешевлення ресурсів 
під впливом міжнародної конкуренції 

2. Зростання нестабільності національних фінансових 
ринків 

3. Дисциплінація впливу руху іноземного капіталу на 
грошову владу 

3. Вплив зовнішніх факторів на здійснення національ-
ної грошово-кредитної політики 

4. Висока мобільність капіталу, його значні обсяги, ви-
гідна ціна й висока ліквідність 

4. Висока мобільність капіталу, його значні обсяги, ви-
гідна ціна й висока ліквідність 

5. Багатофункціональність фінансових ринків 5. Значні збитки від міграції фінансових ресурсів 
6. Спрощення процедури здійснення фінансових опе-
рацій за рахунок комп'ютеризації та інформатизації 

6. Стихійний рух спекулятивного капіталу, певна відо-
собленість фінансового капіталу від реальної економіки 

7. Зростання якості банківських послуг, технологій та 
рівня кваліфікації персоналу 

7. Обмежений доступ країн, що розвиваються, до 
ресурсів на світовому 

Джерело: [1]
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Одним из важнейших направлений осуществления налоговой политики государства является ор-
ганизованная работа в области повышения налоговой культуры населения. Неотъемлемой частью 
указанной деятельности выступает налоговое консультирование. Сегодня налоговые консультанты 
занимаются в основном минимизацией налогов, и не всегда законной.
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Постановка проблемы. Профессия налогового 
консультанта в России относится к числу наиболее мо-
лодых в широком спектре финансовых специальностей 
и имеет огромные перспективы. Эта специальность с 
каждым днем приобретает огромную популярность и 
востребованность в различных отраслях экономики.

Однако столь перспективное развитие затрудняет ряд 
проблем, преодоление которых необходимо для дальней-
шего успешного и эффективного функционирования.

Основная проблема на современном этапе разви-
тия – это отсутствие самостоятельного законодатель-
ного регулирования налогового консультирования.

Анализ публикаций. Налоговое консультирование 
(консультирование по налогам и сборам) – вид про-
фессиональной деятельности по оказанию заказчику 
(консультируемому лицу) на платной основе услуг, со-
действующих должному исполнению налогоплатель-
щиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами 
и иными лицами обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах.

Профессиональные услуги по налоговому консуль-
тированию заключаются в разработке лицами, профес-
сионально оказывающими услуги по налоговому кон-
сультированию, рекомендаций заказчику по должному 
применению законодательства о налогах и сборах, а 
также представление его интересов в отношениях с 
налоговыми, финансовыми, таможенными органами, 
органами государственных внебюджетных фондов и 
иными участниками отношений, регулируемых законо-
дательством о налогах и сборах.

Сущность налогового консультирования заключа-
ется в осуществлении деятельности по ведению нало-
гового учета, выработке налоговой политики предпри-
ятия, расчете налогооблагаемой базы для исчисления и 
уплаты налогов, осуществлении налогового планиро-
вания и оптимизации, мониторинге законодательства 
и подзаконных актов, прямо или косвенно касающихся 

налогообложения, предоставлении рекомендаций в об-
ласти налогообложения менеджменту и финансовым 
службам предприятия, налаживании взаимодействия 
между всеми структурными подразделениями и долж-
ностными лицами предприятия по вопросам налогоо-
бложения и налогового учета, защите прав и интересов 
налогоплательщика в органах государственной и му-
ниципальной власти, налоговых органах и судебных 
инстанциях, проведении внутреннего и внешнего нало-
гового аудита, проведении анализа и экспертиз, состав-
лении заключений и прогнозов как по законодатель-
ному регулированию и реформированию налоговой 
системы, так и на микроуровне – уровне предприятия.

Для самого налогового консультанта консультиро-
вание – это очень интересный и перспективный вид 
бизнеса, потому что долговременная тенденция состо-
ит в увеличении потребности со стороны юридических 
и физических лиц в правильном применении налого-
вого законодательства с целью снижения на законной 
основе сумм налоговых платежей, что будет приводить 
к повышению спроса на этот вид консалтинга. 

С точки зрения клиента налоговое консультирова-
ние – это снижение налоговых рисков, снижение нало-
говых издержек и оптимальное планирование будущих 
хозяйственных операций.

Как было сказано ранее, основная проблема на со-
временном этапе развития – это отсутствие самостоя-
тельного законодательного регулирования налогового 
консультирования.

Постановка задания. Важным шагом в развитии 
и правовом оформлении налогового консультирования 
явилось постановление Минтруда России от 4 августа 
2000 г. № 57 [1], которым внесено дополнение в Квали-
фикационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, касающееся новой 
квалификационной характеристики «Консультант по 
налогам и сборам». В нем предусмотрены должност-
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ные обязанности консультанта по налогам и сборам и 
требования к его квалификации. 

В настоящее время рассматривается проект Фе-
дерального закона «О налоговом консультировании», 
который подготовлен с целью определения правового 
статуса налогового консультанта и консультируемых 
лиц, регулирования деятельности по налоговому кон-
сультированию (подготовка и аттестация специалистов, 
ответственность за результаты консультирования).

Проект Федерального закона «О налоговом кон-
сультировании» [3] одобрен Советом Государственной 
Думы, получил отзывы от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации, от Института госу-
дарства и права РАН и Российской ассоциации налого-
вого права, а также заключение от Правительства РФ. 
Концептуально проект в большинстве случаев одобря-
ется. Однако имеются и негативные отзывы.

Изложения основного материала. Не все государ-
ственные органы рассматривают налогового консуль-
танта как «посредника» между налогоплательщиком 
и налоговыми органами, основными функциями кото-
рого являются: налоговые консультации и экспертизы, 
составление документов, представление интересов и 
ведение дел налогоплательщика. Для многих сейчас 
налоговый консалтинг ассоциируется прежде всего с 
тем, что он уменьшает налоговые поступления в бюд-
жет, так как занимается налоговой оптимизацией и пла-
нированием на предприятии.

Важным является вопрос ответственности налого-
вых консультантов. На сегодняшний день ответствен-
ность определяется в пределах договора, заключенного 
с клиентом. В будущем по тем рискам, которые может 
понести фирма, обратившись к налоговому консультан-
ту, ответственность должна быть установлена в полной 
мере. Естественно, полная ответственность предусма-
тривает более высокую оплату и страхование налого-
вого консультанта и его рисков. 

Следующая проблема – это недостаток профессио-
нальных высококвалифицированных кадров. Работу по 
обеспечению качества консультирования следует начи-
нать с подбора квалифицированного и добросовестно-
го персонала. Налоговые консультанты должны иметь 
высшее образование и опыт работы в налоговой сфере 
или смежных областях (экономической, юридической, 
финансовой, бухгалтерской). В 2002 году была созда-
на Палата налоговых консультантов, которая взяла на 
себя функции по обеспечению аттестации налоговых 
консультантов и разработала специальные учебные 
программы, которые сейчас реализуются через аккре-
дитованные образовательные организации.

Есть проблемы и образовательного плана. Наблю-
дается недостаток преподавателей для обучения нало-
говых консультантов, которые обладают не только зна-
ниями, практикой, но и умением донести информацию. 
Также ощущается явный недостаток в учебно-методи-
ческой литературе. 

В 2002 году было создано Некоммерческое партнер-
ство «Палата налоговых консультантов» [3].

Основные задачи палаты:
1) становление и развитие налогового консультиро-

вания в России. 
2) координация деятельности по подготовке, пере-

подготовке и повышению квалификации налоговых 
консультантов, практическая помощь специалистам в 

этой сфере, обеспечение информационной связи меж-
ду ними. Палата имеет свой печатный орган, проводит 
круглые столы, конференции, международные семи-
нары. В 2008 году Палата стала членом-наблюдателем 
Европейской конфедерации налоговых консультантов. 

3) обобщение предложений о том, в какую сторону 
должна двигаться налоговая реформа. Так как вокруг 
Палаты объединены квалифицированные специалисты 
в области налогообложения, члены Палаты критически 
оценивают существующие законопроекты, вносят свои 
предложения. Часто налоговому консультанту тяжело 
пробиться в какие-то государственные органы, поэтому 
они контактируют с министерствами финансов и эко-
номического развития, Налоговой службой, Госдумой, 
Советом Федерации, доводят свои идеи до высших за-
конодательных и исполнительных органов власти.

– Налоговый консультант должен быть одновре-
менно и экономистом, и юристом. Это профессия, ко-
торая объединяет две специальности, поэтому было 
определено, что налоговым консультантом может быть 
человек с высшим экономическим или юридическим 
образованием, который несколько лет проработал по 
специальности. После этого он уже может пройти обу-
чение по программе подготовки налоговых консультан-
тов, сдать экзамены и получить аттестат Палаты.

– Аттестат Палаты выдается на два года. По исте-
чении этого периода налоговый консультант, если он 
хочет продолжать свою деятельность, должен подтвер-
дить квалификацию. 

Способы подтверждения квалификации (я бы это не 
говорила, только в крайнем случае, если спросят)

Первый – классический: прийти в Палату или в 
одно из аккредитованных учебных заведений, прослу-
шать лекции, поработать на семинарах, сдать экзамены 
(72-часовая программа).

Второй путь – в Москве существует Центр налого-
вого консультирования и стажировки, где консультант, 
подтверждающий свое звание, сидит и принимает насе-
ление, любого, кто зашел. А рядом сидит консультант-
наставник (преподаватель) и контролирует, насколько 
испытуемый правильно беседует, дает советы и кон-
сультации. Только при крайней необходимости настав-
ник вмешивается. Отработав 72 часа по такой програм-
ме, консультант подтверждает свою квалификацию.

Третий способ – мы засчитываем научные публика-
ции. Если человек предоставляет несколько крупных 
научных публикаций в солидных изданиях в области 
налогообложения, то мы подтверждаем ему звание кон-
сультанта. И так каждые два года.

Подтверждение квалификации может проходить 
также и в форме зачета ситуаций. Налоговый консуль-
тант направляет в Палату не менее 30 ситуаций, Палата 
проводит их экспертизу и принимает решение о зачете 
или отказе в зачете предоставленных ситуаций.

Образно говоря, налоговый консультант – совре-
менный и эффективный помощник для налогоплатель-
щика, самостоятельная боевая единица, нацеленная на 
квалифицированное, системно-комплексное решение 
налоговых задач особого рода. У него особая задача: 
помочь построить наиболее оптимальную модель биз-
неса с учетом специфики налогоплательщика, его ста-
туса, положения на рынке, конкуренции, налоговых 
рисков, выбрать наиболее выгодные и безопасные до-
говорные конструкции, схемы товарно-финансовых 
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потоков. Настоящий налоговый консультант одновре-
менно способствует решению массы управленческих 
проблем предприятия (группы компаний), делая бизнес 
более безопасным, устойчивым и прозрачным. 

«Как показывает практика, в компаниях, где есть на-
логовый консультант, налоговых проблем значительно 
меньше, а если они и возникают, то решаются самым 
оптимальным и выгодным для организации способом».

В мае 2012 года создана рабочая группа по выра-
ботке единых подходов к реализации механизмов само-
регулирования в сфере налогового консультирования. 
Перед ней поставлены следующие задачи [4]: 

• разработка концепции бизнес-процессов правового 
регулирования деятельности налоговых консультантов;

• повышение качества услуг в сфере налогового 
консультирования;

• решение вопросов взаимодействия налоговых ор-
ганов с налоговыми консультантами с использованием 
механизмов саморегулирования.

Различают две формы налогового консультирования:
• внешнее (осуществляется на возмездной основе 

налоговыми консультантами – индивидуальными пред-
принимателями и различными компаниями, в том чис-
ле аудиторскими, адвокатскими образованиями – юри-
дическим и физическим лицам);

• внутреннее (осуществляется физическими лица-
ми, состоящими в трудовых отношениях в качестве 
консультантов по налогам и сборам в экономических и 
юридических подразделениях юридических лиц).

Российский рынок налогового консультирования 
предлагает широкий спектр услуг, который сводится к 
следующим видам.

1. Разъяснение положений по применению законо-
дательства о налогах и сборах.

Обращение налогоплательщиков к налоговому кон-
сультанту в этих случаях обусловлено возникновением 
нестандартных ситуаций либо срочностью принятия 
соответствующих решений.

Например, законодательно вопрос налогообложе-
ния не урегулирован, а необходимо быстро подписать 
договоры с контрагентами, особенно если речь идет об 
иностранных партнерах; подготовить письменные воз-
ражения по результатам налоговых проверок и апелля-
ционные жалобы, срок написания которых ограничен 
(в течение 15 дней со дня получения акта налоговой 
проверки налогоплательщиком и по истечении 10 дней 
со дня вручения лицу (его представителю) решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения), либо 
требуется сопровождение налогоплательщика при рас-
смотрении материалов налоговых проверок в налого-
вом органе или участие в качестве его представителя в 
судебных разбирательствах и т. п.

2. Разъяснение порядка заполнения налоговой от-
четности, а также ее составление и представление в на-
логовые органы.

3. Услуги, связанные с регистрацией, перерегистра-
цией, ликвидацией (прекращением деятельности) кон-
сультируемого лица (организации или индивидуально-
го предпринимателя), постановкой его на учет (снятием 
с учета) в налоговых органах.

Иногда, оказывая услуги по этому направлению, 
налоговые консультанты намеренно или невольно спо-
собствуют совершению налогоплательщиками про-

тивоправных действий: созданию фирм- однодневок, 
ликвидации лиц с задолженностью в бюджет и т. д.

4. Услуги физическим лицам по составлению нало-
говой декларации по форме 3-НДФЛ в целях получения 
налоговых вычетов.

5. Услуги физическим лицам по исчислению и упла-
те имущественных налогов (земельного, транспортно-
го, на имущество физических лиц), включая уточнение 
информации по налогооблагаемым объектам с реги-
стрирующими органами (Росреестром, ГИБДД и т. д.).

Кроме того, налоговые консультанты могли бы сы-
грать важную роль в продвижении для налогоплатель-
щиков–физических лиц электронных сервисов ФНС 
России, в частности сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика», с помощью которого можно уточнить 
объект налогообложения и уплатить налоги.

Все вышеперечисленные услуги очень востребо-
ваны. Однако можно ли слепо доверять советам на-
логовых консультантов? Скорее всего, нет. Зачастую 
в Интернете встречается информация, размещаемая 
как рекламная для привлечения клиентов, которая за-
ставляет усомниться в квалификации исполнителей, 
так как не актуализирована с учетом изменений и до-
полнений, внесенных в действующее законодательство 
о налогах и сборах, уже вступивших в законную силу. 
Необходимость анализа подобной информации влечет 
за собой потери времени клиентов и затрудняет приня-
тие решения. Кроме того, существует еще один отрица-
тельный момент – на сайтах налоговых консультантов 
нередко отсутствуют сведения об их государственной 
регистрации и наличии ИНН.

Отсутствие требований в отношении контроля за 
деятельностью налоговых консультантов, в том числе 
за качеством оказываемых ими услуг, подрывает дове-
рие налогоплательщиков к институту налогового кон-
сультирования.

Один из путей решения этой проблемы видится в 
законодательном регулировании отношений между 
участниками в сфере налогового консультирования.

Функции и полномочия по контролю за лицами, 
осуществляющими деятельность по налоговому кон-
сультированию, могли бы взять на себя саморегулируе-
мые организации (СРО), т. е. независимые профессио-
нальные сообщества налоговых консультантов.

Данный контроль СРО могут начинать уже со ста-
дии подготовки и аттестации специалистов в области 
налогового консультирования на основании единых 
для всех квалификационных требований по допуску 
кандидатов к сдаче квалификационного экзамена, при-
своению статуса налогового консультанта. В процес-
се мониторинга за деятельностью своих членов СРО 
вправе будет принимать решения о приостановлении 
(возобновлении) и прекращении данного статуса.

За рубежом налоговые консультанты уже давно 
зарекомендовали себя как проводники, без которых 
невозможно пройти по минному полю сложных и не-
предсказуемых налоговых правоотношений. Однако в 
нашей стране ценность профессионалов, обладающих 
таким статусом, для многих пока неочевидна.

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то мож-
но выделить следующие направления совершенствова-
ния налогового консультирования в России:

1. Обязательное страхование ответственности нало-
гового консультанта.
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В России широко распространено добровольное 
страхование ответственности, тогда как в Великобри-
тании, Германии, странах Восточной Европы, Австрии 
существует обязательное страхование ответственности 
налогового консультанта, которое является необходи-
мым условием для ведения деятельности по налого-
вому консультированию, выдачи свидетельства, под-
тверждающего статус налогового консультанта, а так 
же для включения в члены профессиональных органи-
заций и палаты налоговых консультантов.

2. Совместная работа организаций налоговых кон-
сультантов с государственными органами.

В данном направлении необходимо руководство-
ваться положительным опытом Голландии. Отличи-
тельная особенность голландских организаций, объ-
единяющих налоговых консультантов, заключается в 
их участии совместно с государственными органами в 
обсуждении актуальных вопросов налогообложения – 
от нового законодательства до вопросов взаимоотно-
шений с налогоплательщиками.

Такой опыт особенно интересен, поскольку под-
тверждает, что наличие сильной независимой органи-
зации, объединяющей профессионалов в какой-либо 
области, позволяет осуществлять эффективное регу-
лирование их деятельности и оказывать существенное 
влияние на формирование государственной политики в 
данной области.

3. Ответственность налоговых консультантов.
В России имеет место гражданско-правовая (иму-

щественная) ответственность налогового консультанта 
перед клиентом, которая возникает в силу договора об 
оказании консультационных услуг. То есть, в том слу-
чае, если договором оговорено, то налоговый консуль-
тант возмещение убытки, понесенные клиентом в ре-
зультате в полном размере.

Если обратиться к опыту Великобритании, то здесь 
ответственность налоговых консультантов перед кли-
ентом закреплена профессиональными правилами, и, 
самое главное, на законодательном уровне. В Германии 
налоговый консультант, в соответствие с законодатель-
ством несет ответственность начиная от предупрежде-
ния, и в плоть до уголовной ответственности. В Поль-
ше, Чешской Республике и Словакии – это штраф, а 
также запрет на выполнение профессии и вычёркива-
ние из реестра налоговых консультантов.

Сегодня в России налогоплательщики обращаются 
к частным лицам и фирмам, которые предлагают ус-
луги по налоговому консультированию, защите прав 
налогоплательщиков, значительному снижению на-
логов или полному освобождению от них. При этом, 
консультанты устанавливают весьма высокие цены и 
не принимают на себя никакой ответственности за тот 
ущерб, который они могут причинить. За результаты 
неквалифицированного налогового консультирования 
расплачивается налогоплательщик.

По нашему мнению, законное налоговое консульти-
рование должно быть разрешено специальной катего-
рии лиц-профессионалов, которые допускаются к этой 
деятельности на законных основаниях после получе-
ния соответствующего образования в высшем учебном 
заведении в рамках дополнительного, профессиональ-
ного образования (повышении квалификации, профес-
сиональная переподготовка, удостоверенные государ-
ственным образовательным документом).

Незаконная деятельность должна по примеру за-
конодательства других стран караться денежным 
штрафом [2] (либо квалифицироваться как незаконная 
предпринимательская деятельность, наказываемая в 
уголовном порядке – ст.  171 УК РФ).

4. Деятельность профессиональных объединений 
налоговых консультантов.

В России, как и во многих странах мира, существу-
ют и успешно осуществляют деятельность обществен-
ные организации и общества по организации деятель-
ности консультантов по налогам и сборам.

Но, при этом, субъектами налогового консультиро-
вания являются также и юристы, специализирующиеся 
в налоговом праве, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры и 
иные лица, которые, порой, ведут консультационную 
деятельность без сертификатов, дипломов, дающих 
право заниматься этим налоговым консультирование.

Для того, чтобы предотвратить незаконную деятель-
ность по налоговому консультированию и обезопасить 
налогоплательщиков от некачественного предоставле-
ния услуг можно обратиться к зарубежному опыту.

Так, в странах Восточной Европы на основе за-
конов о налоговом консультировании все налоговые 
консультанты в обязательном порядке объединены в 
профессиональные объединения Палаты налоговых 
консультантов.

Развитие в Российской Федерации института на-
логового консультирования является важной и необхо-
димой задачей. Возможность получать независимые и 
ответственные консультации способствует повышению 
налоговой грамотности и правосознания налогопла-
тельщиков, а, следовательно, приводит к улучшению 
взаимоотношений с налоговыми органами и повыше-
нию собираемости налогов.

В Германии профессия налогового консультанта 
имеет давние традиции. Сегодня налоговое консульти-
рование в Германии регулируется профильным зако-
ном «О налоговом консультировании». 

К концу 2010 года насчитывалось более 80000 физи-
ческих лиц, аккредитованных налоговыми консультан-
тами, и более 10000 зарегистрированных юридических 
лиц, объектом деятельности которых является налого-
вое консультирование [5].

В Германии каждый налогоплательщик может обра-
щаться за помощью к налоговым консультантам, а ком-
мерческие организации обязаны иметь в штате налого-
вого консультанта или налоговый отдел. Официальное 
оказание помощи по налоговому консультированию 
разрешено специальной категории лиц, которые допу-
скаются к этой деятельности на законных основаниях 
после сдачи квалификационных экзаменов.

Незаконная деятельность по оказанию помощи в 
налоговых вопросах в Германии карается денежным 
штрафом до 10 000 марок ФРГ.

Основная часть налоговых консультантов в Герма-
нии объединена в независимые добровольные ассоци-
ации (общества), которые в работе используют банк 
данных на компьютере и могут в любое время выда-
вать справки о любом предприятии-налогоплательщи-
ке, давать советы о том, что надо сделать для улучше-
ния работы, изменения управления предприятием. При 
этом налоговые консультанты обязаны сохранять тайну 
налогоплательщика, а поэтому вправе отказать в выда-
че информации о нем другим лицам. Более того, никто 
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не имеет права завладеть документами налогового кон-
сультанта, в том числе наложить на них арест. 

Взаимоотношения налогового консультанта с нало-
гоплательщиком устанавливаются на основе доверенно-
сти, которая не должна ограничивать права налогового 
консультанта, предусмотренные законодательством Гер-
мании. Следует заметить, что доверенность не предо-
ставляет права налоговому консультанту получать сум-
мы налогов. Она может быть отозвана по заявлению 
налогоплательщика, которое он представляет в финансо-
вое управление. Все действия, совершаемые налоговым 
консультантом по доверенности, возлагают обязанности 
на налогоплательщика. Примечательным является то 
обстоятельство, что допускается страхование деятель-
ности налоговых консультантов на тот случай, если их 
действия нанесут ущерб налогоплательщикам.

В германском законодательстве предусматриваются 
основные обязанности налогового консультанта:

• осуществлять деятельность независимо;
• не поддерживать контакты, которые могут ограни-

чить деятельность налогового консультанта;
• не брать ссуды у тех лиц, в отношении которых на-

логовый консультант ведет дела;
• профессионально повышать свою квалификацию, 

учиться;
• сохранять тайну налогоплательщика;
• выбирать наиболее верные с точки зрения закона и 

выгодные для налогоплательщика решения;
• соблюдать этику по отношению к другим налого-

вым консультантам;

• не нарушать законодательство.
В отношении налогового консультанта, нарушивше-

го перечисленные обязанности:
• проводится профессиональное расследование;
• принимаются меры профессионального характера;
• возбуждается уголовное дело и одновременно 

ведется профессиональное расследование. Уголовное 
наказание влечет за собой также наказание професси-
онального характера.

Наряду с налоговыми консультантами законода-
тельство Германии к этой деятельности допускает сле-
дующих лиц:

• уполномоченных к решению налоговых проблем;
• общества налоговых проблем;
• общества налоговых консультантов;
• адвокатов;
• аудиторов и аудиторские общества;
• присяжных ревизоров и общества ревизоров. 
Законодательство Германии о налоговом консуль-

тировании предусматривает также профессиональные 
права налоговых консультантов и их защиту.

Выводы. Таким образом, законодательство Гер-
мании свидетельствует об использовании правовых 
средств в создании системы налогового консульти-
рования, которая способна оказать положительное 
влияние на культуру взаимоотношений в сфере на-
логообложения.

В России нет такого законодательства. Его надо соз-
дать. Но этого недостаточно. Настало время осущест-
вления конкретных мер.
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У статті обґрунтовано значимість управління персоналом в системі менеджменту підприємства та 
доведено, що він є одним з основних складових управління. Визначено основні аспекти поняття 
«управління персоналом». Проведено паралель між функціями основними менеджменту та загаль-
ними функціями системи управління персоналом, виділено ряд специфічних функцій кадрового ме-
неджменту, які безпосередньо впливають на роботу працівників підприємства та, як наслідок, діяль-
ність всієї організації.
Ключові слова: управління персоналом, менеджмент організації, функції системи управління персо-
налу, контроль, регулювання діяльності персоналу, працевлаштування, мотивація.

Постановка проблеми. Управління персоналом 
займає провідне місце в системі управління організа-
ції. Постійні зміни ринкової економіки в Україні ви-
кликали об'єктивну необхідність подальшого розвитку 
теоретичних і методико-прикладних засад утворення і 
функціонування дієвих систем управління персоналом 
з урахуванням особливостей розвитку промислового 
виробництва, стану та динаміки ринку праці на Укра-
їні, що і обумовлює актуальність теми та доцільність 
проведення досліджень. 

Система управління персоналом є невід'ємною і над-
звичайно важливою складовою загального управлін-
ня організацією. Підготовка компетентного персоналу, 
здатного до продуктивної роботи в ринкових умовах, 
його раціональне структурне і просторове розміщення, 
зміна культури управління підприємства залежить від 
ефективності функціонування служби управління персо-
налом і є запорукою досягнення успіху підприємством.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для 
ефективної роботи системи управління персоналом 
необхідно орієнтуватись на специфічні умови розви-
тку ринкової економіки в Україні. Система управління 
персоналом охоплює ряд питань, які впливають на ді-
яльність організації як єдиної цілої системи.

Проблемам теорії, методології і практики управління 
персоналом присвятили велику кількість наукових праць 
закордонні і вітчизняні економісти: Амоша О.І., Блэк Дж.,  
Браверман А., Дзюба С.Г., Журавльов П.В., Іванце-
вич Дж.М., Колпаков В.М., Лобанов А.А., Пагрушев В.Д.,  
Поклонський Ф.Ю., Рак М.Г., Синк Д.С., Скударь Г.М., 
Томпсон А.А., Шекшня С.В. та ін. Однак внаслідок 
складності й багатоаспектності цієї проблеми в сучасних 
умовах існують питання, розроблені не цілком.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних ас-
пектів управління персоналом на сучасному підприємстві 
в системі загального управління організацією, а також за-
лежність ефективного функціонування всього підприєм-
ства від роботи системи кадрового менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Тривалий час саме 
поняття «управління персоналом» у вітчизняній управ-
лінській практиці було відсутнім, хоча в системі управ-
ління кожної організації існувала підсистема управління 
кадрами та соціального розвитку колективу. Основну 
частину роботи щодо управління персоналом викону-
ють переважно лінійні керівники, які досить часто не-
достатньо підготовлені до цієї діяльності і не отримують 
при цьому необхідної консультативної та методичної до-
помоги. Нерозвиненість кадрових служб, непідготовле-
ність керівників до управлінням персоналом не може не 
маги негативних наслідків для діяльності кожної органі-
зації, гальмує процес їх подальшого розвитку.

Відповідно до системного підходу, управління пер-
соналом є частиною роботи управління підприємством 
в цілому. Однак воно займає в ній особливе положен-
ня у зв'язку зі специфікою об'єкта управління – люд-
ськими ресурсами. Основна увага в процес управління 
підприємством повинна приділятися формуванню та 
використання людського потенціалу, його розвитку на 
основі мотивацій і безперервного навчання.

Варто зазначити, що управління персоналом є еле-
ментом соціального управління, під яким традиційно 
розуміється управління людьми та їх колективами. 

Управління персоналом – це діяльність організації, 
спрямована на ефективне використання людей (персо-
налу) для досягнення цілей, як організації, так і індиві-
дуальних (особистих).

З цього випливає, що поняття «управління персона-
лом» має два основних аспекти:

1) функціональний;
2) організаційний.
У функціональному відношенні під управлінням 

персоналом розуміється виконання таких найважливі-
ших елементів:

– визначення загальної стратегії;
– планування потреби організації у персоналі з ура-

хуванням діючого кадрового складу;
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– залучення, відбір та оцінка персоналу;
– підвищення кваліфікації персоналу та його пере-

підготовка;
– система просування по службі (управління 

кар'єрою) ;
– звільнення персоналу;
– побудова та організація робіт, у тому числі визна-

чення робочих місць, функціональних і технологічних 
зв'язків між ними, змісту та послідовності виконання 
робіт, умов праці;

– політика заробітної плати та соціальних послуг;
– управління витратами на персонал [2].
Спираючись на теоретичні засади менеджменту, 

можна визначити, що процес управління персоналом 
включає такі функції:

1. планування;
2. організацію;
3. керівництво;
4. контроль;
5. регулювання.
Планування в управлінні персоналом передбачає 

постановку цілей, розробку правил і послідовності дій, 
розробку планів і прогнозування деяких можливостей 
у майбутньому.

Організація в кадровому менеджменті – це поста-
новка завдань перед кожним підлеглим, поділ на від-
діли, делегування частини повноважень підлеглим, 
розробка каналів управління і передачі інформації, ко-
ординація роботи підлеглих.

Керівництво персоналом здійснюється через вирі-
шення питань про визначення стандарту для необхід-
них кандидатів, підбір, відбір працівників, встанов-
лення вимог до виконуваної роботи, оцінка виконання 
робіт, консультування працівників, навчання і розвиток 
кар'єри працівників.

Контроль в управлінні персоналом – це встановлен-
ня відхилень від вимог за кількістю і якістю роботи, 
рівня продуктивності, перевірка відповідності викону-
ваних робіт встановленим стандартам, нормам.

Регулювання діяльності працівників передбачає кори-
гування робіт, встановлених вимог у разі необхідності.

В сучасних умовах системи управління персоналом 
вирішуються такі основні питання: формування персо-
налу; оцінка працівників; планування ділової кар'єри, 
професійно-кваліфікаційного і посадового зростання 
працівників; підготовка персоналу, підвищення квалі-
фікації і перепідготовка персоналу; розробка ефектив-
них систем трудової мотивації.

Потрібно відзначити, що сучасні концепції управ-
ління персоналом ґрунтуються на визнанні зростаючої 

ролі особистості працівника, знанні його мотиваційних 
установок, вмінні їх формувати і направляти відповід-
но до завдань, що стоять перед організацією [4, с. 20].

В процесі управління персоналом виконується ряд 
специфічних функцій, притаманних саме цьому компо-
ненту менеджменту організації, від яких залежить пра-
цездатність робітників та їх бажання виконувати свою 
роботу, що безпосередньо впливає на кінцевий резуль-
тат роботи підприємства. 

До таких функцій можна віднести наступні:
1. Працевлаштування – прийом на роботу, ознайом-

лення з робочим місцем та умовами праці, професійне 
та посадове просування, розірвання контракту.

2. Забезпечення безпечних умов праці та охорони 
здоров'я – медичне обстеження персоналу, програми 
страхування, відповідності вимогам безпеки праці.

3. Розвиток персоналу (людських ресурсів) – підго-
товка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 
забезпечення взаємозв'язку з навчальними закладами, 
розробка концепції просування працівників по службі.

4. Організація заробітної плати та компенсацій – 
включає розробку рівнів і процедур виплат, встанов-
лення персональних ставок погодинної оплати для 
робітників, розрахунок пенсійного забезпечення пра-
цівників підприємства.

5. Забезпечення трудових відносин – вивчення і під-
готовка контрактів між підприємством і найманими пра-
цівниками, угоди між профспілкою і адміністрацією.

6. Матеріальне стимулювання – весь комплекс пи-
тань з організації оплати праці, розробка і вдоскона-
лення систем стимулювання, атестація робочих місць, 
розробка окремих статей колективного договору.

7. Соціальні питання – контакти з профспілковими ор-
ганізаціями, сприяння проведенню громадських заходів.

Висновки. Отже, управління персоналом є одним з 
найважливіших елементів у діяльності підприємства, 
оскільки саме від підбору та організації роботи праців-
ників залежить майбутнє організації, що виражається у 
системному підході до управління в буд-якій компанії.

Як одна із складових менеджменту, управління пер-
соналом має свої функції: планування, організація, ке-
рівництво персоналом, контроль та регулювання діяль-
ності робітників. Як одна з основних ланок діяльності 
підприємства, система управління персоналом виконує 
ряд притаманних саме їй специфічних функцій, таких 
як: працевлаштування, забезпечення безпечних умов 
праці та охорони здоров'я, розвиток персоналу, органі-
зація заробітної плати та компенсацій, забезпечення тру-
дових відносин, матеріальне стимулювання, соціальне 
забезпечення діяльності працівників в організації.
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У статті розглядаються проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні. Актуальність теми 
обумовлена зростанням ролі фінансування інноваційних проектів. Саме нарощування використання 
інноваційних знань є основою збалансованого розвитку України.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, фінансове джерело, фінансова підтримка, іннова-
ційна політика.

Постановка проблеми. В сучасних умовах біз-
нес-середовища суб'єкти господарювання зацікавлені 
у зміцненні своїх ринкових позицій та у встановленні 
домінуючих позицій над конкурентами. Дана ціль ви-
магає постійного вдосконалення технології основного 
виробництва та, водночас, необхідність виходу на нові 
сегменти ринку, що розширює потребу у додаткових 
фінансових ресурсах.

Сьогодні майже у всіх сферах виробничо-господар-
ської діяльності існує необхідність залучення інвести-
ційних коштів. Особливо гостро це стосується іннова-
ційної діяльності, яка супроводжується високим рівнем 
фінансових витрат та ризиків, але й обіцяє, в перспек-
тиві, значну винагороду інвесторам. 

Інновації є одним із стратегічних факторів розвитку 
економіки, ведуть до підвищення якості та скорочення 
тривалості виробничих процесів, зростання конкурен-
тоспроможності вітчизняної продукції на міжнародно-
му ринку. На жаль, в Україні є недостатнє фінансуван-
ня інноваційної діяльності – якщо вітчизняні інвестори 
частіше за все не володіють достатнім обсягом ресур-
сів, то іноземні – не зацікавлені вкладати свої кошти 
у науково-технічний розвиток національних галузей 
господарювання через несприятливий інвестиційний 
клімат, нестабільну законодавчу базу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
танням способів, форм, методів і фінансування ін-
новаційної діяльності займалися вітчизняні та зару-
біжні вчені, а саме: І. Алексєєв, Х. Барнет, Є. Бойко,  
О. Василик, Є. Вітте, В. Геєць, М. Долішній, П. Друкер, 
О. Кириленко, М. Козоріз, М. Кондратьєв, М. Круп-
ка, А. Кузнєцова, О. Кузьмін, О. Лапко, С. Онишко,  
В. Опарін, Г. Маховикова, Н. Ефимова, Р. Фатхутдинов, 
Л. Федулова, Д. Черваньов, А. Чухно, Л. Шаблиста,  
Й. Шумпетер, А. Шпідгофф, С. Юрій та інші.

Так, Г.А. Маховикова, Н.Ф. Ефимова зазначають: фі-
нансування інноваційної діяльності – це процес забез-
печення і використання грошових коштів, направлених 
на проектування, розробку і організацію виробництва 
нових видів продукції, на створення та впровадження 

нової техніки, технології, послуг, робіт, розробка та 
впровадження нових організаційних форм і методів 
управління [1]. 

Відповідно до Господарського кодексу України, інно-
ваційна діяльність – це діяльність учасників господар-
ських відносин, що передбачає здійснення інвестицій 
з метою виконання довгострокових науково-технічних 
програм, які характеризуються тривалим строком окуп-
ності витрат і впровадження здобутих науково-технічних 
досягнень у різні сектори національного господарства та 
сфери суспільного життя [2]. Основним об'єктом іннова-
ційної діяльності є інвестиційні проекти, фінансування 
яких здійснюється в основному за рахунок бюджетних 
ресурсів, власних коштів суб'єкта господарювання, іно-
земних інвестицій та кредитів.

Мета дослідження. Виявлення основних джерел 
фінансування інноваційної діяльності промислових 
підприємств та пошук вирішення проблем фінансового 
забезпечення інноваційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Розвиток національ-
ної економіки будь-якого типу визначається активніс-
тю інноваційних процесів, економічною ефективністю 
нововведень. Однак, в Україні практично не створені 
умови для ефективного здійснення інноваційної ді-
яльності. Перешкоди фінансового, політичного, пра-
вового, організаційного характеру постають на шляху 
масової реалізації інновацій. Процеси ж створення 
нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати 
цілком комерційні проекти, мають стихійний характер. 
Фінансування інноваційної діяльності визначає успіх 
чи невдачу інноваційних програм і проектів. Здатність 
підприємства-інноватора акумулювати достатньо кош 
тів для реалізації інноваційних задумів впливає на 
швид кість виведення інновації на ринок, а отже – на 
її комер ційний успіх. Однак не кожна підприємницька 
структура має достатньо власних коштів для цього, що 
зумовлює пошук інших джерел їх надходження [3]. Ви-
рішення проблем інноваційного розвитку є складним і 
тривалим процесом, їх подолання потребує негайних 
заходів, залучення фінансових ресурсів, що обумовлює 



127

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

актуальність дослідження проблем фінансування інно-
ваційної діяльності.

Відповідно до ст.  18 Закону України «Про іннова-
ційну діяльність» джерелами фінансової підтримки ін-
новаційної діяльності є:

– кошти державного бюджету України;
– кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Авто-

номної Республіки Крим;
– власні кошти спеціалізованих державних і кому-

нальних інновацій – них фінансово-кредитних установ;
– власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної 

діяльності;
– кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридич-

них осіб;
– інші джерела, не заборонені законодавством [4].
В Україні спостерігається дефіцит фінансових ресур-

сів для забезпечення наукових досліджень і впроваджен-
ня інноваційних розробок. Суттєвим недоліком системи 
національного регулювання розвитку інноваційної сфе-
ри є те, що вона, на відміну від законодавства більшості 
країн світу, не лише не сприяє розширенню джерел фі-
нансування інноваційного розвитку, але й протидіє за-
лученню небюджетних коштів та ви ключає можливість 
формування спеціальних, в тому числі відомчих фондів 
фінансування інноваційних проектів і програм [5].

Держава має забезпечувати бюджетне фінансування 
наукової та науково-технічної діяльності в розмірі не 
менше 1,7% ВВП України. Проте встановлені нормати-
ви бюджетного фінансування цих напрямів діяльності 
не дотримуються.

Так, для підприємств, які тільки розпочинають або 
відроджують інноваційну діяльність, повинна бути 
впроваджена система специфічних заходів різнобічної 
підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового за-
безпечення. Однак, в умовах економіки України розра-
ховувати на значне бюджетне фінансування інноваційної 
діяльності неможливо. Тому для більшості вітчизняних 
підприємств основним джерелом стимулювання ново-
введень є власні кошти та іноземні інвестиції [6].

Однією з основних причин невідповідності заде-
кларованих темпів розвитку реальним є нестача в на-
ціональній економіці фінансових ресурсів. Проблема 
фінансування інноваційної діяльності залишається не-
вирішеною, оскільки внутрішні інвестори не мають до-
статньої кількості коштів, а іноземні не мають бажання 
вкладати їх в Україну. Бюджетні кошти є обмеженими 
та виділяються у відповідності до цілей і пріоритетів 
державної інноваційної політики і, як правило, спря-
мовуються на фінансування: державних інноваційних 
фондів; цільових інноваційних програм і високоефек-
тивних інноваційних проектів; програм державної під-
тримки інноваційної діяльності. Тому підприємства за-
безпечують науково-технічний розвиток переважно за 
рахунок власних коштів.

Варто наголосити, що пряме фінансування при-
скорює здійснення наукових досліджень та освоєння 
новітніх галузей промисловості, а створення пільго-
вих умов підвищує технічний рівень виробничої бази 
діючих підприємств, стимулює впровадження ними 
прогресивних технологій та результатів прикладних 
досліджень і нововведень. При цьому основними ви-
дами інноваційної діяльності є: науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи; розроблення техно-
логій, розширення раніше освоєних виробництв на базі 

продуктивніших технологій; створення промислового 
зразка та проведення промислових випробувань; при-
дбання патентів, ліцензій і ноу-хау; інвестиційна діяль-
ність, необхідна для реалізації інноваційних проектів; 
сертифікація та стандартизація інноваційної продукції, 
а також матеріалів, необхідних для її виготовлення; 
маркетинг і організація ринків збуту інноваційної про-
дукції; підготовка та перепідготовка кадрів для іннова-
ційної діяльності. 

Оскільки інноваційна діяльність характеризуєть-
ся досить високим ступенем невизначеності й ризи-
ку, важливо, на нашу думку, використовувати різно-
манітні джерела фінансування для досягнення їхньої 
гнучкості та адаптивності до вимог ринку. У процесі 
формування фінансових потоків та їх структури варто 
враховувати такі підходи: агресивний (максимальне 
задоволення оперативної потреби у всіх видах акти-
вів при мінімумі страхових запасів і фінансових ре-
зервів); консервативний (повне покриття оперативної 
або поточної потреби в усіх видах активів за наявності 
достатніх обсягів страхових запасів і резервів); помір-
ний (повне покриття поточної потреби в усіх видах 
активів за наявності середніх або нормальних обсягів 
страхових запасів і резервів). Також особливу увагу 
варто приділити деталізації факторів, що впливають 
на величину, інтенсивність, час формування та на-
прямки руху грошових потоків.

Досвід розвинених країн світу свідчить про існу-
вання низки ефективних форм підтримки інновацій-
ної сфери [7]: гарантування державою позик, пільгове 
кредитування інноваційного підприємництва, подат-
кові пільги щодо стимулювання науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт, податкове списан-
ня зменшення оподатковуваного доходу), податковий 
кредит (зменшення суми податкового зобов'язання), 
банківське кредитування, вкладання коштів у розвиток 
інноваційної інфраструктури, активне використання 
програмно-цільових методів у разі розподілу бюджет-
них коштів, зворотне та незворотне фінансування ма-
лих інноваційних фірм на конкурсних засадах, венчур-
ний (ризиковий) капітал тощо. 

Для вирішення проблем, пов'язаних з фінансуван-
ням інноваційної діяльності, на наш погляд, потрібно 
використовувати такі заходи: 

– Звільнити від ПДВ реалізацію будь-якими організа-
ціями науково-дослідних, дослідно-конструкторських і 
технологічних робіт, які стосуються створення нової або 
удосконалення виробленої продукції і технологій; 

– Включити до складу коштів цільового фінансу-
вання, що не враховуються при визначені бази податку 
на прибуток, коштів, одержуваних із зареєстрованих в 
встановленому порядку фондів підтримки наукової і 
(або) науково-технічної діяльності; 

– Поєднати всі види та джерела фінансування. 
Всім відомий світовий лідер в сфері інновацій Япо-

нія зазвичай використовує такі методи стимулювання 
інноваційного розвитку: 

– Можливість застосування прискореної амортиза-
ції для науково-дослідного обладнання; 

– Податкові знижки за витратами на інноваційні 
розробки; 

– Податкові пільги за витратами на придбання за-
рубіжних технологій; 

– Податкові пільги на науково-дослідні витрати.
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Висновки. Отже, зважаючи на наведені вище фак-
ти, робимо висновок про те, що діюча система фінансу-
вання інноваційної діяльності потребує змін. 

На наш погляд, потрібно керуватися досвідом провід-
них країн. Для забезпечення регульованого впливу держа-
ви на інноваційну сферу через податкову політику недо-
статньо встановити пільги на постійній основі. Податкові 
пільги в сфері інновацій мають бути спрямовані на підви-

щення ефективності всіх етапів процесу відтворення – від 
капітальних вкладень в фундаментальні дослідження до 
інвестицій в діюче інноваційне виробництво та проекти. 
Податкова політика держави має бути націлена на підви-
щення мотивації бізнесу до заняття інноваціями шляхом 
зниження податкового тягаря в цій сфері. Без вирішення 
цієї першочергового завдання неможливе створення фінан-
сової бази для побудови інноваційної економіки в Україні.
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У статті розглядаються cучасні підходи до визначення поняття та сутності маркетингової страте-
гії підприємства. Визначено та проаналізовано поняття маркетингової стратегії у відповідності до 
сучасної економічної літератури. Проведено дослідження теоретичних та методичних підходів до 
формування маркетингових стратегій підприємств. Визначено основні напрямки даного терміну та 
обґрунтовано доцільність розробки та використання маркетингової стратегії підприємством.
Ключові слова: стратегія, маркетингова стратегія, стратегічне управління, підприємство, план дій, 
маркетингові цілі.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку економіки та ринкових відносин ефективне функці-
онування та розвиток підприємства є неможливим без 
стратегічного управління. У нинішніх умовах світової 
фінансової кризи важливу роль відіграє формування 
антикризових програм, в рамках яких значну увагу слід 
приділяти маркетинговій діяльності, а також форму-
ванню ефективних маркетингових стратегій. Марке-
тингове стратегічне управління є важливим фактором 
успішного функціонування підприємств в складних 
ринкових умовах, але на жаль часто можна спостеріга-
ти в діяльності підприємств відсутність стратегічності, 
що і призводить їх до поразок в конкурентній боротьбі.

Зважаючи на це, доцільним насамперед, є досліджен-
ня теоретичних та методичних підходів до формування 
маркетингових стратегій, які є суттєвими складовими 
загальної стратегії розвитку підприємства. У загально-
му випадку, стратегія – це пріоритетний напрям дій під-
приємства в довгостроковому періоді, яка включає в себе 
різнопланові заходи: концентрацію внутрішніх ресурсів, 
пристосування до динамічного зовнішнього середовища, 
правила прийняття управлінських рішень тощо [1, с. 91].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
більший внесок в розробку теорії стратегічного управ-
ління зробили такі відомі західні та вітчизняні фахівці 
в сфері менеджменту як Івченко Є.А., Райко Д. В., Ба-
лабанова Л.В., Куденко Н.В., Павленко А. Ф. та інші. 

Мета дослідження. Мета статті полягає у визначен-
ні сучасних підходів до визначення поняття та сутності 
маркетингової стратегії підприємства.

Виклад основного матеріалу. В економічній літе-
ратурі відсутнє єдине визначення терміну «стратегія», 
а існуючі визначення зводяться до наступного: страте-
гія – це програма (план) дій, яка направлена на досяг-
нення поставлених цілей; стратегія – це набір правил 
для прийняття управлінських рішень; стратегія – це 
напрям розвитку підприємства; стратегія – це спосіб 
реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього се-
редовищ. У своїх дослідженнях, викладених у роботі 

[1, с. 92]. Є.А. Івченко зазначає, що один із відомих 
вчених М.Х. Мескон дає власне визначення цього тер-
міну: «стратегія є детальним всебічним комплексним 
планом, призначеним для того, щоб забезпечити здій-
снення місії організації і її досягнення». Також слід по-
годитися із І. Ансоффом, який вважає, що саме стра-
тегія показує в якій сфері господарської діяльності діє 
та чи інша фірма та в якому напрямку вона має намір 
розвиватися й прагне зайняти конкурентну позицію в 
галузі [2, с. 87]. У цьому контексті, в праці Івченко Є.А. 
відмічено, що основна відмінність стратегії від звичай-
ного довгострокового плану полягає в тому, що страте-
гія повинна передбачити умови, за яких підприємство 
уникне проблем на ринку. І саме маркетинг, володіє 
необхідним комплексом практичних інструментів для 
організації такої діяльності [1, с. 94]. 

У економічному словнику-довіднику подається на-
ступне визначення маркетингової стратегії: «Маркетин-
гова стратегія – формування та реалізація довгостро-
кових цілей щодо кожного сегмента ринку і кожного 
товару для здійснення виробничо-комерційної діяль-
ності відповідно до ринкових умов та можливостей під-
приємства» [3, с. 189]. Маркетингова стратегія багато в 
чому співпадає із загальною стратегією підприємства 
та дає таке визначення: «Маркетингова стратегія – це 
загальний план маркетингових заходів, за допомогою 
яких компанія розраховує досягти своїх маркетингових 
цілей. Вона складається з окремих стратегій для цільо-
вих ринків, позиціювання, маркетингового комплексу і 
кошторису маркетингових заходів» [4, с. 31]. Крім того, 
маркетингова стратегія перш за все є філософією бізне-
су, що забезпечує успіх підприємства на ринку. Слід до-
дати, що маркетингова стратегія є засобом досягнення 
маркетингових цілей та напрямів зосередження зусиль 
[4, с. 456]. Також імпонує нам думка, викладена у праці 
Є.А. Івченко, що маркетингова стратегія є складовою 
частиною всього стратегічного управління підприєм-
ством та основою розробки загальнофірмової стратегії 
[1, с. 90]. Економічний аспект сутності маркетингової 
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стратегії досить вдало визначений Н.В. Куденко, який 
у своїй праці дає наступне трактування визначенню: 
«маркетингова стратегія – це вектор дій фірми щодо 
створення її цільових ринкових позицій» [6, с. 13].

Таблиця
Основні підходи до визначення поняття та сутності  
«маркетингова стратегія»
Автор Визначення поняття 
Л.В. Балабанова «Маркетингова стратегія» Це осно-

вні напрями зосередження зусиль, 
філософія бізнесу підприємства в 
умовах маркетингової організації.
Маркетингові стратегії мають 
орієнтувати підприємство на мак-
симальну та своєчасну адаптацію 
діяльності до динамічного марке-
тингового середовища для досяг-
нення їхніх стратегічних цілей».

Википедия «Маркетингова стратегія» Это 
процесс планирования и реали-
зации различных маркетинговых 
мероприятий, которые подчинены 
достижению поставленных перед 
компанией (фирмой, организацией, 
бизнес-структурой) целей» [7].

Н.В. Куденко,
Т. Максимова

«Маркетингова стратегія» Це 
вектор дій фірми щодо створення її 
цільових ринкових позицій».

В. Руделіус, 
О.М. Азарян, 
О.А. Виноградов

«Маркетингова стратегія» Це засіб, 
за допомогою якого має досягатися 
маркетингова мета» [8, с. 349].

А.Ф. Павленко, 
А.В.Вовчак, 
І.Л.Решетнікова, 
Є.В. Крикав-
ський

«Маркетингова стратегія» Це 
найважливіша функціональна 
стратегія, визначення генераль-
ної програми дій підприємства» 
[9, с. 102].

Полиенко М.А. «Маркетингова стратегія» Это 
элемент общей стратегии компа-
нии (корпоративной стратегии), 
который описывает, как компа-
ния должна использовать свои 
ограниченные ресурсы для дости-
жения максимального результата в 
увеличении продаж и доходности 
от продаж в долгосрочной перспек-
тиве [10].

Західна марке-
тингова група

Це фундаментальна основа, без 
якої не може повноцінно існувати 
та розвиватися жодна компанія, 
чия діяльність базується на про-
дажах своїх продуктів та послуг; 
це довгостроковий концептуальний 
план завоювання ринку, реалізації 
свого продукту [11].

С.І. Дем'яненко «Маркетингова стратегія» Це раці-
ональна, логічна структура, через 
використання якої підприємство 
розраховує вирішити свої марке-
тингові завдання.
Вона складається з визначених 
стратегій щодо цільових ринків, 
комплексу маркетингу та витрат на 
останній. 

У таблиці нами здійснене узагальнення з дослідження 
підходів щодо визначення поняття та сутності «маркетин-
гової стратегії» вітчизняними та зарубіжними вченими.

За результатами узагальнення і проведеного аналізу, 
ми зробили такий висновок: немає єдності у поглядах 
вчених, щодо сутності поняття «маркетингова страте-
гія». Як бачимо з таблиці, у більшості випадків пропо-
нується визначення маркетингової стратегії, як раціо-
нальної, логічної побудови комплексу ідей і концепцій 
та механізму дій. З точки зору А.Ф. Павленка, – марке-
тингова стратегія визначає напрям, в якому рухається 
фірма, тобто генеральний план дій та основу дій для 
успішного розвитку підприємства.

Маркетингова стратегія пов'язана з діяльністю під-
приємства для досягнення ним у довгостроковому 
періоді ринкових переваг із точки зору споживача та 
конкурентів. На нашу думку, маркетингова стратегія є 
перспективним напрямком дій підприємства на цільових 
ринках, що спрямований на досягнення конкурентних 
переваг, задоволення потреб споживачів і досягнення 
маркетингових цілей з урахуванням наявних внутрішніх 
ресурсів та факторів зовнішнього середовища.

Узагальнюючи різні тлумачення поняття «марке-
тингова стратегія», можна зробити висновок, що ви-
значення даного терміну зводиться до трьох основних 
напрямків:

1) основні напрями розвитку та досягнення ринко-
вих позицій підприємства; 

2) засіб для досягнення маркетингових цілей; 
3) план дій та стратегічний напрям підприємства.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, 

що маркетингова конкурентна стратегія являє собою 
набір засобів реалізації маркетингових цілей підприєм-
ства і правил поведінки в обраних стратегічних сферах 
бізнесу, спрямований на визначення тих сильних сто-
рін підприємства, за рахунок яких воно може успішно 
конкурувати на цільовому ринку та які здатні надати 
конкретному підприємству конкурентні переваги. В су-
часних умовах розробка і впровадження маркетингової 
стратегії підприємства є нагальною необхідністю, яка 
обумовлена посиленням конкурентної боротьби. Тому 
на підприємствах доцільно впроваджувати маркетинго-
ву стратегію, що допоможе підприємству у визначенні 
основних дій для досягнення конкурентних переваг.
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МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Супрун С.Д.
кандидат экономических наук
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Калинник К.А.
студентка
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия и сущности маркетинговой страте-
гии предприятия. Определены и проанализированы понятия маркетинговой стратегии в соответствии с со-
временной экономической литературой. Проведено исследование теоретических и методических подходов к 
формированию маркетинговых стратегий предприятия. Определены основные направления данного понятия 
и обоснована целесообразность разработки и использования маркетинговой стратегии предприятием. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ, 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ  

В ЕКО-АГРОВИРОБНИЦТВІ

Келюх О.О. 
старший викладач 
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Основними задачами при написанні статті були: вивчення ринку інформаційних продуктів у області 
сільського господарства; аналіз інформаційних ресурсів, що надаються користувачам бібліотеками і 
інформаційними центрами України; аналіз сучасного стану і розробка пропозицій по оптимізації сис-
теми інформаційного забезпечення учених і фахівців, зайнятих у області екології і охорони навколиш-
нього середовища; розробка пропозицій по актуалізації баз даних. Поставлені задачі по можливості 
розширення подачі в учбовий процес питань, пов'язаних із захистом навколишнього середовища на 
всіх етапах господарювання і вироблення у студентів загального екологічного мислення. Пріоритет-
ним напрямом дослідження стало вивчення інформаційного забезпечення учених і фахівців України, 
складовими частинами якого є дані за чинним законодавством у сфері екології і інформаційного за-
безпечення; перелік і класифікація установ і організацій, що займаються питаннями екології; інфор-
маційні ресурси по природоохоронній діяльності в традиційній і електронній формі, яких мають в 
своєму розпорядженні бібліотеки, окремі організації і установи України. Тільки комплексний підхід 
у сфері освіти і постійній загальній екологічній просвіті, залучення широких верств населення дозво-
лить досягти результат – зниження негативного впливу на оточуюче природне середовище.
Ключові слова: екологія, освіта, просвіта, інформація, транспорт, логістика, консультація, послуги, 
збереження, село, господарство, країна.

Постановка проблеми. Останні 23 роки в житті на-
шої країни відзначалися такими бурхливими змінами в 
політиці та економіці. Ці зміни доторкнулися і системи 
освіти в Україні, як відносно управління та фінансуван-
ня, так і методів і форм оцінки результатів. Це вимагає 
підготовки спеціалістів інформаційно-фахових кон-
сультативно-логістичних послуг, які зможуть втілити в 
життя новітній погляд на екологічні аспекти таких по-
слуг сільського господарства. Ці проблеми безпосеред-
ньо пов'язані з побудовою інформаційного освітнього 
середовища в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ана-
ліз психолого-педагогічної і методичної літератури по-
казав, що в структурі освітнього середовища деякими 
авторами виділяються наступні компоненти [6]:

1. Просторово-семантичний компонент (архітектур-
но-естетична організація життєвого простору школя-
рів, герб, традиції і ін.).

2. Змістовно-методичний компонент (концепції на-
вчання і виховання, освітні програми, форми і методи 
організації навчання і ін.).

3. Комунікаційно-організаційний компонент (осо-
бливості суб'єктів освітнього середовища, комунікацій-
на сфера, особливості управлінської культури).

У освітньому середовищі можливо виділити на-
ступні компоненти:

1. Просторово-архітектурний (наочне середовище, 
що оточує суб'єктів освіти).

2. Соціальні (визначаються особливою формою 
спільності).

3. Психодидактичний (зміст освітнього процесу, 
способи дій, організація навчання).

Існує трохи інший підхід до структур освітнього се-
редовища:

1. Соціально-контактна частина середовища (осо-
бистий приклад, культура, досвід, спосіб життя, ді-
яльність, поведінка, взаємостосунки; установи, орга-
нізації, групи їх представників, з якими доводиться 
взаємодіяти; упорядкування своєї групи і інших колек-
тивів, з якими контактує людина, реальне місце люди-
ни в структурі своєї групи, підключеність його до ін-
ших груп і угрупувань).

2. Інформаційна частина середовища (правила вну-
трішнього розпорядку, статут учбового закладу, тради-
ції, правила особистої і суспільної безпеки, засобу на-
очності, персонально адресовані дії).

3. Соматична частина середовища (власне тіло і 
його стани).

4. Наочна частина середовища (матеріальні, физи-
ко-хімічні, біологічні, гігієнічні умови).

Мета дослідження. Метою досліджень є методи і 
можливості формування психології усіх громадян, які 
зможуть втілити в життя новітній погляд на екологічні 
аспекти послуг сільського господарства. Незважаючи 
на те, що існують різні державні установи з екологіч-
них питань, які слідкують за діями урядовців різних 
прошарків влади та виконавчих структур господарю-
вання, освітнє середовище в цьому процесі повинно 
займати чільне місце. Освітній процес, освітнє середо-
вище в цілому є сукупністю матеріальних чинників які 
встановлюють суб'єкти освіти і спеціально організова-
ні психологічно-педагогічні умови для формування і 
розвитку особистості [4]. Інформаційно-освітнє серед-
овище складається з наступних елементів [3]:

– автоматизовані повчальні системи;
– тренувальні системи, що включають власні учбові 

комп'ютерні засоби та програмування;
– контролюючі системи, що оцінюють якість навчання;
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– в області пошуку, структуруванні і збереженні ін-
формації. Тут необхідно мати високий рівень знань та 
інформаційну компетенцію, що є сучасною вимогою до 
інформаційно-освітнього середовища, для зберігання 
яких завжди «під рукою» повинна бути система пошу-
ку, переробки і збереження інформації;

– систему моделювання, або візуалізації, що забез-
печують моделюючі програми;

– особливі вузько спеціалізовані програми які до-
зволяють створити на комп'ютері спеціальне середови-
ще, що моделювало б мікроосвіту.

Для розвитку пізнавальних або когнітивних якостей 
особи, що навчається необхідні наступні функціональ-
ні компоненти:

– інструментальні програмні засоби пізнавального 
характеру;

– для розвитку креативних або творчих якостей 
особи необхідні засоби універсального характеру. Для 
функціювання освітнього середовища необхідні також 
інструментальні засоби для забезпечення комунікацій 
(інформаційні телекомунікаційні мережі – Інтернет, а 
також сюди можна включити: електронну пошту, елек-
тронний конференц зв'язок, відео конференц зв'язок).

Перед робітниками сфери сільського господарства 
стоять новітні позачергові завдання висвітлення яких і яв-
ляється метою написання статті. Ці завдання можуть бути 
вирішенні, спираючись на знання здобуті при навчанні. 
Ці знання розвиваються настільки динамічно, що повинні 
постійно оновлюватись, спираючись на структуру інфор-
маційного освітнього середовища. На цю структуру впли-
вають різні зовнішні і внутрішні чинники. 

В системі вищої освіти неможливо контролювати 
зовнішні чинники, які обумовлені процесами у всіх 
сферах життя в цілому. Ці чинники характеризують 
досягнутий рівень розвитку інформаційної індустрії; 
поширеність використання інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ); і в житті суспільства в цілому, і 
в системі вищої професійної освіти. Змінюються сус-
пільні очкування і претензії до результативності систе-
ми вищої професійної освіти [5].

Змінюється рівень інформаційної культури і необ-
хідна загальна підготовка. Змінився можливий на даний 
момент рівень рішення задач інформаційної освіти, до-
ступність і якість використання засобів ІКТ і цифрових 
інформаційних ресурсів.

До числа зовнішніх чинників відносяться соціаль-
но-економічні і політичні чинники. Вони змінюють сві-
тову спільноту і приводять до виникнення в сучасному 
середовищі таких процесів, як демократизація, глоба-
лізація, інтеграція, гуманізація, гуманітаризація утво-
рення і його інформатизація. Дані чинники пов'язані 
з розвитком інформаційного суспільства, визначають 
політичні, економічні і соціальні трансформації в кра-
їні, що принципово змінює вимоги до ринку праці і до 
системи освіти за змістом і структурою підготовки в 
умовах інформатизації освітнього середовища вищого 
навчального закладу. 

Система управління освітою, як зовнішній чинник 
демонструвала невідповідність демократичним прин-
ципам нового інформаційного суспільства і ринкової 
економіки, не враховувала соціально-економічні пере-
творення суспільства, пов'язані з його інформатизацією.

Зовнішнім чинником також являється неоднорідна і 
нестабільна фінансова ситуація. Бюджетне фінансуван-

ня всіх рівнів скорочується, що зажадало зміни струк-
тури і схеми фінансування освіти, пошуку шляхів під-
вищення витрат на освіту.

Зміна вимог до освіти в сучасному середовищі ви-
магає глобалізації освіти на основі тотальної інфор-
матизації всіх сфер сучасного освітнього процесу, зо-
крема, і за рахунок впровадження ІКТ в систему вищої 
професійної освіти. Одним з основних напрямів освіт-
ньої політики України є інформатизація і забезпечен-
ня сучасним учбовим устаткуванням, вдосконалення 
освітнього процесу і матеріально-технічної бази, а та-
кож глобалізація застосування інформаційних техноло-
гій у всіх сферах життя суспільства з урахуванням до-
сягнутого рівня розвитку інформаційної індустрії.

Виклад основного матеріалу. Можна зробити ви-
сновок, що десять-п'ятнадцять років тому зовнішні 
чинники не підтримували процес інформатизації вищої 
професійної освіти, то сьогодні вони його підштовху-
ють. А також, зовнішні чинники стимулюють педагогів 
інтенсивніше обговорювати внутрішні чинники процесу 
інформатизації системи вищої професійної освіти, а та-
кож і розвитку інформаційного освітнього середовища. 

Рівень інформаційної насиченості сучасного освіт-
нього середовища визначається зовнішніми чинниками 
які визначають доступність і якість ІКТ, технологічно 
можливий рівень інформатизації суспільства і необ-
хідну загальноосвітню підготовку. Внутрішні чинники 
контролюються в системі вищої професійної освіти, а 
також залежать від рівня розвитку педагогічної науки і 
інноваційної практики. 

Сучасне суспільство змінюється і вища професійна 
освіта повинна відгукуватись на очікування і вимоги 
суспільства, що змінюється, сприймати і освоювати 
нові інструменти роботи з інформацією для вирішення 
широкого спектру освітніх завдань. 

Внутрішні чинники вимагають включення ІКТ в 
освітній процес, а також характеризуються розробле-
ністю питань зміни змісту освіти, методів і форм учбо-
вої роботи. Ефективність роботи внутрішніх чинників 
великою мірою залежить від наявного науково-мето-
дичного і практичного заділу в області інформаційних 
освітніх ресурсів в комплекті з необхідними учбовими і 
методичними матеріалами, а також досягнутим рівнем 
професійної підготовки фахівців освіти, їх знайомством 
з педагогічним потенціалом ІКТ, і здатністю використо-
вувати цей потенціал в своїй професійній роботі.

Ефективна робота внутрішніх чинників вимагає 
гнучкості системи управління освітніми установами, 
готовністю і здатністю до зміни змісту освіти і форм 
роботи педагогів, що склалися, здатністю розпізнавати 
і освоювати нове, виявляти і поширювати прогресивні 
організаційні форми і методи учбової роботи на основі 
застосування ІКТ.

Внутрішні чинники визначають, як на практиці від-
буватимуться потенційно можливі зміни, як і які су-
часні ІКТ і засоби освіти на їх основі запрошуватиме 
вищий навчальний заклад, як використовуватимуться ті 
засоби, які вкладені в сферу освіти і надають постійну 
і безпосередню дію на функціонування системи вищої 
професійної освіти у області безпеки життєдіяльності.

До внутрішніх чинників, що визначають зміни сис-
теми освіти можна віднести наступні:

– якість освіти і його контроль, що полягає в сфор-
мованості інформаційної системи оцінки якості освіти 
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загалом, направленої на створення таких умов підго-
товки фахівців у області безпеки життєдіяльності, які 
необхідні і достатні для їх успішної професійної діяль-
ності. Даний чинник є багатокомпонентним явищем, 
що включає не тільки якість освітнього процесу, але і 
якість (рівень) інформаційного освітнього середовища 
освітньої установи;

– кадровий потенціал, що полягає у високій кваліфі-
кація педагогічних кадрів, а також традиції лідерства в 
освітній системі України, направлений на орієнтування 
педагогів на сучасні ІКТ;

– інфраструктура системи освіти і її безпека, що 
характеризується розширенням матеріально-технічної 
бази і засобів підготовки фахівців у області безпеки 
життєдіяльності на основі застосуванням сучасних ІКТ.

Висновки. Сукупність даних чинників визначають 
специфічний напрям розвитку сучасного освітнього 
процесу – інформаційний, в рамках якого стало скла-
датися уявлення про те, що необхідно перейти до вико-
ристовування засобів інформаційних і комунікаційних 
технологій в освітньому процесі. У дидактико-органі-
заційному аспекті можливості освітнього середовища 
виступають ресурсом підвищення якості освіти, джере-
лом розвитку особового і професійного досвіду.

Проте для ефективної роботи в інформаційному 
просторі слід сформулювати і позначити наступний 
ряд вимог, оскільки навчання в умовах інформатизації 
дещо відмінне від навчання з традиційними формами:

– створення додаткових умов, оскільки інформацій-
ний освітній простір перевершує по своїх можливостях 
традиційне навчання;

– створення мультимедійного методичного кабінету 
з наочно структурованим представленням інформації, 
що включає джерела електронних ресурсів, призначені 
для організації самостійної, пошуково-дослідницької 
діяльності;

– створення учбових матеріалів "нового покоління" 
за участю фахівців у області педагогіки, психології, 
програмування, комп'ютерного дизайну;

– формування активної позиції навчаються до освіт-
нього процесу, сприяючи їх творчій пізнавальній діяль-
ності, розвитку самостійності і ініціативи;

– визначення чітких критеріїв оцінювання всіх дис-
циплін професійної підготовки.

Таким чином, інформаційне освітнє середовище по-
винне включати сукупність технічних, програмних, те-
лекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють 
застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні 
технології, здійснювати збір, зберігання і обробку даних 
системи освіти, здійснювати підтримку освітнього про-
цесу і автоматизацію управлінської діяльності. Змістов-
ний потенціал інформаційного освітнього середовища 
здатний забезпечити становлення і розвиток сучасного 
педагога у області безпеки життєдіяльності, сформува-
ти інтелектуально-духовну систему випускника, забез-
печити підготовку до професійної діяльності, що має в 
своєму розпорядженні відносно точно обкреслений круг 
знань, умінь, компетенції, рівень розвитку фахової май-
стерності, що не виключає дотримання правил екології, 
спираючись на постійно поновлювані консультативно-
логістичні послуги, що створюються для вирішенні про-
блем сільського господарства.
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Основные задачи при написании статьи: изучение рынка информационных продуктов в области сельского 
хозяйства; анализ информационных ресурсов, предоставляемых пользователям библиотеками и информа-
ционными центрами Украины; анализ современного состояния и разработка предложений по оптимизации 
системы информационного обеспечения ученых и специалистов, занятых в области экологии и охраны окру-
жающей среды; разработка предложений по актуализации баз данных. Поставлены задачи по возможности 
расширения подачи в учебный процесс вопросов, связанных с защитой окружающей среды на всех этапах 
хозяйствования и выработки у студентов общего экологического мышления. Приоритетным направлением 
исследования стало изучение информационного обеспечения ученых и специалистов Украины, составными 
частями которого являются данные по действующему законодательству в сфере экологии и информационного 
обеспечения; перечень и классификация учреждений и организаций, занимающихся вопросами экологии; ин-
формационные ресурсы по природоохранной деятельности в традиционной и электронной форме, которыми 
располагают библиотеки, отдельные организации и учреждения Украины. Только комплексный подход в сфе-
ре образования и постоянного всеобщего просвещения, привлечения широких слоёв народных масс позволит 
достигнуть результат – снижения негативного влияния на природу. 
Ключевые слова: экология, образование, просветительство, информация, транспорт, логистика, консульта-
ция, услуги, сохранность, село, хозяйство, страна.
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The basic tasks of the article are: market research on information products in agriculture; analysis of information 
resources, that providing by libraries and information centers of Ukraine; analysis of the сurrent status and development 
optimization proposals in informational support system for scientists and specialists that working in ecology and 
environmental protection; development suggestions in databases actualization. The study formulate the problems in 
educational process of expansion issues related to the protection of the environment in all management stages and 
making students to have common ecological vision while solving any kind of issues. The study of the information 
support of scientists and specialists of Ukraine became priority direction of research. Component parts of information 
support are: data of the current legislation in the field of ecology and information support; list and classification of 
establishments and organizations which are engaged in the environmental issues; information resources on ecology 
and environmental activities in a traditional and electronic form, held by libraries, separate organizations and 
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involvement broad masses of population will allow to reach a goal – reduce the negative impact to nature. 
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У статті розкрито сутність поняття ресурсного потенціалу підприємства, визначено його складові, 
джерела та роль у розвитку підприємства, а також розглянуто методичні підходи до оцінки ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу. Перший з них полягає у використанні узагальнюючого 
комплексного показника (ресурсовіддачі), який характеризує загальний рівень використання ресурсів 
підприємства. Проте для цілісної уяви про стан та ефективність ресурсного потенціалу доцільно про-
водити оцінку за інтегральним показником, який запропоновано розраховувати як суму комплексних 
показників оцінки виробничого, трудового, фінансового, інформаційного потенціалів з урахуванням 
вагомості їх значення у формуванні ресурсного потенціалу.
Ключові слова: оцінка, ресурсний потенціал, підприємство, ефективність, використання, комплек-
сний показник, інтегральний показник.

Постановка проблеми. Тенденції розвитку управ-
лінської науки потребують підвищення рівня ефектив-
ності функціонування підприємства, зміцнення його 
конкурентоспроможності. При цьому першочерговою 
для підприємства стає проблема ефективного викорис-
тання ресурсів в умовах їх обмеженості. Підвищення 
корисності використовуваних ресурсів, їх віддачі – це 
одна з головних умов, що забезпечує розвиток підпри-
ємства, сприяє підвищенню конкурентоспроможності. 
Оцінка ресурсного потенціалу необхідна, оскільки, 
виступаючи передумовою відповідальних рішень, до-
зволяє впливати на поточний стан і тенденції розвитку 
підприємства, встановлювати напрями змін, виявляти 
більш вагомі фактори такого зростання, складати про-
гнози та плани подальшого вдосконалення процесів 
відтворення й використання ресурсів підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми ефективності використання ресурсного по-
тенціалу підприємства досліджують Алєксєєв С.Б., 
Жебокритський Е.І., Бугуцький О.А., Дунда С.П., Із-
бембетова Ж.Д., Кузьменко О.В., Бєлоусова К.О., Во-
робйова Ю.М., Гуткевич С.О., Писаревський І.М. та 
інші. У більшості праць відзначається важливість ви-
вчення проблем ефективності управління потенціалом 
і вказується на існування значних розходжень у визна-
ченні самого поняття потенціалу, його сутності, складу 
та співвідношення з іншими категоріями.

Формулювання цілей статті. Розкрити сутність 
ресурсного потенціалу підприємства та проаналізува-
ти підходи до оцінки ефективності його використання, 
врахування якої дозволить ефективно впливати на роз-
виток підприємства та підвищувати його конкуренто-
спроможність.

Виклад основного матеріалу. Основою соціально-
економічного розвитку будь-якого підприємства є його 
ресурсний потенціал. Ресурсний потенціал підпри-
ємства – це сукупність ресурсів, що є у розпоряджен-

ні підприємства, а також спроможність працівників і 
менеджерів використовувати ресурси з метою вироб-
ництва товарів (послуг) та отримання максимально-
го прибутку [2, с. 54]. Він характеризує не весь запас 
конкретного ресурсу, а ту його частину, яка залучена у 
виробництво з урахуванням економічної доцільності 
та досягнень науково-технічного прогресу і включає в 
себе не тільки сформовану систему ресурсів, а й нові 
альтернативні ресурси та їхні джерела [6, с. 254]. Кіль-
кісні та якісні характеристики ресурсного потенціалу 
відображають впорядковану сукупність ресурсів, що 
включають фінансові, виробничі, трудові та інформа-
ційні ресурси. Закономірним результатом використан-
ня ресурсного потенціалу підприємства є насамперед 
виробництво продукції високої якості, що дає можли-
вість отримання високої віддачі. Ресурсний потенціал 
підприємства слід розглядати, з одного боку, як специ-
фічну економічну категорію, що є наслідком взаємодії 
всіх ресурсів підприємства, не лише наявних, а й при-
хованих, а з іншого – як економічну основу підприєм-
ства, що характеризується системою показників, які ві-
дображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, 
які можуть бути використані за визначених умов.

Елементи ресурсного потенціалу створюють мож-
ливості досягнення цілей розвитку підприємства, які 
відкриваються при застосуванні засобів, предметів 
праці та робочої сили.

Аналіз видів ресурсного потенціалу підприємства 
показав, що він складається з трудового, виробничого, 
фінансового та інформаційного потенціалів. Трудовий 
потенціал включає в себе можливості свідомої діяль-
ності людей виробляти продукцію. Він характеризуєть-
ся сукупністю здатностей працівників до економічної 
діяльності. До основних компонентів трудового по-
тенціалу відносять: здоров'я, освіту, творчість, про-
фесіоналізм. Виробничий потенціал визначається осо-
бливостями складу основних засобів та використанням 
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основних і оборотних засобів. Він дозволяє забезпечи-
ти безперебійний процес виробництва та відображає 
технічний стан засобів праці, рівень їх відповідності 
сучасним вимогам виробництва [5, с. 85]. 

Важливим видом ресурсного потенціалу є інформа-
ційний потенціал, який характеризується рівнем інфор-
маційної забезпеченості всіх господарських процесів 
на підприємстві, ефективністю збору, обробки та ана-
лізу інформаційних потоків, наявністю прогресивних 
інформаційних технологій. Характеристиками дано-
го підвиду є знання, досвід, дані, патенти, ліцензії та 
інші інформаційні продукти. Серед найхарактерніших 
особливостей сучасного етапу розвитку економіки, що 
визначають принципово більш високу значущість ін-
формаційного потенціалу, дослідники відзначають на-
ступне [4, с. 48]: 

– значно більшу порівняно з більш ранніми етапами 
розвитку економіки швидкість виробництва знань;

– розвиток інструментів зберігання та поширення 
знань, що забезпечують можливість автоматизованої 
систематизації та оперативного доступу до інформації;

– посилення потреби в інноваціях, які стають осно-
вним шансом виживання підприємства в конкурентних 
умовах сучасної економіки.

При низькому рівні інформаційного потенціалу під-
приємство постане перед проблемою втрати конкурен-
тоспроможності. 

З фінансовим потенціалом підприємства пов'язані 
можливості використання фінансових ресурсів з метою 
придбання та залучення матеріально-речових і трудо-
вих ресурсів. Фінансові ресурси – сукупність грошо-
вих прибутків та надходжень, які знаходяться в роз-
порядженні підприємства для виконання фінансових 
обов'язків, здійснення витрат на відтворення підпри-
ємства та для стимулювання робітників. Фінансові ре-
сурси дуже важливі як вихідний вид ресурсів для ство-
рення та діяльності підприємства, вони забезпечують 
процес виробництва, є неодмінною умовою безупин-
ності процесу виробництва. Потрібно звернути увагу 
на те, що в теперішній час, маючи достатню наявність 
на підприємстві основних фондів та кадрів, підприєм-
ства іноді не здатні працювати, тому що не мають необ-
хідної суми готівкових грошових коштів (фінансових 
ресурсів). Стан та якість використання фінансового по-
тенціалу визначає ділову активність підприємства, сту-
пінь реалізації економічних інтересів самого підприєм-
ства та його партнерів, конкурентоспроможність.

На наш погляд, саме ці складові ресурсного потен-
ціалу дозволяють забезпечити необхідний його рівень 
для реалізації стратегії, виходячи з комплексного аналі-
зу ринкової ситуації, який стає основою для визначення 
стратегічного набору рішень щодо подальшого розви-
тку. Важливим є не стільки послідовність їх формуван-
ня та використання, стільки оптимальна комбінація, 
координація і міжвидові зв'язки, що дозволяє підвищи-
ти ефективність діяльності підприємства і забезпечити 
високу конкурентоспроможність [7, с. 211].

Ефективність, в широкому розумінні означає здат-
ність приносити ефект, результативність процесу, про-
екту, тощо, які визначаються відношенням результа-
ту (ефекту) до витрат, що забезпечили цей результат. 
Ефективність використання ресурсів характеризує 
зв'язок між кількістю ресурсів, втрачених під час ви-
робництва, та кількістю товарів і послуг, отриманих 

у результаті використання тих чи інших ресурсів. 
Збільшення кількості товарів і послуг, яку виробляє 
економіка держави з певного обсягу ресурсів, означає 
підвищення ефективності використання ресурсного по-
тенціалу. Зменшення обсягу продукції, яку одержують 
з певної кількості залучених ресурсів, засвідчує зни-
ження ефективності використання ресурсів.

Оцінку ресурсного потенціалу здійснюють як за 
складовими, так і комплексно. Для оцінки ефективнос-
ті використання основного ресурсу застосовують групу 
узагальнюючих і приватних показників, таких як фон-
довіддача, фондоємність, фондоозброєність, рентабель-
ність. Кожний показник характеризує ефективність 
основних ресурсів. Однак, якщо розглядати комплексне 
відображення ефективності, тобто в сукупності викорис-
тання основного й кадрового ресурсів, на нашу думку, 
особливу увагу варто приділити показникам продуктив-
ності праці, фондовіддачі й фондоозброєності [1, с. 742]. 
Ці показники є критеріями оцінки кожного виду ресурсу 
і виступають індикаторами ефективності виробництва, 
оскільки ріст продуктивності праці може бути обумовле-
ний покращенням використання і введенням в дію більш 
ефективних основних засобів, а збільшення фондовід-
дачі – наслідок кращої організації праці, впровадження 
більш ефективних систем його оплати. 

Збільшення фондоозброєності праці, впровадження 
науково-технічного прогресу, вдосконалення управлін-
ня всіма видами ресурсів підприємства є об'єктивними 
передумовами росту не тільки продуктивності праці, а 
й всіх показників ефективності використання вироб-
ничих ресурсів. Тому показник продуктивності праці 
характеризує рівень економічного розвитку підприєм-
ства, який може бути досягнутий з різною мірою ефек-
тивності використання трудових, матеріальних ресур-
сів та основних засобів.

На нашу думку, аналіз ефективності використання 
ресурсного потенціалу повинен проводитись комплек-
сно з врахуванням всіх показників ефективності ви-
користання праці та виробничих ресурсів, при цьому 
ці показники повинні бути відносними величинами. 
Результати та витрати виробництва повинні вимірю-
ватись в однакових величинах, оскільки ефективність 
виробництва буде отримувати різне трактування при 
розрахунку показників, які визначені різними законами 
і під впливом різних факторів.

Аналіз ефективності використання ресурсного 
потенціалу можливий при умові, коли витрати та ре-
зультати співставні і співрозмірні між собою. Ціна, в 
грошовому виразі, є засобом співрозмірності та агре-
гатності всіх результатів праці. Раціональна система 
цін, її обґрунтування на окремі види товарів і послуг – 
це необхідна передумова точності й об'єктивності ви-
міру ефективності виробництва.

В сучасній практиці аналізу всі елементи витрат ре-
сурсного потенціалу вимірюються за допомогою вар-
тісної оцінки, яка акумулюється у вигляді обсягу ви-
робництва продукції, надання послуг і формується за 
рахунок матеріальних ресурсів, амортизації основних 
засобів та оплати праці.

Загальну економічну ефективність ресурсного по-
тенціалу підприємства визначають відношенням за-
гального результату діяльності підприємства до витрат, 
які було задіяно для отримання цього результату. Кінце-
ву результативність усіх господарських заходів, явищ 
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і процесів, що відбуваються на підприємствах, треба 
оцінювати з позиції критеріїв і показників економічної 
ефективності. Обирати критерії оцінювання ефектив-
ності управління економічними ресурсами необхідно, 
використовуючи економічні критерії й показники, що 
повинні розкрити його ефективність і внесок у розви-
ток підприємства [3, с. 46].

Для оцінки ефективності використання ресурсного 
потенціалу пропонуємо узагальнюючий комплексний 
показник, що характеризує рівень використання ре-
сурсного потенціалу:

                                 (1)

де Рв – ресурсовіддача, грн.;
ВП – вартість валової продукції, грн.;
РП – ресурсний потенціал підприємства, грн.
Для цілісної уяви про стан та ефективність управ-

ління ресурсним потенціалом й оцінювання ступеня 
впливу ресурсів підприємства на формування резуль-
тату діяльності підприємства доцільно застосовувати 
комбінаційну основу використання декількох методів і 
проводити оцінку за інтегральним показником (Крп). Ін-
тегральний показник пропонуємо розрахувати як суму 
комплексних показників оцінки виробничого, трудово-
го, фінансового, інформаційного потенціалів з ураху-
ванням вагомості їх значення у формуванні ресурсного 
потенціалу підприємства за формулою [8, с. 281]:

                              (2)

де Vi, Vj – коефіцієнти вагомості складових ресурс-
ного потенціалу та відповідних їм показників;

Kj – комплексні показники оцінки ресурсного по-
тенціалу за відповідними складовими;

n – кількість одиничних показників оцінки ресурс-
ного потенціалу.

Оцінювання всіх показників ефективності управ-
ління економічними ресурсами підприємства дає змогу 
визначити резервні можливості для подальшого розви-
тку підприємства й сприяє створенню довгострокової 
й гнучкої системи управління ресурсним потенціалом 
підприємства [1, с. 785].

Високої ефективності використання ресурсного по-
тенціалу досягають за умови оптимальних розмірів ре-
сурсів, що відповідають економічним умовам господа-
рювання, збалансованості й удосконалення організації 
виробництва [9, с. 273].

Висновки. Ресурсний потенціал є однією зі складо-
вих виробництва підприємств. Він становить природну 
та економічну основи процесу виробництва благ, які 
необхідні для розвитку суспільства та існування людей. 
Підприємство самостійно формує свій власний ресурс-
ний потенціал, що дозволяє йому закріпити специфічні 
його особливості і визначити перспективи розвитку на 
майбутнє. Для того, щоб забезпечити стабільність ді-
яльності підприємства необхідно оцінити ефективність 
використання ресурсного потенціалу. Врахування та-
кої оцінки дозволить ефективно впливати на поточний 
стан та тенденції розвитку підприємства, встановлю-
вати розміри та напрями змін, виявляти більш вагомі 
фактори такого зростання, складати прогнози й плани 
подальшого вдосконалення процесів відтворення, ви-
користання та управління ресурсним потенціалом.
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В статье раскрыта сущность понятия ресурсного потенциала предприятия, определены его составляющие, ис-
точники и роль в развитии предприятия, а также рассмотрены методические подходы к оценке эффективности 
использования ресурсного потенциала. Первый из них заключается в использовании обобщающего комплекс-
ного показателя (ресурсоотдачи), характеризующего общий уровень использования ресурсов предприятия. 
Однако для целостного представления о состоянии и эффективности ресурсного потенциала целесообразно 
проводить оценку по интегральному показателю, который предлагается вычислять как сумму комплексных 
показателей оценки производственного, трудового, финансового, информационного потенциалов с учетом ве-
сомости их значения в формировании ресурсного потенциала.
Ключевые слова: оценка, ресурсный потенциал, предприятие, эффективность, использование, комплексный 
показатель, интегральный показатель.
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The essence of the resource potential of an enterprise is revealed and its components, sources and the role in enterprise 
development are defined in the article. The article also deals with methodical approaches to evaluating the effectiveness 
of using resource potential. The first one concerns the use of synthesis complex index, which characterizes the general 
level of using the enterprise resources. However, for a complex conception of the state and effectiveness of resource 
potential is advisable to assess by an integral indicator that is suggested to count as a sum of complex indicators of 
evaluating the productive, labor, finance, informative potentials concerning the importance of their participating in 
forming resource potential.
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У роботі висвітлені позитивні та негативні аспекти екологізації ринкового середовища, виходячи з 
цього проводиться обґрунтування доцільності ведення поняття інвестицій в екологічний маркетинг. 
Виведено основні поняття пов'язані з інвестиціями в екологічний маркетинг, а також виходячи із 
специфіки виведених визначень, розроблені класифікація та функції подібних інвестицій. Проведено 
аналіз ефективності інвестування в комплекс еко-маркетингу та обґрунтування його доцільності. 
Ключові слова: інвестиції, маркетинг, екологія, екологічний маркетинг, ефективність інвестицій.

Актуальність дослідження. Екологічно чисті това-
ри все частіше викликають інтерес серед споживачів, 
але у зв'язку з необізнаністю про даний сегмент рин-
ку, частіше покупець відмовиться від такого товару на 
користь звичного йому. Так як для покращення обізна-
ності споживачів та формування попиту на екологіч-
но чистий продукт необхідні відносно великі затрати, 
було б доцільним введення такої категорії як інвестиції 
в екологічний маркетинг. Введення та використання 
даної категорії на практиці, на нашу думку, дозволить 
вирішити ряд проблем, які постали як перед потенцій-
ними споживачами так і перед виробниками екологічно 
чистого продукту.

Метою дослідження є введення в науковий обіг 
поняття інвестицій в екологічний маркетинг, обґрунту-
вання необхідності даної категорії.

Завдання дослідження: вивести поняття інвестицій 
в екологічний маркетинг, розкрити суть кожного елемен-
ту інвестування, проаналізувати показники ефективнос-
ті вкладання інвестицій в екологічний маркетинг.

Основні результати дослідження. Екологічний 
маркетинг визначається тенденціями моди на екологіч-
ні товари та має свою чітку специфіку функціонуван-
ня. Фактично ринок екотоварів знаходиться під повним 
впливом сприйняття споживачем цієї продукції. Про-
сування екопродукції здійснюється за допомогою осо-
бливих маркетингових технологій, де встановлюється 
міцний двосторонній зв'язок з цільовою аудиторією. 
Велика частина цієї аудиторії – жінки, які більш схильні 
до налагодження двостороннього зв'язку з продавцем.

Екологічний напрям поступово проникає у всі сфе-
ри: екологічний туризм, який пропонує залучення до 
недоторканої природи, споживання екологічних това-
рів, їжі, одягу і т. п. 

На думку провідних консалтингових компаній 
більш ніж 66% європейців та 80% споживачів Япо-
нії занепокоєні станом навколишнього середовища, 
а 73% споживачів вважають, що бізнес повинен бути 
екологічно відповідальним та розвивати виробництво 
«зелених» товарів та послуг. Останнім часом спостері-
гається сильна прихильність споживачів до продукції 
«зелених» компаній, попит на «зелені» товари продо-

вжує зростати, так більше 60% споживачів планують 
зберегти або збільшити видатки на «зелені» товари і 
більше 33% споживачів готові платити за зелені товари 
на 5-10% більше. Основними перешкодами «зеленого» 
споживання у таких країнах як США, Великобританія, 
Німеччина та Австралія є ціна, в Бразилії та Індії об-
межений вибір «зелених» товарів та неадекватне мар-
кування в Китаї. За даними спостережень типовим по-
купцем «зелених» товарів є особа віком 40-50 років, що 
має одну або двох дітей, рівень доходів та освіта пере-
вищують середні показники. «Зелені» покупці купують 
значно більше товарів і частіше, ніж звичайні покупці, 
вони більш лояльні до брендів, ціна для них менш важ-
лива. В провідних країнах сформувався певний пере-
лік «зелених» компаній, які користуються найбільшою 
популярністю серед споживачів екологічно чистої про-
дукції (рисунок 1).

 

Рис. 1. Топ-10 «зелених» брендів в різних країнах

За думкою покупців, найбільш достовірними дже-
релами інформації про споживчі властивості «зелених» 
товарів є: 

1) незалежні споживчі звіти; 
2) наукові публікації; 
3) думка родини та друзів; 
4) оцінка недержавних організацій.
Більшість «зелених» покупців ретельно вивчає ін-

формацію на етикетках та інших інформаційних мате-
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ріалах, хоча не завжди довіряє їй. Лише 28% спожива-
чів розуміються на символіці екомаркування [5]. 

Розрізняють 5 різних сегментів «зелених» спожива-
чів (рисунок 2). 
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Рис. 2. Різновиди зелених споживачів

1) Альфа-еко – це така категорія споживачів, які 
твердо впевненні в зелених принципах та занепокоєні 
питаннями збереження планети та глобального поте-
пління. Вони лідери у споживанні екологічно відпові-
дальної продукції і охоче купують такі товари за більш 
високою ціною. Для того щоб привернути увагу таких 
споживачів і викликати у них довіру до бренду, необ-
хідно демонструвати зусилля компанії і бренда в облас-
ті корпоративної та соціальної відповідальності.

2) Еко-центрики – цей сегмент більш занепокоєний 
особистими інтересами при споживанні екологічно від-
повідальної продукції, ніж абстрактними глобальними 
екологічними проблемами. Вони готові платити більше 
за «зелену» продукцію у випадку, якщо сприймають її 
як більш корисну для власного здоров'я та благополуч-
чя. Маркетологи повинні знаходити способи співвідно-
сити екологічно відповідальну продукцію з безпосеред-
німи вигодами для здоров'я, для правильної комунікації 
з еко-центриками.

3) Еко-модники – це споживачі, які не особливо за-
непокоєні екологічними проблемами, проте в повній 
мірі усвідомлюють важливість іміджу «зеленого інди-
відууму. З метою впливу на цей молодіжний сегмент, 
маркетологи для просування повинні використовувати 
екологічно відповідальний бренд, модні медіа-канали 
та особистості.

4) Еко-економи – дана категорія споживачів більше 
піклується про збереження грошей і в меншій мірі за 
збереження планети, а також готові платити більше за 
екологічно чисті продукти, якщо впевненні в тому, що 
це зекономить їхні гроші в довгостроковій перспекти-
ві. Вони керуються практичністю, тобто збереженням 
водних ресурсів, енергії, переробкою відходів. Марке-
тологи повинні просувати продукцію в цьому сегменті, 
виділяючи вигоду, а також вигоди довгострокового та 
повторного використання.

5) Еко-мами – це такий сегмент споживачів, які за-
цікавлені в економічно ефективній та соціально відпо-
відальній продукції, що призначена для дітей. Вони за-
непокоєні станом навколишнього середовища, а також 
здоров'ям та благополуччям своєї родини, еко-мами 
надають великого значення покупці товарів, що ви-
робляються екологічно відповідальним способом. Як 
правило, вони купують органічні продукти харчування 
та екологічні миючі засоби для оселі. Цьому сегмен-
ту важливо повідомити про користь еко-продукції для 

здоров'я всієї сім'ї, а також про збереження планети для 
майбутніх поколінь [5].

Позитивні тенденції відношення українців до при-
роди вже можна помітити і сьогодні, існують також 
комплексні державні проекти: 

– програма енергозбереження на 2010-2015 рр;
– введення «зеленого» тарифу;
– законодавчі пільги для «зелених» інвестицій;
– проекти для спільної реалізації в рамках Кіотсько-

го протоколу.
Отже, сьогодні еко-маркетинг в Україні набирає все 

більшої популярності, хоча, як і будь-який новий на-
прям, має низку проблем на етапі свого становлення. 

Для подальшого розвитку еко-маркетингу в Україні 
необхідно визначити проблеми, які стоять на шляху його 
прогресу, а також позитивні аспекти, що сприяють форму-
ванню попиту на екологічно чисту продукцію в Україні:

 

Позитивні аспекти Негативні аспекти

Мінімальна екологічна 
культура

Вживання здорової їжі

Ведення здорового
способу життя

Бажання побути ближче 
до природи

Вибір та виробництво
натуральних матеріалів
та виробів

Діяльність екологічних 
організацій та фондів

Організація екологічних 
фестивалів, концертів,
конференцій

Просування екологічної
моди

Недовіра споживачів до 
екологічних декларацій 
підприємств

Неактуальні, непопуляр-
ні, «затягані» теми в 
еко-комунікаціях

Неготовність споживачів 
переплачувати за еко-
характеристики товарів

Завищені ціни на
еко-товари при низькому 
рівні доходів населення

Вузький асортимент 
еко-товарів

Недостатньо висвітлені
та недостатньо 
актуалізовані екологічні 
проблеми

Погана поінформова-
ність споживачів про 
концепцію сталого 
розвитку та її переваги

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА 
ЕКО-ПРОДУКЦІЮ

Рис. 3. Позитивні [5] та негативні аспекти 
формування попиту на еко-продукцію

Тому зі зростанням зацікавленості споживачів в ку-
півлі екологічно чистої продукції та проблемами, що 
постали перед споживачами, на нашу думку є доціль-
ним введення такої категорії як інвестиції в екологіч-
ний маркетинг. Це дозволить розв'язати ряд проблеми, 
що виникли в Україні та сприяти подальшому розвитку 
екологічного маркетингу в Україні та світі. В літературі 
немає загальноприйнятого поняття інвестицій в еколо-
гічний маркетинг, тому виведемо власне поняття, отже:

Інвестиції в еко-маркетинг – це всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в просу-
вання екологічно чистої продукції на ринок та переко-
нання споживачів купувати виключно екологічно чис-
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тий продукт, задля отримання прибутку та досягнення 
еколого-економічного та соціального ефекту.

Пріоритетні сфери інвестування в екологічному 
маркетингу: реклама, маркетингові дослідження та 
стимулювання збуту, маркетингова товарна політика, 
сегментація ринку, формування попиту на товар.

Розглянемо кожен елемент інвестування детальніше:
1) Інвестиції в рекламу екологічно чистої продук-

ції – це вкладання капіталу в інформування та засоби 
підвищення обізнаності споживачів про екологічно 
чисту продукцію та фірму, що її випускає, з метою 
одержання прибутку. Інвестиції в рекламу характерні 
тим, що інформують потенційних споживачів про пе-
реваги, екологічно чистої продукції над звичайною, її 
особливості та необхідність обирати саме екологічний 
товар. Також дана категорія спрямована на формуван-
ня певного представлення про фірму виробника еко-
продукції, що може зіграти вирішальну роль у момент 
купівлі продукції у бік саме цієї фірми, що займається 
випуском екологічно чистої продукції. В сукупності ре-
клама формує певні уявлення про даний вид продукції, 
що призводить до зростання попиту і як наслідок збіль-
шення прибутку фірмою.

2) Інвестиції в стимулювання збуту екологічно чи-
стої продукції – це вкладання майнових та інтелекту-
альних цінностей в примусові та заохочувальні засоби 
спонукання споживачів до збільшення та прискорення 
купівлі екологічно чистої продукції, з метою одержан-
ня прибутку. Дана категорія інвестування характерна 
тим, що формує інтерес споживачів до екологічно чи-
стої продукції, тим самим змушує споживачів в місцях 
продажу звертати увагу, в першу чергу, саме на цю 
продукцію, що призводить до зростання попиту і як 
наслідок – зростання продажу. Саме в цьому полягає 

ефект від інвестицій в стимулюванні збуту екологічно 
чистої продукції, збільшується попит та об'єми прода-
жу, збільшується і прибуток фірми від даної діяльності.

3) Інвестиції в маркетингову еко-товарну політи-
ку – це вкладення капіталу в діяльність підприємства, 
що спрямована на забезпечення заданого рівня задо-
волення потреб в екологічно чистій продукції за для 
отримання прибутку, досягнення соціального ефекту 
та зменшення антропогенного впливу на навколишнє 
середовище. Сутність даної категорії полягає у форму-
ванні та оптимізації товарного асортименту екологічно 
чистої продукції, створення еко-упаковок, позицію-
вання еко-товару на ринку та створення позитивного 
іміджу фірми як виробника еко-продукції. Також ін-
вестування в дану категорію може бути спрямоване на 
переорієнтацію існуючого виробництва на екологічно 
чисте, тобто модифікація існуючих товарів в напрямку 
екологічності. Ефект досягається за рахунок економії 
ресурсів у великих масштабах виробництва, що несе 
за собою зменшення собівартості товару та збільшен-
ня долі прибутку. Економія ресурсів зменшує вплив на 
навколишнє середовище, внаслідок чого покращується 
екологічна ситуація в регіоні та сприяє покращенню 
здоров'я споживачів.

4) Інвестиції в маркетингові дослідження та сегмен-
тацію ринку екологічно чистої продукції – це вкладання 
коштів в збір, опрацювання й аналіз інформації з метою 
розподілу ринку на чіткі групи споживачі, для орієн-
тації фірмою на цільову частину екологічно чистого 
ринку. Інвестування в даний елемент маркетингу – це 
одна з найголовніших і пріоритетних сфер інвестуван-
ня і має виконуватися першочергово, так як дозволяє 
визначити чи буде користуватися попитом екологічно 
чиста продукція, чи готові покупці переплачувати за та-

кий вид продукції, які категорії споживачів і яка 
їх чистина буде точно купувати таку продукцію 
і чи варто взагалі переорієнтовувати підприєм-
ство на випуск еко-продукції. Якщо не проводи-
ти даного роду дослідження, то можна взагалі 
втратити вкладені кошти, інвестувавши в зазда-
легідь не вигідну сферу виробництва. Ефект від 
інвестування досягається у довгостроковій та 
середньостроковій перспективі, і пов'язаний з 
рішенням випуску екологічно чистої продукції 
і її подальшому просуванню на ринок.

5) Інвестиції у формування попиту на еколо-
гічно чисту продукцію – це вкладання коштів у 
заходи, що спрямовані на переорієнтацію спо-
живачів з купівлі звичайної продукції на купів-
лю екологічно чистого товару. Формування та 
просування товару на ринок можна відобразити 
в таких схемах:

Для досягнення максимального ефекту, ін-
вестиційну діяльність необхідно поширювати 
на весь комплекс маркетингу. Це дозволить ви-
нести максимальний ефект від вкладеного капі-
талу та зменшити ризики втратити інвестовані 
кошти взагалі. 

Виходячи із специфіки інвестицій в еколо-
гічний маркетинг, дану категорію інвестицій 
можна класифікувати таким чином:

1) За періодом інвестування:
– короткострокові інвестиції – це інвестицій-

ний проект із розрахунком не більше ніж на 1 
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Рис. 4. Пріоритетні сфери інвестування  
в екологічному маркетингу

Рис. 5. Просування товару на ринок [3]

Рис. 6. Формування попиту на екологічно чистий продукт [3]
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рік, який найчастіше охоплює один або декілька еле-
ментів інвестицій в екологічний маркетинг;

– середньострокові інвестиції – це інвестиційний 
проект із розрахунком на строк від 1 до 5 років, і як 
правило охоплює весь спектр елементів інвестування.

2) За об'єктом інвестування:
– інвестиції в рекламу;
– інвестиції в стимулювання збуту;
– інвестиції в маркетингову еко-товарну політику;
– інвестиції в маркетингові дослідження та сегмен-

тацію ринку;
– інвестиції у формування попиту.
3) За очікуваним ефектом від інвестування:
– разовий ефект – це такий ефект, який може бути тіль-

ки один раз після завершення інвестиційного проекту;
– періодично-повторюваний ефект – це такий ефект, 

який схильний до поступового затухання, і відновлю-
ється після повторного вливання коштів в нього;

– постійний ефект – це такий ефект від інвестуван-
ня, який відчувається протягом всієї діяльності фірми.

4) За формою інвестування:
– фінансові інвестиції – це вкладання грошових коштів, 

цінних паперів у об'єкти інвестування еко-маркетингу;
– інтелектуально-інноваційні інвестиції – це вкла-

дання у об'єкти інвестування екологічного маркетингу 
у вигляді нових або покращених технологій виробни-
цтва, інноваційних розробок та інших предметах інте-
лектуальної діяльності людини.

5) За середовищем інвестування:
– зовнішнє – це інвестиції які спрямовані на серед-

овище за межами підприємства, тобто покращення 
показників екологічного середовища підприємства, і 
здійснюються для створення або покращення іміджу 
підприємства;

– внутрішнє – це інвестиції, які спрямовані на по-
кращення еколого-економічного та соціального ефекту 
в межах підприємства.

6) За складовою елементів інвестування:
– одноелементна – це інвестиційний проект, який 

охоплює одну із статей елементів інвестування в еколо-
гічний маркетинг;

– багатоелементна – це інвестиційний проект, який 
охоплює декілька статей елементів інвестування в еко-
маркетинг;

– інтегральний – це такий інвестиційний проект, 
який охоплює весь комплекс статей елементів інвесту-
вання в екологічний маркетинг.

7) За структурою елементів інвестування:
– рівномірно-пропорційна – тобто інвестиції рівно-

мірно розподіляються між всіма статтями елементів 
інвестування;

– вибірково-аналітична – тобто шляхом проведення 
аналізу, керівник або інвестор обирає пріоритетні стат-
ті елементів інвестування і саме в ці сфери спрямовує 
основну частину інвестиційних коштів.

Вкладання інвестицій в екологічний маркетинг 
впливає на певні процеси та виконує ряд функцій, що 
відображені в таблиці 1.

Інвестиції в екологічний маркетинг мають певні 
особливості. На нашу думку даного виду інвестиції ма-
ють носити короткостроковий або середньостроковий 
характер, це пов'язано з тим, що маркетингове серед-
овище має динамічний характер і досить швидко роз-
вивається. Можна сказати, що даного типу інвестиції 

носять короткостроковий характер, але з перспективою 
на майбутнє, тобто вклавши певні цінності в екологіч-
ний маркетинг, це може приносити ефект і в подальшій 
діяльності підприємства. 

Таблиця 1
Функції інвестицій в екологічний маркетинг

Функції, які виконують інвестиції  
в екологічний маркетинг

Внутрішні Зовнішні
– нарощення грошових 
потоків;
– покращення умов праці 
за рахунок використання 
«зелених» технологій та 
екологічних ресурсів;
– посилення конкуренто-
спроможності продукції;
– покращення якості про-
дукції, що випускається;
– залучення додаткових 
коштів та подальша їх 
реалізація;
– забезпечення інфор-
мацією про споживачів, 
конкурентів, попит, тощо;
– модифікація виробничо-
го процесу.

– покращення обізнаності 
споживачів в маркуванні 
еко-продукції;
– покращення здоров'я 
споживачів;
– поліпшення стану на-
вколишнього середовища;
– зменшення антропоген-
ного впливу на навколиш-
нє середовище;
– посилення конкуренто-
спроможності продукції 
як на внутрішніх так і на 
міжнародних ринках;
– інформування спожи-
вачів про характеристики 
еко-продукції;
– вирішення суспільних 
протиріч у кінцевому ви-
борі продукту.

З метою виявлення ефективності від вкладення 
інвестицій в екологічний маркетинг проведемо дослі-
дження інвестиційної діяльності одного з українських 
товаровиробників. ПАТ «Луцьк Фудз» – український 
виробник бакалійної продукції, який спеціалізуєть-
ся на випуску високоякісних та безпечних продуктів 
харчування. Компанія випускає: томатні соуси і пасти, 
аджики і гірчиці, кетчупи, столовий і натуральні оцти, 
соєвий соус.

Проведемо аналіз ефективності інвестування в еко-
логічний маркетинг на основі показників: чистого при-
веденого доходу (NPV), індексу рентабельності (IR) та 
періоду окупності інвестицій (PP) [4]. 

З метою кращого відображення сутності інвестицій 
в екологічний маркетинг, проведемо розрахунки осно-
вних показників ефективності з урахуванням стабіль-
ного економічного становища країни. Так як інвестиції 
такого роду є доволі ризикові, а інвестиційний клімат 
в Україні на даний момент часу є не привабливим для 
інвестування.

Таблиця 2
Об'єкти інвестування

Стаття інвестування  
екологічно чистої продукції

Розмір інвес-
тицій, тис. грн

Реклама 120
Стимулювання збуту 74
Еко-маркетингова товарна політика 112
Маркетингові дослідження та сег-
ментація 130,6

Формування попиту 67
Загальна сума 503,6
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Таблиця 3
Грошовий потік по роках

Рік 1 2 3 Загальний грошо-
вий потік, тис. грн

Грошовий по-
тік, тис. грн. 300 500 700 1500

Загальний розмір інвестицій, які може вкласти ком-
панія складає 503600 грн. Тому розподілимо загальну 
суму на всі категорії інвестицій в екологічний марке-
тинг, та зведемо в таблицю (таблиця 2). 

Розрахуємо ставку дисконтування кумулятивним 
методом, який враховує безризикову ставку доходу, 
ризик країни та ризик неотримання передбачених про-
ектом доходів. Розраховується ставка дисконтування за 
такою формулою:

nf RRRр +++= ...1  

ВК
IКр =  

%32,2%100
21732

6,503
=⋅=рК  

                         (1)
де Rf – безризикова ставка доходу; 
R1 + ... + Rn – ризикові премії по різних факторах 

ризику.
Безризикову ставку доходу визначаємо на сайті 

Economagic, звідки беремо ставку по 20-річних казна-
чейських облігаціях США на дату, на яку ми оцінюємо 
інвестиційний проект. На друге квітня 2014 року дана 
ставка складала 3,4% [2]. 

Ризик країни беремо з баз даних провідної рейтин-
гової системи Economist Intelligence Unit, що здійснює 
оцінку ризику по чотирьох складових: політичному ри-
зику – 22% у загальній оцінці, складається з 11 показ-
ників; ризику економічної політики – 28%; 27 змінних; 
економіко-структурному ризику – 27%; 28 змінних і ри-
зику ліквідності – 23% та 10 змінних. При стабільному 
функціонуванні економіки, ризиковість ведення бізне-
су в країні відповдає 12% [1].

Розрахуємо ризик не отримання прогнозованих до-
ходів:

nf RRRр +++= ...1  

ВК
IКр =  

%32,2%100
21732

6,503
=⋅=рК  

                                  (2)

де І – розмір інвестованих коштів у проект
ВК – власні кошти підприємства
Згідно з річною звітністю підприємства ПАТ «Луцьк 

Фудз», власні кошти складають 21732 тис. грн., отже 
розрахуємо коефіцієнт ризику:

nf RRRр +++= ...1  

ВК
IКр =  

%32,2%100
21732

6,503
=⋅=рК   

Підставимо необхідні значення у формулу розра-
хунку ставки дисконтування:

р = 3,4 + 12 + 2,32 = 17,72%
На основі ставки дисконтування розрахуємо ризик 

інфляції. За стабільних економічних умов, рівень інфля-
ції повинен відповідати 2%, відштовхуючись від цих да-
них, розрахуємо ризик інфляції за такою формулою:

R = (1 + p) ∙ (1 + рінф) – 1,                   (3)
де р – ставка дисконтування
рінф – інфляція

R = (1 + 0,1772) ∙ (1 + 0,02) – 1 = 0,2007
Розрахуємо показник чистого приведеного доходу, 

який показує нам загальний результат від інвестиційної 
діяльності з урахуванням показників ризику, фактору 
часу та інфляції:
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де Рі – грошові надходження протягом і років

Іі – розмір інвестицій та витрат на проект протягом 
і років

R – ризик інфляції
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Розрахуємо показник індекс рентабельності з ураху-
ванням ризиків, фактору часу та інфляції, шляхом дис-
контування доходів та видатків:
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де Рі – грошові надходження протягом і років
Іі – розмір інвестицій та витрат на проект протягом 

і років
R – ризик інфляції
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Розрахуємо період окупності інвестиційного про-
екту з урахуванням ризиків, фактору часу та інфляції:
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де Рі – грошові надходження протягом і років
Іі – розмір інвестицій та витрат на проект протягом 

і років
R – ризик інфляції
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Отриманні дані зведемо у таблицю (таблиця 4):

Таблиця 4
Показники ефективності

Показник ефективності Отримане значення
Чистий приведений дохід 
(NPV), грн. 497456,24

Індекс рентабельності (IR) 1,99
Період окупності (PP), рік 1,73

Проаналізуємо отримані показники. Чистий приве-
дений дохід характеризує загальний результат інвести-
ційної діяльності, підрахувавши який ми можемо суди-
ти, який ефект принесе фірмі даний проект, оскільки 
чистий приведений дохід складає 497456,24 грн., то 
можна зробити висновок, що проект можна реалізову-
вати, так як результати перевищують затрати. Індекс 
рентабельності складає 1,99, що свідчить про високу 
прибутковість та ефективність даного проекту. Так як 
індекс рентабельності перевищує 1, то даний проект є 
рентабельним і його слід прийняти. Строк окупності 
інвестицій в 1 рік та 267 дні свідчить про швидке по-
вернення інвестованих коштів, так як строк окупності 
не перевищує загальний період життєвого циклу про-
екту, що складає 3 роки.

Отже, проаналізувавши отримані значення можна 
зробити висновок, що інвестиції в екологічний мар-
кетинг – це досить перспективна та вигідна сфера 
інвестування, навіть в таких країнах як України, які 
вважаються високо ризикованими для реалізації інно-
ваційних інвестиційних проектів. 

На нашу думку сферу інвестування в екологічний 
маркетинг необхідно розвивати, так як реалізація да-
них інвестиційних проектів приносить ефект, у вигляді 
прибутку, не тільки підприємствам, а й оточуючому се-
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редовищу, у вигляді зменшення антропогенного впливу 
та збереження природних ресурсів, а також соціального 

ефекту, у вигляді покращення загального здоров'я спо-
живачів екологічно чистої продукції.
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В работе выделены позитивные и негативные аспекты экологизации рыночной среды, исходя из этого прово-
дится обоснование целесообразности введения понятие инвестиций в экологический маркетинг. Выведены 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
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Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України

В статті проаналізовано особливості праці в соціальній сфері як однієї з наймасовіших сфер докла-
дання праці. Виявлено основні тенденції її розвитку: низька заробітна плата по відношенню до се-
редньої в економіці, деформалізація соціально-трудових відносин, невідповідність між рівнем освіти 
та розміром оплати праці. Виявлено обмежуючі чинники розвитку трудових відносин у соціальній 
сфері. Доведено необхідність модернізації трудових відносин у соціальній сфері на засадах держав-
но-громадської моделі управління. Визначено основні напрями модернізації соціально-трудових від-
носин у соціальній сфері.
Ключові слова: соціальна сфера, модернізація, соціально-трудові відносини, державно-громадська 
модель управління.

Постановка проблеми. Соціальна сфера об'єднує 
три соціально-професійні групи, які мають свої осо-
бливості трудових відносин. Однак для неї загалом 
властива своя специфіка, тенденції розвитку, обме-
ження та низка сучасних викликів, врахування яких є 
необхідним при здійсненні її модернізації як сфери до-
кладання праці. В зв'язку з цим актуалізуються питання 
пошуку напрямів удосконалення трудових відносин у 
соціальній сфері на засадах модернізації та обґрунту-
вання прикладних рекомендацій щодо її прискорення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня розвитку соціальної сфери досліджували: А. Велич-
ко, В. Геєць, А. Гриценко, В. Кудряшова, В. Куценко,  
Е. Лібанова, В. Новіков, Д. Полозенко, А. Ревенко,  
Є. Синельник, В. Соболєва, С. Соколенка та інші. Га-
лузевими питаннями розвитку соціальної сфери при-
святили свої праці Г. Балихін, С. Вовканич, М. Гра-
бовський, Л. Жаліло, Т. Камінська, С. Майборода,  
В. Степанова, Я. Радиш, І. Рожкова, І. Солоненко. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – розкри-
ти особливості соціальної сфери як сфери докладання 
праці та надання пропозицій щодо її модернізації на за-
садах демократизації та розвитку в ринкових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна сфера є 
однією з наймасовіших сфер докладання праці, до якої 
входять три великі соціально-професійні групи: освітя-
ни (8,2%), працівники охорони здоров'я та надання со-
ціальних послуг (6,4%), працівники сфери культури та 
спорту, відпочинку та розваг (1,3% зайнятих), що разом 
становить 15,9% всіх зайнятих станом на 2012 р. 

Праця в соціальній сфері характеризується певними 
особливостями, врахування яких є необхідним у модер-
нізації трудових відносин. До них належать: 

• реалізація через суб'єктно-суб'єктні відносини та 
зростаюча потреба у фахівцях що потребують уміння 
спілкування і взаємодії із людиною, а не з механізмами, 
пов'язана із трансформацією праці в постіндустріаль-
ному суспільстві; 

• соціально-трудові відносини відбуваються в меж-
ах специфічної біпартистської моделі, в якій сторона-
ми діалогу є профспілки працівників освіти, охорони 
здоров'я, культури та держава, яка безпосередньо є ро-

ботодавцем (за виключенням приватних комерційних 
закладів); 

• необхідність підвищення кваліфікації шляхом на-
вчання протягом всієї трудової діяльності, що обумов-
лює ненормовані трудові навантаження, які не обмеж-
ується, наприклад, проведенням уроків вчителем, але й 
охоплюють здійснення підготовки до них; 

• суперечність трудових відносин, яка проявляється 
у зростанні вимог до кваліфікації та творчого потенціа-
лу працівників у зв'язку із зростанням інтелектуалізації 
праці, з одного боку, і оплата праці, яка не забезпечує 
належної оцінки таким здібностям – з іншого.

Відповідність між трудовими зусиллями, освітою і 
заробітною платою є необхідною мотиваційною осно-
вою для розвитку трудових відносин у соціальній сфе-
рі. За 2000–2012 роки середня заробітна плата в освіті 
зросла в 15,3, охороні здоров'я – в 15,9, в сфері куль-
тури, відпочинку та розваг – у 23,4 рази (табл. 1). Не-
зважаючи на те, що середня заробітна плата працівни-
ків соціальної сфери зростає швидшими темпами, ніж 
в економіці, однак залишається значно нижчою за неї. 
Зокрема в галузі освіти – на 16,5%, а в охороні здоров'я 
та наданні соціальної допомоги – на 27,3% у 2012 році. 
До середньої по економіці заробітна плата наближаєть-
ся у працівників культури, спорту, відпочинку та розваг 
за рахунок комерціалізації останньої. 

Низька вартість праці в соціальній сфері спонукає 
працівників до додаткових доходів за межами держав-
них установ соціальної сфери, а інтенсифікація праці 
призводить до зростання серед них захворюваності та 
інвалідності. Унаслідок цього зростає кількість профе-
сійних помилок у медиків, посилюється професійне ви-
горання у освітян [3, с. 84]. Крім того, відбувається де-
формалізація соціально-трудових відносин у соціальній 
сфері, яка має неоднозначні наслідки, що проявляються 
у дублюванні споживачами витрат на соціальні послуги, 
стимулюванні порушення етичних норм (зв'язки медиків 
із фармацевтичними компаніями, вихід відносин за межі 
юридичної відповідальності та ін.). 

Невідповідність між рівнем освіти і розміром опла-
ти праці також демотивує розвиток трудових відносин 
соціальної сфери. На фоні відносно невисокої заробіт-
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ної плати для цієї сфери властивий значно вищий, ніж 
в середньому по економіці рівень освіти (табл. 2). Якщо 
в середньому у економіці частка працівників, що мають 
вищу освіту становила у 2012 році 34%, то в сфері осві-
ти – 53,4%, культури, спорту, відпочинку та розваг – 42% 
і лише в сфері охорони здоров'я та надання соціальної 
допомоги – 22%, що обумовлено специфікою галузі, яка 
потребує вузькоспеціалізованих, високопрофесійних фа-
хівців, тривалість навчання яких на порядок вище, ніж у 
інших галузях економіки, а заробітна плата одна з най-
нижчих навіть в межах соціальної сфери. 

Таблиця 2
Рівень освіти працівників соціальної сфери, %*
Показник 2008 2009 2010 2011 2012
% облікової кількості 
штатних працівників, 
що мають вищу освіту:
усього 29,9 31,3 32,6 33,5 34,5
освіта 51,3 51,8 53,2 53,3 53,4
охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги

20,7 21,1 21,7 21,9 22,0

культура та спорт, від-
починок та розваги 34,6 37,6 39,0 40,1 42,0

*Джерело: [1; 2]

Особливості належного забезпечення умов праці в 
соціальній сфері також є специфічними. Так, зокрема 
в освіті одним з аспектів забезпечення належних умов 
праці є недопущення професійного вигорання, яке 
властиве для вчителя через психоемоційне наванта-
ження пов'язане із постійною взаємодією із людьми, в 
охороні здоров'я – з роботою в умовах екстрених ситу-
ацій і посиленої відповідальності за власну діяльність 
працівника, від якої залежить життя і здоров'я пацієн-
та. Крім того за оцінками фахівців в останні двадцять 
років значно зросло реальне навчальне і позанавчальне 
навантаження вчителів. Не дивлячись на встановлені 
державою 18 тижневих годин, це навантаження набли-
жається до 27, а іноді до 30 годин. Таким чином ди-
ректори шкіл прагнуть утримати досвідчених педаго-
гів, даючи їм змогу збільшити невисоку зарплату, що 
призводить до того, що сучасний вчитель проводить на 
30% більше часу в школі, ніж у радянські часи [4, с. 7]. 
Зберігається велика кількість навантажень та вимог до 
педагога, які не відповідають обсягам заробітної плати: 

висока моральна та юридична відповідальність за учня, 
новаторство, організація виховної роботи з учнями, пе-
дагогізація батьків та ін. 

В соціальній сфері також спостерігається зміщення 
акцентів професійного розвитку в площину змагально-
го підходу, що посилює психоемоційне навантаження 
та професійне вигорання. Об'єктивною є потреба пер-
шочергової оцінки діяльності працівника за стаж ро-
боти, сприяння удосконаленню системи підвищення 
кваліфікації як необхідного етапу збереження високого 
професійного рівня, а не як етапу підтвердження квалі-
фікації, робити акцент на премії за досягнення у роботі, 
які слід оцінювати за рівнем знань і досягнень учнів 
продемонстрованих на районному або обласному рів-
нях, кількості вилікуваних пацієнтів, тощо. 

Існують обмеження професійної мобільності пра-
цівників соціальної сфери на ринку праці й в норматив-
но-правовій площині. Так, зокрема, специфіка роботи 
працівників освіти, охорони здоров'я і соціального за-
хисту кваліфікується законодавчо як така, виконання 
якої призводить до втрати професійної працездатності 
або придатності до настання права на пенсію за віком. 
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про пенсійне забез-
печення» № 1788-XII від 05.11.1991 пенсії за вислугу 
років призначаються при залишенні роботи, яка дає 
право на цю пенсію, що охоплює не тільки професію 
в межах якої вона була здобута, а й решту професій, 
де відбулася втрата працездатності за іншими напря-
мами. Наприклад, працівник середньої ланки охорони 
здоров'я, отримавши пенсію за вислугу років не може 
перекваліфікуватися на вчителя із збереженням такого 
виду пенсії, хоча ресурс працездатності за цією профе-
сією є неспрацьований. Припинення виплат на період 
праці за спеціальністю і її поновлення дещо пом'якшує 
ситуацію, але не усуває вищезазначених обмежень про-
фесійної мобільності працівників соціальної сфери. 

Модернізація трудових відносин у соціальній сфе-
рі тісно пов'язана з їх демократизацією, структурними 
змінами у галузі, новими запитами, що забезпечують 
її розвиток в ринкових умовах та існуванням низки со-
ціальних ризиків. В зв'язку з цим, необхідним є перехід 
від державної до державно-громадської моделі управ-
ління соціальною сферою, що полягає у активізації 
участі професійних і громадських організацій за всіма 
аспектами діяльності, прогнозуванні розвитку закладів 
соціальної сфери, оцінюванні якості соціальних послуг, 
посиленні ролі органів громадського самоврядування, 

Таблиця 1
Динаміка заробітна плата працівників соціальної сфери за 2000–2012 рр., грн. 

Показник 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000–2012

абсолют-
ні, разів

відносні, 
в.п.

Середня заробітна плата у економіці 230 1351 1806 1906 2239 2633 3026 13,2 –
Нараховано штатному працівнику: освіти 156 1060 1448 1611 1889 2081 2527 15,3 –
у % до середнього рівня по економіці  67,8  78,5  80,2  84,5 84,4 79,0 83,5 – 15,7
охорони здоров'я та надання соціальної до-
помоги 138  871 1177 1307 1631 1778 2201 15,9 –

у % до середнього рівня по економіці  60,0  64,5  65,2  68,6 72,8 67,5 72,7 – 12,7
культури та спорту, відпочинку та розваг  135 1109 1551 1870 2194 2500 3162 23,4 –
у % до середнього рівня по економіці 58,7  82,1  85,9  93,5 98,0 94,9 98,0 – 39,3

*Джерело: Розраховано автором за: [1, с. 208, 2, с. 184]. 
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створення чіткої і прозорої системи звітності її органів 
управління перед громадськістю як головного спожи-
вача соціальних послуг. Перешкоджає такому переходу 
відсутність незалежних експертів та обговорення мож-
ливих стратегій розвитку, що зменшує ефективність 
соціальної політики. Недостатність реальних механіз-
мів громадського контролю за діяльністю міністерств 
та відомств. Поки що навіть створити всеукраїнську 
громадську організацію в Україні набагато важче, ніж 
підприємницьку структуру, бо у першому випадку не-
обхідні 42 фізичні особи і 23 документи для реєстрації, 
а у другому – одна особа і чотири документи [5, с. 45].

В цьому контексті основними напрямами модерні-
зації трудових відносин у соціальній сфері є: 

Посилення вмотивованої поведінки як на рівні окре-
мого працівника, так і на рівні установ через розширен-
ня участі працівників в управлінні, забезпеченні парт-
нерської діяльності між керівником і працівниками, 
заохочення різних форм накопичення і передачі досвіду 
знань заохочення неформальних об'єднань працівників 
і таким чином делегування частини повноважень з ме-
тою сприяння самоврядуванню через самоорганізацію.

Реалізація справедливої винагороди за працю шля-
хом забезпечення залежності величини заробітної пла-
ти від складності виконуваних робіт, рівня освіти і ста-
жу у професії. 

Потреба адаптації установ соціальної сфери до 
функціонування в умовах розвитку громадянського сус-
пільства, на засадах самоорганізації сім'ї, територіаль-
ної громади, місцевого самоврядування обумовлюють 
потребу переходу до моделі громадсько-державного 
управління ними. В результаті цього трансформуються 
трудові відносини у соціальній сфері, до них залуча-
ються додаткові суб'єкти. На думку В. Грабовського, 
зміст державно-громадського управління складає діяль-
ність його суб'єктів з інтеграції трьох напрямів роботи: 

демократизація діяльності органів державної влади й 
управління освітою; розвиток самоврядних асоціацій 
учасників освітньої діяльності (професійних асоціацій 
педагогів, органів учнівського й батьківського само-
врядування всіх рівнів); створення та організація ді-
яльності громадських органів управління освітою, де 
представлено всі верстви населення [6, с. 9]. 

Розширення соціального діалогу у трудових відноси-
нах соціальної сфери шляхом розвитку самоврядних асо-
ціацій учасників освітньої, культурної та медичної діяль-
ності є необхідним етапом їх модернізації, що передбачає 
участь організованих структур, які відображають інтер-
еси соціальних груп у системах освіти, охорони здоров'я, 
культури. Це зокрема об'єднання роботодавців, творчі 
спілки, наукові установи, об'єднання учасників навчаль-
но-виховного процесу, забезпечення здоров'я населення 
та культурного розвитку. Наприклад в освіті: асоціації пе-
дагогів, керівників шкіл, батьків, учнів (органи учнівсько-
го й батьківського самоврядування); піклувальні ради, 
шкільні фонди, громадські організації) (рис. 1). 

Модернізація трудових відносин в соціальній сфері в 
умовах розвитку громадянського суспільства потребує:

удосконалення нормативно-правового середовища у 
напрямі спрощення створення та діяльності партисипа-
тивних структур тимчасового характеру (ініціативних 
груп, комісій, погоджувальних рад, конференцій, зборів);

розробка системи оцінювання ефективності діяльнос-
ті всіх структурних підрозділів закладів соціальної сфери;

створення єдиного доступного інформаційного се-
редовища в межах кожної галузі; 

розробка системи контролю та зворотного зв'язку 
громадськості та органів управління галузей соціаль-
ної сфери; 

удосконалення взаємозв'язку в системах «освіта – на-
ука – виробництво», «виробництво – охорона здоров'я», 
«освіта – охорона здоров'я», «культура – освіта»; 

Нормалізація мотиваційних основ соціально-трудових відносин у соціальній сфері
Відповідність між рівнем 
освіти і розміром оплати праці

Відповідність заробітної плати 
трудовим зусиллям і вартості 
життя

Відповідність між трудовими 
зусиллями, активністю і 
трудовими доходами

Покращення організації та 
умов праці

Розширення кола учасників соціально-трудових відносин у соціальній сфері
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учнівського 
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рада)
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТВ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Рис. 1. Напрями модернізації соціально-трудових відносин у соціальній сфері
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орієнтація на використання при формуванні фондів 
оплати праці в організаціях бюджетної сфери разом з 
асигнуваннями з бюджету засобів, що поступають від 
дозволеної законодавством комерційної діяльності і 
з добродійних і спонсорських фондів підтримки бю-
джетної сфери.

інтеграція у міжнародний освітній, культурний про-
стори, посилення міжнародного співробітництва в га-
лузі охорони здоров'я.

Україна перейняла досвід європейських країн в 
яких функціонують Національні консультаційні ради 
при міністерствах і запровадила інститут Громадських 
рад при органах виконавчої влади. Інституціоналізація 
соціально-трудових відносин у країнах європейського 
союзу проявляється у мережі дорадчих та консульта-
ційних колективів, що функціонують на місцевому рів-
ні [7, с. 10–11]. 

Одним з головних напрямів модернізації трудових 
відносин у соціальній сфері є розвиток неурядових 
організацій. Специфічними особливостями розви-
тку таких організацій в Україні є їх значна залежність 
від міжнародної і зарубіжної донорської допомоги та 
створення постфактум, заради розв'язання болючих 
проблем (організації чорнобильців, батьків хворих ді-
тей, інвалідів), або це різноманітні групи самовдоско-
налення, клуби за інтересами тощо, або правозахисні 
організації. Некомерційний сектор неактивний. Гро-
мадські організації створюються заради суспільного 
розв'язання болючих проблем.

Необхідність участі некомерційних інститутів у роз-
витку соціальної сфери на всіх її рівнях функціонуван-
ня, обумовлена виконанням ними соціальної функції. 
За кордоном некомерційні заклади разом з громадськи-

ми організаціями підключаються за допомогою депу-
татів до суспільного розподілу ресурсів, допомагаючи 
спрямовувати їх суттєву частину в соціальну сферу. 
Оскільки джерелами бюджету некомерційних органі-
зацій є не тільки урядові гроші, а й членські внески, 
доброчинні пожертвування, гроші від підприємницької 
діяльності, вона забезпечують додаткове фінансування 
закладів соціальної сфери, сприяючи досягненню сус-
пільно корисних цілей. Ефективною є діяльність неко-
мерційних організацій у сприянні здоровому способу 
життя що забезпечує економію коштів, спрямованих на 
діагностику і лікування захворювань. 

Паралельно з розвитком некомерційних організацій 
слід розвивати інститут громадської експертизи, як не-
обхідний інструмент участі громади у прийняті рішень 
щодо розвитку соціальної сфери на місцевому і держав-
ному рівнях. На сучасному етапі розвитку цього інсти-
туту громадську експертизу здійснюють окремі громад-
ські організації, але їх результати мають інформаційний 
характер, що обумовлено відсутністю важелів впливу на 
виконавців державної політики у соціальній сфері.

Висновки. Отже, в соціальній сфері спостерігаєть-
ся невідповідність між трудовими зусиллями, освітою 
та заробітною платою, що обмежує розвиток трудових 
відносин. Існують негативні прояви у забезпеченні 
умов праці, які сприяють зростанню психоемоційно-
го навантаження та професійного вигорання. Розвиток 
трудових відносин у соціальній сфері повинен відпо-
відати сучасним викликам та базуватися на держав-
но-громадській моделі управління нею. Необхідним є 
розширення діалогу у трудових відносинах соціальної 
сфери шляхом інституціоналізації інтересів соціальних 
груп у системах освіти, охорони здоров'я та культури. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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кандидат экономических наук, научный сотрудник 
Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи
Национальной академии наук Украины 

В статье проанализированы особенности труда в социальной сфере как одной из самых массовых сфер приложения 
труда. Выявлены основные тенденции ее развития: низкая заработная плата по отношению к средней в экономике, 
деформализация социально-трудовых отношений, несоответствие между уровнем образования и размером оплаты 
труда. Выявлены ограничивающие факторы развития трудовых отношений в социальной сфере. Доказана необходи-
мость модернизации трудовых отношений в социальной сфере на принципах государственно-общественной модели 
управления. Определены основные направления модернизации социально-трудовых отношений в социальной сфере.
Ключевые слова: социальная сфера, модернизация, социально-трудовые отношения, государственно-обще-
ственная модель управления.
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The paper analyzed features of work in social sphere as one of most massive areas of employment. Basic tendencies 
of her development are identified. These are: low wages in relation to the average in the economy, deformalization of 
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РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ  
В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Крамаренко К.М.
кандидат економічних наук, доцент
Національної академії
Національної гвардії України

У статті розкрито деякі теоретичні аспекти інвестиційного процесу та проаналізовано його сучасні 
тенденції у харчовій промисловості України. Узагальнено поняття «інвестиційний процес», наведено 
його стадії та основні підходи до вивчення. Зазначено, що у ринковому господарстві інвестиційний 
процес реалізується за допомогою ринкового механізму. Показано фактори, що впливають на інвес-
тиційний попит. Проаналізовано особливості розвитку харчової промисловості України, основні тен-
денції інвестиційного процесу в цій галузі, зокрема визначено роль прямих іноземних інвестицій. 
Відмічено переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансових ресурсів на підприємствах харчової 
промисловості. Вказано на необхідність державної підтримки харчової промисловості України та 
визначено основні її напрямки.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, інвестиційний попит, 
харчова промисловість, інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції, державна політика.

Постановка проблеми. Харчова промисловість – 
одна з найбільших галузей переробної промисловості. 
В Україні харчова промисловість представлена більш 
ніж 40 галузями: цукрова, м'ясна, кондитерська тощо. 
Це важлива галузь економіки, від якої значною мірою 
залежить добробут українського народу. На сьогодніш-
ній день дана галузь економіки України значно відстає 
від аналогічних галузей високо розвинутих країн світу 
за рівнем інфраструктури, наявними виробничими по-
тужностями, їх технічним і фізичним станом тощо. 

Питання інвестування належать до одних з найваж-
ливіших, від яких залежить функціонування й розвиток 
харчової промисловості в умовах ринкової економіки. 
Інвестиції у виробничу сферу мають забезпечити підви-
щення технічного рівня й поліпшення розміщення діючих 
виробництв, а також необхідний приріст потужностей.

На сьогодні дослідження інвестиційного процесу 
в харчової промисловості стають дуже актуальними у 

зв'язку зі вступом України до Всесвітньої торгівель-
ної організації (ВТО), а також із стрімким розвитком 
євроінтеграції, внаслідок чого товари харчової промис-
ловості вітчизняного виробництва мають можливість 
виходу на нові споживчі ринки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретичним і практичним аспектам інвестування присвя-
чено досить багато праць таких зарубіжних вчених, як  
Г. Александер, Дж. Бейлі, Л. Гітман, М. Джонк, У. Шарп. 

Серед робіт, присвячених аналізу структури інвес-
тиційного процесу, його регулюванню у сучасних умо-
вах, треба відзначити праці вітчизняних науковців, зо-
крема Т.В. Майорової, А.А. Пересади, В.М. Просяника, 
О.В. Ульянченка [1-4]. Особливості інвестування хар-
чової промисловості також досліджуються й у інших 
публікаціях [5-8].

Мета дослідження. Не зважаючи на велику кіль-
кість наукових праць, дослідження теоретичних і прак-
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тичних аспектів інвестиційного процесу в харчовій 
промисловості залишаються актуальними. Метою пу-
блікації є узагальнення теоретичних засад інвестицій-
ного процесу та аналіз його сучасного стану у харчовій 
промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний про-
цес – це діяльність підприємства з розробки інвестицій-
ного проекту відповідно до бізнес-плану, пошук інвесто-
рів, укладання договорів на обсяги та строки залучення 
інвестицій, визначення напрямів їх освоєння та узго-
дження термінів їх повернення. Тобто під інвестиційним 
процесом слід розуміти сукупність дій, які у певний пе-
ріод часу охоплюють процес створення інвестиційного 
товару на основі кругообігу капіталу [1, 2].

До вивчення інвестиційного процесу можливі такі 
підходи: вивчення процесу інвестування з погляду еле-
ментів інвестиційного процесу, з точки зору суб'єктів 
інвестиційного процесу, стосовно інструментів і 
об'єктів вкладення інвестиційного капіталу [4].

Принципова відмінність між інвестиційною діяль-
ністю та інвестиційним процесом полягає в тому, що 
«діяльність за своїм змістом – це виробництво матері-
альних і духовних благ, форма спілкування людей, пе-
ретворення суспільних умов і відносин, розвиток самої 
людини, його здібностей, умінь, знань… Визначення 
слова «процес» має на увазі сукупність послідовних дій 
для досягнення якого-небудь результату» [3].

Стадіями інвестиційного процесу є: мотивація ін-
вестиційної діяльності, стратегічне планування інвес-
тицій, обґрунтування доцільності інвестицій, проекту-
вання та ціноутворення, фінансування інвестиційного 
процессу, забезпечення інвестиційних заходів мате-
ріально-технічними ресурсами, освоєння інвестицій, 
експлуатація інвестиційного об'єкту, відшкодування 
вкладених інвестицій та отримання доходу [1, 2]. 

У ринковому господарстві інвестиційний процес ре-
алізується за допомогою ринкового механізму: здійсню-
ється кругообіг інвестицій, перетворення інвестиційних 
ресурсів у вкладення, що визначають майбутній при-
ріст капітальної вартості. На макроекономічному рівні 
факторами, що визначають інвестиційний попит, є на-
ціональний обсяг виробництва, величина нагромаджень, 
грошових доходів населення, розподіл одержуваних до-
ходів на споживання і заощадження, очікуваний темп 
інфляції, ставка позикового відсотка, податкова політика 
держави, умови фінансового ринку, обмінний курс гро-
шової одиниці, вплив іноземних інвесторів, зміна еконо-
мічної і політичної ситуації тощо. На мікроекономічно-
му рівні інвестиційний попит визначають такі чинники, 
як норма очікуваного прибутку, процентна ставка, ви-
трати на здійснення інвестицій, сподівання підприємств, 
засновані на прогнозах майбутнього попиту, обсягу, про-
дажів, зміни технологій [5].

На стадіях мотивації, стратегічного планування та 
обґрунтування доцільності інвестицій важливо пра-
вильно оцінити інвестиційний потенціал об'єкта інвес-
тування. На сьогодні інвестиційний потенціал підпри-
ємств харчової промисловості потребує заходів щодо 
його підвищення. Так склалося, що на більшості під-
приємств використовуються застарілі основні фонди та 
технології, що в свою чергу знижує інвестиційний по-
тенціал підприємств. Але деякі з фахівців інвестиційної 
сфери стверджують, що інвестиційно привабливими є 
підприємства, які мають певну матеріально-технічну 

базу, які нездатні самостійно виконувати свої поточні 
та довгострокові зобов'язання, через недостатність обі-
гових коштів, енергомісткість продукції, відсутність 
кваліфікованих кадрів тощо. Деякі з інвесторів, відда-
ючи перевагу фінансово нестійким підприємствам або 
зовсім збанкрутілим, бажають придбати активи під-
приємства за мінімальною ринковою вартістю, а інші – 
бажають заволодіти підприємством для подальшого 
контролю над його прибутками, ринками тощо.

Отже, інвестиційний потенціал підприємства харчо-
вої промисловості характеризується рівнем його інвес-
тиційної привабливості для інвесторів та наявністю у 
нього власних інвестиційних ресурсів. Оцінювання ін-
вестиційного потенціалу та його формування доцільно 
здійснювати, враховуючи облік здатності підприємства 
акумулювати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, 
а також ефективно здійснювати їх вкладення [6].

Строк інвестиційного процесу (від вибору об'єкта 
інвестування до отримання доходу) залежить від виду 
інвестування та стратегічних цілей інвестора і може 
становити від декількох хвилин (купівля та продаж цін-
них паперів па електронних торгах через систему Ін-
тернет) до десятків років (інноваційні інвестиції).

Харчова промисловість є однією з найбільш інвес-
тиційно привабливих галузей української промисло-
вості, що пояснюється швидкою окупністю інвестицій, 
наявністю широкої бази аграрної сировини для вироб-
ництва харчової продукції, а також існуванням містких 
ринків збуту. Виробництва галузі характеризуються 
значно меншою порівняно з іншими галузями залеж-
ністю від кон'юнктурних змін на зовнішніх ринках за-
вдяки значній ємності внутрішнього ринку та низькій 
еластичності попиту на продовольчу продукцію.

Аналіз показників динаміки капітальних інвестицій 
у харчову промисловість свідчить, що протягом 2010-
2013 рр. до підприємств галузі надходило в середньому 
14,1% від загальних обсягів капітальних інвестицій у 
промисловість. Найбільші обсяги інвестицій надходять 
до виробництва олії та жирів, кондитерської галузі, ви-
робництва молочних продуктів, пива, напоїв, а також 
м'ясних продуктів. Вказані підгалузі харчової промис-
ловості розвиваються в умовах високої концентрації та 
домінування на ринку декількох великих компаній зі 
значними інвестиційними можливостями. Так, Україна 
стабільно утримує перше місце у світовому виробни-
цтві та експорті соняшникової олії, виробництво якої 
контролюється декількома великими агрохолдингами 
(Kernel Holding S.A., Suntrade Bunge Ukraine, Cargill 
Україна, промисловою групою «Креатив»); 70% рин-
ку кондитерської продукції контролюється сімома 
найбільшими виробниками, серед яких Рошен, Конті, 
АВК, Крафт Фудз Україна; у виробництві напоїв сег-
мент безалкогольної продукції контролюється декіль-
кома міжнародними ТНК – Coca-Cola, PepsiCo, Suntory 
Holdings Ltd, а також ПрАТ «КЗБН «Росинка» і ПАТ 
«Оболонь»; на ринку пива 95% виробництва здійсню-
ється чотирма найбільшими компаніями – ПАТ «САН 
ІнБев Україна», ПАТ «Оболонь», Anadolu Efes Ukraine, 
ПАТ «Карлсберг Україна»; на ринку горілки домінує 
трійка найбільших виробників – ТОВ «Алкогольні 
традиції» (холдинг «Баядера»), Global Spirits Group, 
ГК «Олімп». Помірно концентрованими є ринки вина, 
м'ясної та молочної продукції, проте й на них просте-
жується тенденція до консолідації активів [7].
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Завдяки швидкій окупності інвестицій та достатньо 
високій прибутковості харчова промисловість є однією 
з найбільш привабливих галузей для іноземних інвес-
торів. Частка харчової галузі у структурі накопичених 
прямих іноземних інвестицій у промисловості зросла з 
13,5% у 2008 р. до 18,2% у 2013 р. 

Приплив ПІІ до галузі у 2011-2012 рр. забезпечував-
ся завдяки посткризовому пожвавленню на ринку злит-
тів та поглинань. Так, у 2011 р. відбулося придбання 
українських компаній ТОВ «Торговий дім «Формула 
смаку» та ТОВ «Молочна компанія «Волошкове поле» 
кіпрською компанією Tullycross Holdings LTD. Крім 
того, кіпрський алкогольний холдинг «Global Spirits 
AMG-77» придбав львівський лікеро-горілчаний за-
вод «Гетьман», а фінський фонд «Hartwall Capital» – 
40% акцій компанії «Інкерман Інтернешнл». У 2012 
р. швейцарська компанія Glencore International AG 
придбала ПАТ «Колос» (сума угоди становила близь-
ко 80 млн дол. США), польська компанія Pfeifer & 
Langen Inwestycje Sp. z.o.o. придбала Чертковський 
цукровий завод за 33 млн дол. США. У 2013 р. най-
більшою у структурі накопичених ПІІ у галузь була 
частка кіпрського капіталу (23,2%). Другою за розмі-
рами була частка Нідерландів (20,1%), представлених 
на українському ринку, зокрема, відділеннями компа-
ній Nutricia Ukraine (виробництво дитячого харчуван-
ня), Milkiland N.V. (виробництво молочної продукції), 
групи Zeelandia (виробництво інгредієнтів для хлібопе-
карської та кондитерської промисловості). Значні обся-
ги прямих інвестицій на українському ринку харчової 
продукції накопичені також Швецією, Люксембургом, 
Великою Британією, Францією та Швейцарією [7].

До переваг використання закордонних фінансових 
ресурсів на підприємствах харчової промисловості слід 
віднести орієнтацію на міжнародні стандарти якості про-
дукції, екологічної безпеки, розширення асортименту 
продуктів харчування, оновлення та впровадження новіт-

ніх технологій їх виготовлення. Недоліками є недоскона-
лість вітчизняного законодавства з питань фінансування 
підприємств за рахунок іноземних інвестицій та нерів-
ноправність умов при підписанні договорів (відсутність 
практичного досвіду проведення переговорів представни-
ками українських підприємств та, як наслідок, отримання 
іноземною стороною національних брендів товарів ши-
рокого вжитку, високих прибутків, монополізація підпри-
ємств тютюнової та олійножирової галузей) [8].

Специфікою харчової промисловості України є зна-
чна поляризація суб'єктів господарювання: частка ма-
лих підприємств становила у 2012 р. – 77,8% загальної 
кількості підприємств галузі, з них мікропідприємства 
становили 56,8%, 56,2% і 52,3% відповідно. При цьому 
протягом 2008 -2012 рр. малими підприємствами було 
реалізовано лише 4-5% усієї продукції галузі. Нато-
мість у ЄС малі підприємства харчової промисловості, 
становлячи 95% від загальної кількості підприємств 
галузі, забезпечують 22% доходів усієї галузі [7]. За 
таких обставин малі та мікропідприємства є набагато 
менш інвестиційно привабливими порівняно з велики-
ми та середніми, які демонструють позитивні фінансо-
ві результати і забезпечують основні обсяги реалізації 
продукції галузі.

Висновки. Таким чином, зважаючи на тенденції ін-
вестування у харчовій промисловості України, держав-
на політика розвитку галузі на сучасному етапі має бути 
зосереджена на розширенні інвестиційного потенціалу, 
насамперед, малих та середніх підприємств. Важливи-
ми напрямами такої політики мають стати наступні: 
розширення доступу підприємств до довгострокових 
позикових коштів на модернізацію та створення нових 
виробничих потужностей; створення платформи для 
розвитку інтеграційних процесів у галузі; стимулюван-
ня залучення інвестицій у впровадження ресурсозбе-
рігаючих, екологічно безпечних технологій та систем 
управління якістю та безпечністю харчової продукції. 
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В статье раскрыты некоторые теоретические аспекты инвестиционного процесса и проанализированы его 
современные тенденции в пищевой промышленности Украины. Обобщенно понятие «инвестиционный про-
цесс», приведены его стадии и основные подходы к изучению. Отмечено, что в рыночном хозяйстве инве-
стиционный процесс реализуется с помощью рыночного механизма. Показано факторы, влияющие на инве-
стиционный спрос. Проанализированы особенности развития пищевой промышленности Украины, основные 
тенденции инвестиционного процесса в этой отрасли, в частности определена роль прямых иностранных ин-
вестиций. Отмечено преимущества и недостатки внешних источников финансовых ресурсов на предприятиях 
пищевой промышленности. Указано на необходимость государственной поддержки пищевой промышленно-
сти Украины и определены основные ее направления.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, инвестиционный 
спрос, пищевая промышленность, инвестиционный потенциал, прямые иностранные инвестиции, государ-
ственная политика.
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The article deals with some theoretical aspects of the investment process and the analysis of its current trends in 
the food industry in Ukraine. The notion of "investment process" is generalized; its stages and the main approaches 
to study are presented. It is noted that in a market economy the investment process is realized through the market 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Беру-
чи до уваги той факт, що в умовах ринкових відносин, 
однією з основних ознак постіндустріального (інформа-
ційного) суспільства стає індустрія розваг та перспек-
тива розвитку ресторанного господарства, а це вимагає 
від підприємств цієї галузі нового погляду на питання їх 
ефективного функціонування в нових умовах суттєвого 
розширення прав підприємств у галузі фінансово-еконо-
мічної діяльності, значного зростання ролі своєчасно-
го та якісного аналізу фінансового стану підприємств, 
оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансо-
вої стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення 
фінансової стабільності. Особливого значення при цьо-
му набуває своєчасна та об'єктивна оцінка таких показ-
ників як прибутковість та рентабельність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам ефективного управління прибутком та рента-
бельністю підприємств присвятили свої наукові праці 
такі відомі науковці як: І.О. Бланк, Л.В. Балабанова, 
Ф.Ф. Бутинець, Р.П. Валевич, З.В. Голов, В.П. Гру-
зинов, В.Д. Грибов, З.В. Гуцайлюк, Г.А. Давидова,  
М.Я. Дем'яненко, А.Г. Загородній, Л.О. Лігоненко,  
В.Г. Лінник, А.А. Мазаракі, Л.О. Омелянович, В.Ф. Па-
лій, В.К. Савчук, А.А. Садєков, Я.В. Соколов, В.І. Ткач, 
Н.М. Ушакова, Л.В. Фролова, М.Г. Чумаченко, А.Д. Ше-
ремет, О.О. Шубін та ін.

Проте, незважаючи на значну кількість публікацій 
у зазначеній сфері, у вітчизняній теорії та практиці не 
існує однозначного підходу до управління прибутком 
та рентабельністю підприємств, немає комплексного 
стратегічного підходу щодо урахування реалій та пер-
спектив зростання цих показників.

Формування цілей статті. Визначення ролі показ-
ників рентабельності в оцінці ефективності управлін-
ня підприємств ресторанного господарства на основі 
дослідження основних особливостей та пріоритетів 
функціонування ПРГ, механізмів управління форму-
ванням прибутку і рентабельності цих підприємств та 
формування пропозицій щодо підвищення показників 
рентабельності. 

Виклад основного матеріалу. Механізм управління 
підприємствами ресторанного господарства формуєть-
ся під впливом загальних особливостей та закономір-
ностей розвитку ринкової економіки та відзначається 
такими особливостями діяльності підприємств як до-
мінуюча доля малих і середніх підприємств в структурі 
галузі; швидкість обігу капіталу; чутливість до ринко-
вої інфраструктури; індивідуальність, нестандартність 
в технології виробництва продукції та послуг; динаміч-
ність організаційних форм та структур управління.

Управління мережею підприємств в значній мірі 
спрощується дякуючи стандартизації продукції, сер-
вісу та управлінській політиці. З'являється можливість 
економії грошових коштів при закупці продуктів. Змен-
шуються видатки на найом та навчання спеціалістів, 
спрощується контроль за якістю продукції та послуг. 
Споживач має чітке уявлення про те, що йому буде за-
пропоноване на будь-якому підприємстві. 

Створення мережі ресторанів дозволяє значно змен-
шити витрати за рахунок централізованого постачання, 
корпоративного стилю управління, єдиного меню, ці-
льових рекламних акцій та інших факторів.

Незалежні ресторани характеризуються організаційно-
господарською самостійністю. Вони самостійно вибира-
ють стратегію і тактику поведінки на ринку, мають висо-
кий рівень ресторанного сервісу. Маючи права та обов'язки 
юридичних осіб, вони мають розрахункові рахунки в бан-
ках. Зорієнтовані переважно на цільову групу споживачів, 
характеризуються значною гнучкістю та умінням присто-
совуватись до змін кон'юнктури ринку [1, с. 15].

Загалом же реальний рівень доходів на підприєм-
ствах ресторанного господарства нижче, ніж міг би 
бути. Щоб ресторанний бізнес був прибутковим, дирек-
тору і менеджерам необхідні глибокі технічні, управ-
лінські знання та досвід. У відмінності від мережі рес-
торанів, незалежні підприємства мають всі можливості 
залишатися не схожими, унікальними, що й привертає 
увагу споживачів, які віддають перевагу ідеальному об-
слуговуванню, оригінальному меню, їх увагу привер-
тає неповторність місця розташування, інтер'єр.

УДК 640.572: 640.432

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Кропівцова Н.І.
доцент
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Досліджено основні особливості та пріоритети функціонування підприємств ресторанного госпо-
дарства. Охарактеризовано економічну систему підприємств та її взаємозв'язки. Визначено механізм 
управління формуванням прибутку і рентабельності цих підприємств. Охарактеризовано прибуток як 
орієнтир в питаннях про те, що виробляти, як виробляти й для кого виробляти та визначено фактори, 
що впливають на нього розмір та інші фінансові результати. Розглянуто рентабельність як показник 
оцінки результативності й економічної доцільності діяльності підприємств ресторанного господар-
ства. Внесено пропозиції щодо підвищення показників рентабельності підприємств ресторанного 
бізнесу, що сприятиме результативності використання факторів капіталу.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, підприємства ресторанного господарства, ефективність 
управління, результативність.



155

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Економічна система підприємства, виражає єдність 
економічних процесів, а також економічних зв'язків 
всіх сторін виробництва. Вона вирішує завдання все-
бічного використання можливостей всіх складових ви-
робництва, в тому числі й на підприємствах ресторан-
ного господарства, для підвищення його економічного 
ефекту й одержання інтегрувального підсумку – при-
бутку [3, с. 114]. 

Всі системи, що діють на підприємстві (технічна, 
технологічна, організації виробництва, економічна  
й ін.) взаємозалежні й тільки в єдності становлять під-
приємство як систему.

Сукупність різних елементів як одна з ознак великої й 
складної системи визначається не тільки наявністю без-
лічі елементів, але й однорівневими зв'язками між ними 
(наприклад, між цехами по ходу технологічного проце-
су). Варто також урахувати, що основне виробництво об-
слуговується підрозділами матеріально-технічного по-
стачання, транспорту, ремонту устаткування й т.д. Вони 
пов'язані між собою й основними підрозділами.

Тому формуванням прибутку та рентабельності під-
приємств ресторанного господарства доцільно управ-
ляти на основі взаємодії сукупності цих елементів та 
враховуючи вплив внутрішніх та зовнішніх факторів.

Ключовим завданням управління підприємством є до-
сягнення та подальше забезпечення належного рівня кон-
курентоспроможності підприємства у короткостроково-
му та довгостроковому періодах. При цьому вважається, 
що фінансово-господарська діяльність підприємства має 
забезпечувати приріст добробуту його власників та пра-
цівників. Досягти цього неможливо без адекватного ви-
рішення у повсякденній роботі сукупності питань збіль-
шення прибутку та підвищення рентабельності.

У ринковій економіці підприємці не зможуть домог-
тися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефек-
тивно планувати свою діяльність, постійно збирати й 
акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, 
положення на них конкурентів, так і про власні перспек-
тиви й можливості, про свої фінансові ресурси [2, с. 56].

Важливою умовою підприємницької діяльності є 
наявність прибутку.

Прибуток – основний стимул для створення й ді-
яльності підприємства, саме за його рахунок окупають-
ся витрати на виробництво й збут товару, оплачуєть-
ся праця працівників. Від розміру прибутку залежать 
можливості кожного в забезпеченні власної господар-
ської діяльності в умовах конкуренції. Орієнтиром в 
питаннях про те, що виробляти, як виробляти й для 
кого виробляти, підприємства в ринкових умовах ви-
значають прибуток.

Прибуток – це частина чистого доходу, що безпосе-
редньо одержують суб'єкти, господарювання, після ре-
алізації продукції. Тільки після продажу, продукції чис-
тий дохід приймає форму прибутку. Кількісно він являє 
собою різницю між чистим виторгом (після сплати по-
датку на додану вартість, акцизного податку й інших 
відрахувань із виторгу в бюджетні та позабюджетні 
фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. 
Виходить, чим більше підприємство реалізує рента-
бельної продукції, тим більші одержить прибутки, тим 
краще його фінансовий стан. Отже, фінансові результа-
ти діяльності підприємств ресторанного господарства 
варто вивчати в тісному взаємозв'язку з використанням 
і реалізацією продукції, що значно залежить від куль-

тури та якості обслуговування. Зі зростанням якості об-
слуговування збільшується кількість споживачів, під-
вищується товарообіг та рентабельність підприємств, 
знижуються витрати обігу.

Як відомо, до основних факторів, що визначають 
культуру обслуговування в громадському харчуванні, 
відносяться: наявність сучасної матеріально-технічної 
бази, широкий асортимент продукції, що виготовляєть-
ся, впровадження прогресивних форм та методів обслу-
говування, надання додаткових послуг споживачам, на-
укова організація праці, вивчення попиту на продукцію 
та послуги ресторанного господарства, рівень реклам-
но-інформаційної роботи, підвищення кваліфікації об-
слуговуючого персоналу. До основних факторів, що ви-
значають якість обслуговування, відносяться: зручність 
розташування та вірний вибір режиму роботи підпри-
ємства, якість кулінарної продукції, що випускається, 
дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо утри-
мання приміщень, посуду та меблів, швидкість обслу-
говування, комфорт в торгівельному залі, ввічливість, 
увага та зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу. 
Очікування споживачів формуються під впливом їх ми-
нулого досвіду, чуток та реклами. Споживачі обирають 
підприємство ресторанного господарства і після його 
відвідування порівнюють власні враження та очікуван-
ня. Якщо враження про надані послуги не відповідають 
очікуваному уявленню, споживач втрачає цікавість до 
підприємства, в іншому випадку він схильний знов ско-
ристатися пропонованими послугами. Отже, основним 
завданням підприємства є задовольнити очікувань спо-
живачів і цим самим здобуття постійних клієнтів.

Для оцінки результативності й економічної доціль-
ності діяльності підприємств ресторанного господар-
ства недостатньо тільки визначити абсолютні показ-
ники. Більш об'єктивну картину можна одержати за 
допомогою показників рентабельності. Показники рен-
табельності є відносними характеристиками фінансових 
результатів і ефективності діяльності підприємства.

Термін рентабельність походить від слова «рента», 
що в буквальному розумінні означає дохід. Таким чи-
ном, термін рентабельність у широкому розумінні сло-
ва означає прибутковість. 

Як відомо, безпосереднім результатом комерційної 
діяльності підприємства служить прибуток, але він 
часто досить приблизно відображає ефективність під-
приємницької діяльності. Більш точну оцінку функці-
онування організацій дає рентабельність. Це не просто 
статистичний, розрахунковий параметр, а складний 
комплексний соціально-економічний критерій. На 
відміну від прибутку, він характеризує ефективність 
фінансової діяльності будь-якого конкретного еконо-
мічного суб'єкта, щодо всіх інших (індивідуальних під-
приємців, організацій, регіонів, окремих країн і світу 
в цілому), незалежно від розмірів і характеру еконо-
мічної діяльності. Ця якість надає рентабельності, з 
одного боку, форму економічної категорії, що виражає 
економічні відносини між економічними суб'єктами із 
приводу результативності використання факторів капі-
талу, а з іншого боку – характер об'єкта й інструмента 
фінансового менеджменту.

Розділяють рентабельність як загальну – відсоткове 
відношення балансового (загального) прибутку до се-
редньорічної сумарної вартості виробничих основних 
фондів і нормованих оборотних коштів; і рентабель-
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ність розрахункову – відношення розрахункового при-
бутку до середньорічної вартості тих виробничих фон-
дів, з яких стягується плата за фонди. Застосовується 
також показник рівня рентабельності до поточних ви-
трат – відношення прибутку до собівартості товарної 
або реалізованої продукції.

Рівень рентабельності залежить не тільки від суми 
прибутку, але й від фондоємності виробництва. На під-
приємствах, об'єднаннях важкої промисловості з високої 
фондоємністю виробництва рівень рентабельності сто-
совно виробничих фондів нижче, ніж в об'єднаннях, на 
підприємствах легкої й особливо харчової промисловос-
ті. Зі збільшенням суми прибутку й зменшенням вартос-
ті основних виробничих фондів і нормованих оборотних 
коштів рентабельність підвищується, і навпаки.

Таким чином, показники рентабельності викорис-
товують для порівняльної оцінки ефективності роботи 
окремих підприємств і галузей, що випускають різні 
обсяги й види продукції, оскільки категорія рентабель-
ності відображає різні аспекти діяльності підприємств 
та різні економічні відносини з приводу її формування. 
Такий підхід дозволить приймати ефективні управлін-
ські рішення щодо забезпечення оптимального рівня 
рентабельності на підприємствах ресторанного гос-
подарства, адже процес управління рентабельністю 
підприємства ресторанного господарства пов'язаний 
зі зміною сукупності показників, які її формують (то-
варообороту, валового доходу, прибутку, витрат вироб-
ництва та обігу, капіталу, активів, інвестицій тощо), 
оскільки рентабельність синтезує у собі різні напрямки 
діяльності та характеризує ефективність функціону-
вання підприємства в цілому. 

Висновки. Виживання підприємства обумовлено 
дією факторів більш дострокового порядку, ніж просто 
економія на яких-небудь видах прямих або накладних 
витрат. Необхідно, щоб підприємство набагато більше 
часу приділяло таким сферам, як реалізація й збут про-
дукції та послуг, збільшення доходів, чим управлінню 
виробництвом з метою зниження витрат. Тому що по-

треби й запити споживачів то швидко поширюються по 
всьому світу, то вони стають надзвичайно індивідуалізо-
ваними, а ринки дуже різноманітними по своїй структу-
рі. Керівництво підприємства, якщо воно прагне до успі-
ху на ринку, повинне неухильно додержуватися правила: 
робити насамперед ставку на збільшення доходів, а не на 
зниження витрат (хоча вони й взаємозалежні).

Підвищення рентабельності, як показника ефектив-
ності управління, характеризує ціль підприємства хар-
чування в ринковій економіці та сприяє підвищенню 
фінансової стійкості підприємства.

Як найбільш поширений засіб конкурентної бороть-
би за споживача – реклама за умов правильної її орга-
нізації є ефективною і сприяє швидкій безперебійній 
реалізації продукції та послуг, тим самим обумовлюю-
чи виконання основних функцій підприємствами рес-
торанного господарства. 

При цьому прискорюється процес повернення 
оборотних коштів підприємства, встановлюються ді-
лові контакти зі споживачами, зростає попит, що є 
об'єктивною основою розширення виробництва та під-
вищення ефективності господарської діяльності під-
приємства ресторанного господарства.

З метою підвищення конкурентоспроможності під-
приємств ресторанного господарства пропонується роз-
робити та впровадити службу кейтерингу та забезпечити 
її необхідними інформаційними технологіями, удоско-
налити організацію виробничого процесу, підвищити 
культуру та якість обслуговування, розширити асорти-
мент страв з лікувально-профілактичними властивостя-
ми, що є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день.

Для визначення економічної ефективності запропо-
нованих заходів необхідно розрахувати плановий това-
рообіг. Механізм економічного обґрунтування обсягу 
та структури товарообігу підприємства ресторанного 
господарства включає в себе визначення пріоритетних 
цілей, забезпечення взаємозв'язку між показниками, 
врахування факторів та кон'юнктури розвитку ринку, 
ефективність діючого законодавства.
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Кропивцова Н.И.
доцент
Харьковского государственного университета питания и торговли

Исследованы основные особенности и приоритеты функционирования предприятий ресторанного хозяйства. 
Охарактеризовано экономическую систему предприятий и ее взаимосвязи. Определен механизм управления 
формированием прибыли и рентабельности этих предприятий. Охарактеризовано прибыль как ориентир в 
вопросах о том, что изготовлять, как изготовлять и для кого изготовлять и определены факторы влияющие 
на ее размер и другие финансовые результаты. Рассмотрена рентабельность как показатель оценки результа-
тивности и экономической целесообразности деятельности предприятий ресторанного хозяйства. Изложены 
предложения касающиеся повышения показателей рентабельности предприятий ресторанного бизнеса, что 
способствует результативности использования факторов капитала.
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The article explores the main features and priorities of enterprises functioning restaurant facilities. Characterized 
system of enterprise and its interface. The mechanism of formation of the control and profit margins of these 
companies. Characterized profit as a guide in matters that produce as produce and for whom to produce, and the 
factors influencing its size and other financial results Considered as an indicator of the profitability of assessing the 
effectiveness and economic feasibility of enterprises restaurant facilities. Suggestions on improving the profitability 
of enterprises catering business that promotes the use of impact factors of capital.
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Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку 
ринкових відносин в Україні питання, пов'язані з санаці-
єю сільськогосподарських підприємств мають важливе 
практичне значення. Так як, всі сфери фінансової систе-
ми опинилися в кризі, з'явилась необхідність проведення 
санації підприємств з метою виведення їх із стану глибо-
кої кризи. В даний час кожен суб'єкт господарювання по-
винен реально оцінювати не лише власний фінансовий 
стан, а й фінансовий стан потенційних партнерів.

Важливим є те, що з-поміж підприємств, справи про 
банкрутство яких розглядаються судом, значний відсо-
ток таких, що тимчасово потрапили в скрутне становище. 
Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську за-
боргованість. За умови проведення фінансового оздоров-
лення чи реструктуризації такі сільськогосподарські під-
приємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити 
діяльність. Проте, через недосконале законодавство, брак 
належного теоретико-методичного забезпечення санації, 
нестачу грошових ресурсів для забезпечення фінансуван-
ня санації, дефіцит кваліфікованого в цих питаннях фі-
нансового менеджменту та інші суб'єктивні та об'єктивні 
причини, багато із потенційно життєздатних підприємств, 
стають потенційними банкрутами.

Для уникнення подібних явищ актуальним є фі-
нансування заходів, пов'язаних із процесом фінансової 
санації суб'єктів господарювання, які потребують на-
явності у сільськогосподарських підприємств значних 
обсягів фінансових ресурсів. Така потреба визначає 
необхідність ідентифікації суб'єктом господарювання 
всіх можливих джерел для фінансового забезпечення 
комплексу санаційних заходів. Разом з тим, складність 
санаційних заходів досить часто може призводити до 
неефективного та нераціонального використання наяв-
них коштів та, навіть, до зловживань з боку керівників 
сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливої уваги заслуговують сучасні підходи 
управління механізмами фінансової захищеності 
підприємств аграрної сфери, досліджені такими науков-
цями як Ю.П. Калюжна, П.М. Марич, О.О. Терещенко,  
Т.С. Шабатура. 

Наукову дискусію з приводу формування фінансо-
вих ресурсів та ефективного їх використання підприєм-
ствами аграрної сфери в кризових умовах з урахуван-
ням механізмів санації підтримують відомі економісти: 
Є.М. Андрущак, Т.А. Булович, І.Н. Карпунь, Б.Й. Пас-
хавер, М.Й. Малік, Р.П. Саблук, О.О. Непочатенко,  
А.В. Чупіс та ін. 

Незважаючи на накопичений у науці та практиці 
аграрного виробництва досвід здійснення антикризової 
діяльності на сільськогосподарських підприємствах, у 
цій сфері залишаються неоднозначними ряд питань, 
пов'язаних із тлумаченням сутності санації підпри-
ємств, виділенням її форм і видів, визначення її змісту, 
обґрунтування економічної ефективності та доціль-
ності санації підприємств. Системний характер перма-
нентної кризи потребує побудови більш прогресивного 
типу розвитку підприємств, створення умов для якіс-
них структурних змін і тривалого зростання сільсько-
господарського виробництва. 

Мета дослідження. Розробити обґрунтовані прак-
тичні рекомендації щодо поліпшення фінансування 
санації сільськогосподарських підприємств, шляхом 
визначення ключових напрямів удосконалення та 
окреслення перспектив розвитку фінансового забез-
печення виробничої діяльності сільськогосподарських 
підприємств в умовах ринкових змін і перетворень.

Виклад основного матеріалу. При розгляді фінансу-
вання санації сільськогосподарських підприємств особли-
во важливим питанням є вибір системи показників, що 
характеризують фінансову забезпеченість. Така система 
показників повинна враховувати всі фактори, а саме: еко-
номічні, фінансові та соціальні, які мають вплив на вироб-
ництво сільськогосподарської продукції та її реалізацію.

Важливим у механізмі управління фінансовим за-
безпеченням виробничої діяльності сільськогосподар-
ських підприємств є вибір найкращого напряму вико-
ристання та джерела формування фінансових ресурсів 
і, отже, відповідної йому структури фінансування сана-
ції підприємств [1, с. 17]. 

Процес прийняття управлінських рішень повинен 
грунтуватися на даних діагностики, що є запорукою їх 
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В статті обґрунтовано, що уточнена систематизація джерел фінансування санаційних заходів сіль-
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ефективності. Діагностика включає в себе такі елемен-
ти як аналіз, оцінка, планування та прогнозування. Її 
метою є розробка стратегічних напрямків щодо розви-
тку фінансового забезпечення сільськогосподарського 
підприємства. Діагностика фінансового забезпечення 
виробничої діяльності повинна визначити потребу під-
приємства у фінансових ресурсах, урахувати розрахо-
вану суму потреби при плануванні обсягів виробни-
цтва, визначити оптимальну структуру та обсяг джерел 
фінансового забезпечення [2, с. 162].

Основними джерелами фінансування санації сіль-
ськогосподарських підприємств можуть бути власні ко-
шти підприємств (самофінансування) кошти власників, 
кредиторів та державні (зовнішні). Крім того, в окремих 
випадках держава може застосовувати непрямі методи 
сприяння санації суб'єктів господарювання, надаючи їм 
податкові пільги, створюючи особливі умови діяльнос-
ті. Розглянемо детально внутрішні фінансові джерела 
санації сільськогосподарських підприємств у таблиці 1.

Таблиця 1
Класифікація внутрішніх фінансових джерел  
санації сільськогосподарських підприємств 

Внутрішні джерела санації

Зниження витрат Збільшення надходжень 
грошових коштів

- оптимізація організацій-
ної структури, зниження 
витрат на персонал

- реалізація надлишкових 
активів

- згортання збиткових 
неперспективних вироб-
ництв

- удосконалення роботи з 
дебіторами

- впровадження норму-
вання витрат та обліку 
витрат

- номенклатурна політика 
щодо збільшення випуску 
рентабельної продукції

- обмеження посередни-
ків, встановлення прямих 
зв'язків з постачальниками

- впровадження системи 
знижок, удосконалення 
каналів збуту продукції

- стимулювання за еконо-
мію енергоносіїв, мате-
ріалів

- розпродаж залежаної 
продукції

- впровадження організа-
ційно-технічних заходів

- надання в оренду акти-
вів, реалізація об'єктів не-
завершеного виробництва

При фінансуванні санаційних заходів важливе зна-
чення для підприємства має залучення внутрішніх 
фінансових джерел, це дає змогу подолати внутрішні 
причини кризи та зменшити залежність ефективності 
санації від зовнішніх фінансових ресурсів. Основою 
управління фінансовими ресурсами підприємства є 
оптимізація руху грошових потоків на основі балансу-
вання та регулювання надходжень та витрат грошових 
коштів. Кошти, вивільнені у результаті зменшення ви-
хідних грошових потоків та збільшення вхідних гро-
шових потоків, належать до внутрішніх джерел фінан-
сування [3, с. 144]. Крім того, до внутрішніх джерел 
фінансування відносять амортизаційні відрахування. 
Для забезпечення ефективності мобілізації внутрішніх 
джерел фінансування відновлення платоспроможності 
та поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Мобілізація внутрішніх резервів фінансової стабіліза-
ції підприємства спрямована, насамперед, на підвищення 

платоспроможності й ліквідності суб'єкта господарюван-
ня. Цього можна досягти шляхом збільшенням обсягів 
вхідних грошових потоків, наприклад, за рахунок нараху-
вання виручки від реалізації, продажу частини основних 
засобів, рефінансування дебіторської заборгованості: 
зменшення витрат, які відносяться на собівартість про-
дукції чи покриваються за рахунок прибутку, що залиша-
ється в розпорядженні підприємств [4, с. 74].

Зовнішні джерела фінансового оздоровлення віді-
грають важливу роль при санації підприємств, однак 
їх мобілізація не завжди є можливою, і передбачає 
витрачання додаткових коштів на їх залучення. Тому, 
при фінансуванні санації підприємств основна увага 
повинна бути приділена мобілізації внутрішніх фінан-
сових ресурсів. Сільськогосподарські підприємства у 
сучасних умовах розвитку мають обмежені можливос-
ті щодо отримання кредиту на впровадження заходів 
по фінансовому оздоровленню. А внутрішні джерела 
можуть бути мобілізовані в короткі терміни і не по-
требують значних додаткових капітальних вкладень 
[5, с. 237]. При цьому збільшення розмірів внутрішніх 
джерел фінансового оздоровлення збільшує довіру до 
підприємств з боку кредиторів і зменшує ризик визна-
ння підприємства банкрутом. Класифікація зовнішніх 
фінансових джерел відображена у таблиці 2.

Таблиця 2
Класифікація зовнішніх фінансових джерел санації 
сільськогосподарських підприємств 

Зовнішні джерела санації
Безповортна 

фінансова до-
помога

Реструктуризація 
боргів

Випуск об-
лігацій конвер-

сійної
- зменшення 
або списання 

заборгова-
ності

- переведення боргу 
у власність

- дотації і суб-
венції за раху-
нок бюджетних 

коштів

- надання 
санаційних 

кредитів

- переведення корот-
кострокових боргів у 

довгострокові 
- державне 

пільгове креди-
тування- пролонгація стро-

ків сплати

Для виконання запланованих заходів на сільсько-
господарських підприємствах повинна бути створена 
система контролю, яка б здійснювала контроль за фор-
муванням та використанням фінансових ресурсів, мит-
тєво реагувала на зміни в обсягах фінансових потоків, 
доходів та витрат сільськогосподарського підприємства 
та вносила відповідні поправки та корективи в діяль-
ність підприємств.

Обсяг вхідних потоків цілком залежить від зовніш-
ніх факторів, які впливають на сільськогосподарські 
підприємства, а обсяг вихідних фінансових потоків 
підприємства спроможні корегувати та впливати на 
його обсяг при плануванні. У таблиці 3 розглянемо рух 
фінансових ресурсів та запропоноване оптимальне зна-
чення щодо обсягів фінансових ресурсів у сумі вхідних 
та вихідних фінансових потоків підприємств, при яких 
вони здійснюють прибуткову та платоспроможну ді-
яльність [6, с. 373]. 

Зазначений рух фінансових ресурсів може бути 
складовою діяльності будь-якого сільськогосподарсько-
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го підприємства, а розраховане їх значення – найбільш 
оптимальним для прибуткової діяльності підприємства.

Вплив основних чинників на механізм фінансового 
забезпечення виробничої діяльності підприємства зо-
бражено на рис. 1.

На фінансування санації підприємств впливають 
зовнішні та внутрішні чинники. Доведено, що зовніш-
ні чинники здійснюють більший вплив у порівнянні з 
внутрішніми. Вплив зовнішніх чинників здійснюється 
через інформацію, яка надходить від покупців продук-
ції, постачальників сировини, інвесторів, уряду країни, 
податкових органів тощо.

У цілому, макроекономічні чинники впливають на 
фінансування санації

підприємств через економічні важелі, методи та 
інструменти, а саме: через нормативно-правову базу, 
рівень попиту на продукцію та конкуренції в галузі; по-
літичну, економічну та фінансову стабільність в краї-
ні, зовнішньоекономічну політику [7, с. 230]. Чинники 
макросередовища здійснюють на механізм фінансового 
забезпечення як позитивний, так і негативний вплив. 
До негативних факторів впливу на роботу сільськогос-
подарського підприємства відносяться: економічна, по-
літична та фінансова нестабільність країни, диспаритет 

цін між продукцією сільського господарства та 
промисловості, недосконалість податкової полі-
тики, інфляційні процеси, постійна зміна нор-
мативно-правової бази тощо.

До чинників мікросередовища належать: 
ефективність управління підприємством, наяв-
ність та кваліфікація трудових ресурсів, наяв-
ність та використання предметів та засобів праці, 
взаємовідносини з діловими партнерами, інвес-
торами, засновниками, ефективність фінансово-
го та податкового обліку, внутрішнього аудиту та 
контролю, якість аналізу результатів діяльності 
підприємства, структури витрат та доходів, асор-
тименту готової продукції, планових та фактич-
них показників діяльності підприємства. 

На фінансування санації підприємств най-
більший негативний вплив спричиняє відсут-
ність діагностики фінансового забезпечення 
підприємства, низький кваліфікаційний рівень 
управлінського апарату та працівників підпри-
ємства. Управління фінансуванням санації під-
приємств є процесом, який постійно адаптуєть-
ся та знаходиться в пошуку найефективніших 
управлінських рішень, прийняття яких у май-
бутньому призведе до ефективного використан-
ня фінансових ресурсів та достатнього рівня фі-
нансового забезпечення виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу 
зробити висновки, про те, що фінансування сана-

Ефективність 
управління 

підприємством

Склад і 
структура 

фінансових 
ресурсів, 
тактика і
стратегія

Склад і
структура 
продукції, 

технологія і 
організація

виробництва

Аналіз 
структури 
витрат та 
шляхів її 

оптимізації

Наявність та 
використання 

засобів, 
предметів праці,

трудових 
ресурсів

Чинники  мікросередовища

Організаційно-економічний 
механізм фінансового 

забезпечення виробничої 
діяльності підприємства

Чинники  макросередовища

Нормативно-
правова

база

Політична 
стабільність

Рівень 
конкуренції в 

галузі
Рівень 

попиту на
продукцію

Розвиток 
зовнішньо-

економічних
зв`язків

Стабільність 
фінансово-

кредитної та 
економічної

політики

Вплив 
інституційного

оточення
Соціальна 

та 
екологічна 
ситуація

Стан 
техніки та 
технології 
аграрного
виробницт

ва

Система 
цінностей в 
суспільстві

 
 Рис. 1. Модель впливу чинників на формування механізму 
фінансового забезпечення діяльності підприємства

Таблиця 3
Фінансові потоки сільськогосподарських підприємств та їх оптимальне значення

Фінансовий потік Оптимальне значення 
1. Залежно від внутрішніх факторів

Обсяг складських запасів готової продукції 18% від обсягу виробництва
Обсяг дебіторської заборгованості від продажу готової 
продукції 17% від обсягу реалізації продукції

Собівартість готової продукції 100% від обсягу виробництва продукції
– в тому числі витрати на заробітну плату – 18% від розміру продуктивності праці
Обов'язкові платежі Згідно з діючим законодавством 
Фінансові витрати Ставка відсотку за кредит ≤ 21% 6. 
Погашення кредиторської заборгованості 90% від обсягу погашення заборгованості дебіторами
Податок на прибуток 25% від обсягу прибутку, що підлягає оподаткуванню

2. Залежно від зовнішніх факторів

Витрати на збут Залежно від ситуації, що склалася на ринку сільсько-
господарської продукції. 

Інші операційні витрати Залежно від курсу валют, ціни на запаси.
Інші витрати Залежно від ринку цінних паперів, інвестицій.
Витрати на інноваційну діяльність Залежно від розміру чистого прибутку
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ційних заходів на сільськогосподарських підприємствах 
неможливо провести без детальної оцінки внутрішніх і 
зовнішніх джерел фінансування. Вони відіграють важ-
ливе значення для підприємств і дозволяють подолати 
внутрішні причини кризи та зменшити залежність ефек-
тивності санації від зовнішніх фінансових ресурсів. 

Ефективне управління фінансовими потоками під-
вищить ступінь фінансової і виробничої гнучкості 
сільськогосподарських підприємств, оскільки при-
зводить збільшення обсягів продажу і оптимізації ви-
трат за рахунок великих можливостей маневрування 
ресурсами підприємств.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ САНАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кулик К.А.
аспирант кафедры финансов и кредита
Уманского национального университета садоводства

В статье обосновано, что детализированая классификация источнико финансирования санационных меро-
приятий сельскохозяйственных предприятий имеет существенное значение для управления процессами фор-
мирования и использования финансовых ресурсов. Обнаружено, что внутренние источники играют незна-
чительную роль в формировании финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий, что вызывает 
необходимость привлечения внешних источников. Признано, что спецификой финансового обеспечения со-
временного периода сельскохозяйственных предприятий является то, что в качестве внешнего источника ак-
тивно используются финансовые ресурсы отечественных и иностранных партнеров сельскохозяйственных 
предприятий, а также межгосударственное финансирования.
Ключевые слова: санация предприятий, финансовые ресурсы, финансовый поток, финансовое обеспечение, 
виды финансирования.

FINANCING OF SANATION MEASURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Kulyk K.О.
Postgraduate Student at the Department of Finance and Credit
Uman' National University of Gardening

The article proved that refined bysystematization of funding sources sanation measures of agricultural enterprises is 
essential to manage the processes of formation and application of financial resources. It was found that internal sources 
play a minor role in shaping the financial resources of agricultural enterprises, which necessitates the involvement of 
external sources. It is recognized that the specific financial provision modern period farms is that as an external source 
of widely used financial resources of local and foreign partners farms and inter-farm financing. 
Keywords: reorganization of enterprises, financial resources, cash flow, financial support, types of financing.
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АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ  
МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ТОВАРИСТВІ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГА-БУМ»

Кучерява І.В.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інститут
Київського національного торговельно-економічного університету 

Досліджено теорію та системи масового обслуговування. Розглянуто процеси у системі масового об-
слуговування та управління. Розроблено та досліджено моделювання системи масового обслуговування 
на прикладі одноканальних та багатоканальних СМО. Побудовано модель та здійснено аналіз систем на 
прикладі реального підприємства. Проведені чисельні дослідження. Удосконалено роботу з клієнтами 
на підприємстві «ЮГА-БУМ». Використано аналітичні, теоретико-ймовірнісні, статистичні та чисельні 
методи досліджень. Теоретичні дослідження базувались на методах: системного аналізу, теорії масово-
го обслуговування, прикладної теорії ймовірностей, статистичної оцінки похибок моделювання. Одно-
канальна і багатоканальна модель СМО реалізована за допомогою програми MS Excel.
Ключові слова: системи масового обслуговування, аналіз, моделювання, черга, очікування, методи.

Постановка проблеми. Для дослідження багатьох 
процесів, що відбуваються в природі, техніці, організації 
виробництва широко використовуються результати теорії 
масового обслуговування. Тому аналіз вказаних процесів, 
зокрема, моделювання системи масового обслуговування, 
яка б досить точно описувала реальну систему, є важли-
вою задачею з погляду застосувань. Ефективність та ди-
наміка розвитку економіки держави, при удосконаленні 
технологічного рівня різноманітних галузей, все більше 
будуть визначатись технічними параметрами інформацій-
них і комунікаційних систем, а система масового обслу-
говування (СМО) автоматизує розрахунки і дасть корис-
тувачеві зрозумілий і дружній інтерфейс. СМО дозволяє 
користувачеві впроваджувати власні параметри, змінюва-
ти настройки, аналізувати роботу системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження та розробку систем масового 
обслуговування внесли: Агапова І. С. – розробила обчис-
лювальні методи і комплекс програм для дослідження 
динаміки поведінки технічних систем масового обслуго-
вування у випадку, коли характеристики цих систем змі-
нюються в часі [1]; Братійчук А. М. – дослідження явних 
формул та обчислювальних алгоритмів для характерис-
тик систем обслуговування з обмеженою чергою з ме-
тою їх подальшого використання в процесі розв'язання 
прикладних задач для таких систем [2]; Гибкіна Н. В. –  
розробла методи, що дозволяють моделювати процеси 
масодинаміки речовин, математичною моделлю яких 
є неоднорідні системи масового обслуговування [3]; 
Глуцький В. І. – дослідив підвищення ефективності опе-
ративності і гнучкості управління за рахунок удоскона-
лення інформаційного забезпечення управління [4]. 

Мета дослідження. Метою роботи є удосконалення 
методів і алгоритмів імітації потоків обслуговування в 
СМО для підвищення ефективності математичного моде-
лювання при проектуванні та дослідженні технічних сис-
тем у товаристві з обмеженою відповідальністю «ЮГА-
БУМ», виявлення шляхів удосконалення потоків СМО.

Виклад основного матеріалу. Теорія масового обслу-
говування – область прикладної математики, що займаєть-

ся аналізом процесів в системах виробництва, обслугову-
вання, управління, в яких однорідні події повторюються 
багато разів, наприклад, на підприємствах побутового об-
слуговування; в системах прийому, переробки і передачі 
інформації; автоматичних лініях виробництва.

Предметом теорії масового обслуговування є встанов-
лення залежностей між характером потоку заявок, числом 
каналів обслужіван6ія, продуктивністю окремого каналу 
і ефективним обслуговуванням з метою знаходження як-
найкращих шляхів управління цими процесами. 

Завдання теорії масового обслуговування – встано-
вити залежність результуючих показників роботи сис-
теми масового обслуговування (ймовірності того, що 
заявка буде обслужена; математичного очікування чис-
ла обслужених заявок), від вхідних показників (кіль-
кості каналів в системі, параметрів вхідного потоку за-
явок). Результуючими показниками (характеристиками 
СМО) є – показники ефективності СМО, які описують, 
чи здатна дана система справлятися з потоком заявок.

Завдання масового обслуговування умовно ділять 
на завдання аналізу та завдання синтезу – оптимізації 
систем масового обслуговування. Перші припускають 
визначення основних параметрів функціонування сис-
теми масового обслуговування при незмінних, наперед 
заданих, вихідних характеристиках: структура систе-
ми, дисципліна обслуговування, потоки вимог і закони 
розподілу часу на їхнє обслуговування. Інші спрямова-
ні на пошук оптимальних параметрів систем масового 
обслуговування [5].

Задачі масового обслуговування умовно поділяють-
ся на: задачі аналізу та задачі синтезу.

Задачі аналізу використовують оцінку ефективності 
функціонування системи масового обслуговування при 
незмінних, наперед заданих вхідних характеристиках сис-
теми; структури системи; дисципліни обслуговування; по-
токах вимог та законів розподілу часу їх обслуговування.

Задачі синтезу направлені на пошук оптимальних 
параметрів системи масового обслуговування. Систему 
масового обслуговування в загальному випадку можна 
подати як сукупність послідовно зв'язаних між собою 
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вхідних потоків вимог на обслуговування черг, каналів 
обслуговування та вихідних потоків вимог.

Системи масового обслуговування можуть бути од-
ноканальними або багатоканальними. 

Одноканальна СМО з очікуванням – система ма-
сового обслуговування, що має один канал. Вхідний 
потік заявок на обслуговування має інтенсивність λ. 
Інтенсивність потоку обслуговування дорівнює μ. В се-
редньому безперервно зайнятий канал видаватиме μ 
обслуговуваних заявок. Тривалість обслуговування – 
випадкова величина, що підпорядкована закону розпо-
ділу. Заявка, що надійшла в момент, коли канал зайня-
тий, стає в чергу і чекає обслуговування.

Розглянемо одноканальну систему масового обслу-
говування на наступному прикладі.

У товаристві з обмеженою відповідальністю «ЮГА-
БУМ» персонал працює 5 чол. Середня кількість від-
відувань за годину, що заходять в головний офіс, – 1 
чол./год. Передбачається, що найпростіший потік клі-
єнтів надходить з інтенсивністю до 4 чол./год. Час об-
слуговування покупця є випадковою величиною, яка 
підпорядковується експоненціальному закону розпо-
ділу із параметром 15 чол./год. Визначимо параметри 
системи: n=5; m=1; λ=4; µ=15. Дане товариство з об-
меженою відповідальністю «ЮГА-БУМ» – це однока-
нальна СМО з обмеженою чергою. Розмічений граф 
стану має наступний вигляд:

 Рис. 1. Розмічений граф стану

Припустимо ρ = λ/μ = 4/15 = 0,263, що зображено 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Параметри системи

Імовірність того, що у товаристві з обмеженою від-
повідальністю «ЮГА-БУМ» немає клієнтів (гранична 
ймовірність стану S0), дорівнює:
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Стан S1 пов'язаний зі станом S0 з інтенсивностями λ 

і μ. Нехай p1 – гранична імовірність стану S1. Тоді
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Аналогічно 
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Ймовірність відмови pвідм = p1+2 = ≈0,01 (рис. 3).
Відносна пропускна спроможність Q = 1 – pвідм. Це 

ймовірність того, що заявка буде обслужена.

Рис. 3. Ймовірності станів

Абсолютна пропускна здатність А = λQ
Середнє число заявок в черзі
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Звідки середній час перебування заявки в черзі  
Tоч = Lоч/λ

Середнє число клієнтів під обслуговуванням  
Lобсл = 1 – p0

Тоді середнє число клієнтів на станції  
Lсист = Lоч + Lобсл

Звідки середній час перебування заявки в системі 
Tсист = Lсист/λ

Розрахуємо показники в Microsoft Excel, що зобра-
жено на рис. 4:

Рис. 4. Параметри СМО

У більшості випадків, на практиці використовують-
ся багатоканальні системи масового обслуговування, 
тобто паралельно можуть обслуговуватися декілька за-
явок, а це означає, що моделі з обслуговуючими кана-
лами (де число каналів обслуговування n > 1) мають 
безсумнівний інтерес. 

Процес масового обслуговування, описаний даною 
моделлю, характеризується інтенсивністю вхідного по-
току λ, при цьому паралельно може обслуговуватися не 
більше n клієнтів (заявок). Середня тривалість обслу-
говування однієї заявки дорівнює 1 / μ. Режим функ-
ціонування того чи іншого обслуговуючого каналу не 
впливає на режим функціонування інших обслуговую-
чих каналів системи, при чому тривалість процедури 
обслуговування кожним з каналів є випадковою вели-
чиною. Кінцева мета використання паралельно вклю-
чених обслуговуючих каналів, полягає в підвищенні 
(порівняно з одноканальною системою) швидкості об-
слуговування вимог за рахунок обслуговування одно-
часно n клієнтів.

Розглянемо багатоканальну систему масового об-
слуговування на наступному прикладі: 

У товаристві з обмеженою відповідальністю «ЮГА-
БУМ» персонал n = 7чол. Ця двоканальна СМО з необ-
меженою чергою. Розмічений граф стану, що зображе-
ний на рис. 5 має наступний вигляд:
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Рис. 5. Розмічений граф стану

Оскільки ρ/n = 0,4/2 = 0,2 <1, то існує приблизна ві-
рогідність.
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Вірогідність того, що у ТОВ «ЮГА-БУМ» очікуєть-
ся рівно 4 клієнта (2 відвідувача обслуговується і ще 1 
клієнт в черзі), дорівнює
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що зображено на рис. 6.

Рис. 6. Ймовірності станів

Середня довжина черги
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Середнє годину перебування клієнта в черзі  
Tоч = Lоч/λ = 0,0076 / 10 = 0,0019 год = 0,0019 x 60 хв = 
= 0,1141 хв.

Середнє число клієнтів у ТОВ «ЮГА-БУМ»  
Lсист  = Lоч + ρ = 0,10238 + 0,267 = 0,2746.

Середній час перебування клієнта в ТОВ «ЮГА-
БУМ» Tсист = Lсист/λ = 0,4238 / 4 0,0687 год = 0,0687 x 60 хв =  
= 4,1191 хв., що збражено на рис. 7.

Рис. 7. Параметри СМО

Висновки та перспективи подальших досліджень 
в данному напрямку. Одноканальна і багатоканальна 
модель СМО реалізована за допомогою програми MS 
Excel. Всі розрахунки виконувалися за допомогою да-
ної програми, що спростило процес вирішення завдань 
оптимізації. У процесі декількох реалізацій роботи СМО 
були отримані результати функціонування системи. 
Отже, створення імітаційної моделі системи масового 
обслуговування дозволяє отримати інформацію, що ха-
рактеризує пристосованість даної системи для виконан-
ня поставлених перед нею завдань. Аналіз чисельних 
значень критеріїв дозволяє зробити висновки щодо ре-
альної ефективності системи та виробити рекомендації 
щодо її підвищення. Важливість поставлених завдань 
вимагає використання альтернативних способів розра-
хунків в інтересах обґрунтування управлінських рішень 
у залежності від наявного часу та матеріально-технічно-
го забезпечення управлінської діяльності. Напрямами 
подальших досліджень можуть бути підходи щодо до-
кументування елементів еталонної послуги, результатів 
оцінки реально наданих послуг та очікувань споживачів.
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГА-БУМ»
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Киевского национального торгово-экономического университета

Исследованы теория и системы массового обслуживания. Рассмотрены процессы в системе массового об-
служивания и управления. Разработаны и исследованы моделирования системы массового обслуживания на 
примере одноканальных и многоканальных СМО. Построена модель и осуществлен анализ систем на примере 
реального предприятия. Проведенные многочисленные исследования. Усовершенствована работа с клиента-
ми на предприятии «ЮГА-БУМ». Использованы аналитические, теоретико-вероятностные, статистические и 
численные методы исследований. Теоретические исследования базировались на методах: системного анализа, 
теории массового обслуживания, прикладной теории вероятностей, статистической оценки погрешностей мо-
делирования. Одноканальная и многоканальная модель СМО реализована с помощью программы MS Excel.
Ключевые слова: системы массового обслуживания, анализ, моделирование, очередь, ожидания, методы.
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Student
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Studied the theory and queuing system. The processes of the queuing system and management. Developed and 
investigated the modeling of the queuing system on the example of single-channel and multichannel queuing systems. 
The model is designed and system analysis is made as an example of the real enterprise. The numerical study. 
Improved work with the clients of "Yuga-boom" Enterprise. Used analytical, theoretical and probabilistic, statistical 
and numerical methods of research. Theoretical studies were based on the methods, systems analysis, queuing theory, 
applied probability theory, statistical estimation error modeling. Single-channel and multichannel queuing system 
model is implemented byusing MS Excel.
Keywords: queuing systems, analysis, modeling, queue, expectations, methods.
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  
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Проаналізовано сучасний стан розвитку енергетичного сектору України та його окремих складових. 
Вивчено стан виробничих засобів та фінансовий стан і економічні параметри функціонування. Дослі-
джено фактори, що зумовили формування проблем забезпечення енергетичної безпеки України. Зро-
блено огляд можливостей розширення потенціалу енергетичних ресурсів України за рахунок оптиміза-
ції використання природно-ресурсного потенціалу території країни. Проаналізовано сучасні внутрішні 
та зовнішні чинники загроз національній енергетичній безпеці України. Розроблено рекомендації щодо 
подолання загроз в енергетичній сфері та підвищення рівня енергетичної безпеки країни.
Ключові слова: енергетична безпека, національна безпека, енергоємність економіки, енергетичний 
сектор, енергоефективність, зменшення енергоємності ВВП, технологічна перебудова, диверсифіка-
ція імпорту енергоносіїв, альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії.

Постановка проблеми. Енергетична безпека є однією 
із найбільш важливих складових економічної безпеки та 
національної безпеки держави загалом. Для України, яка 
вже декілька десятиліть відчувала дефіцит енергетичних 
ресурсів питання енергетичної безпеки традиційно мали 
високий ступінь гостроти. Після початку агресії Росії про-
ти України зазначені питання стали критично важливими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-
часній науковій літературі знайшли відображення по-
глиблені розробки стану, проблем і напрямів розвитку 
економіки України з урахуванням потреб забезпечення 
енергетичної безпеки. Ці розробки та аналізи, зокре-
ма, здійснили Я. Вертеба, А. Єрьоменко, М. Ковалко,  
В. Микитенко, В. Омельченко, А. Прокіп, Ю. Продан. 

Дослідження щодо підвищення енергоефективності 
національної економіки здійснили Л. Руденко, М. Паш-
кевич, В. Григоровський, В. Гавриленко, Я. Мовчан, 
О. Запорожець та інші. Питання умов і напрямів до-
сягнення енергетичної незалежності України шляхом 
оптимізації використання існуючого потенціалу ресур-
сів опрацьовані у роботах П. Гожика, С. Гошовського, 
О. Лукіна, В. Шестопалова.

 Однак, потребують подальшого комплексного те-
оретичного дослідження і аналізу питання пов'язані із 
виявленням впливу енергетичного сектору на рівень 
забезпечення національної економічної безпеки і прі-
оритетів його розвитку з урахуванням посиленням за-
гроз економічній безпеці України в сучасних умовах 
звуження доступу до традиційних джерел енергії.

Формулювання цілей статті. Метою статті є уза-
гальнення існуючих загроз економічній безпеці Украї-
ні, що формуються в енергетичному секторі, і розробка 
напрямів і пропозицій щодо забезпечення енергетичної 
безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження ми 
починаємо з визнання актуальності проблеми забез-

печення енергетичної безпеки України, як важливої 
складової національної економічної безпеки держави, 
в умовах посилення внутрішніх і зовнішніх загроз, 
що виникли внаслідок фактичної агресії з боку Росій-
ської Федерації й анексії частини української території 
і зумовили різке зменшення видобутку паливно-енер-
гетичних ресурсів, зростання цін на енергоресурси, 
звуження джерел фінансування енергетичного сектору 
внаслідок перерозподілу коштів на потреби військо-
промислового комплексу і соціальної сфери. 

Зазначимо, що тенденція до погіршення економічно-
го становища України проявилася ще у 2013 році – було 
зафіксовано нульове зростання реального валового вну-
трішнього продукту при врахованому в бюджеті прогнозі 
зростання на 3,4 відсотка. Номінальний валовий внутріш-
ній продукт за 2013 рік становив 1454,9 млрд. гривень. 
Обсяг промислового виробництва порівняно з 2012 роком 
зменшився на 4,3%, зокрема в переробній промисловос-
ті – 7,1%, зменшення обсягу виробництва у галузях будів-
ництва склало 11,1%, транспорту – 3,9% [3].

Визначаючи економічну безпеку держави як стан рів-
новаги, захищеності і соціально-орієнтованого розвитку 
національної економічної системи, вважаємо, що до за-
гроз економічній безпеці України відносяться не тільки 
явні чи потенційні дії, що ускладнюють або унеможлив-
люють реалізацію національних економічних інтересів і 
створюють небезпеку для соціально-економічної та по-
літичної систем, національних цінностей, життєзабезпе-
чення нації чи окремої особи [9, с. 13], але й фактори та 
процеси, що призводять до таких наслідків.

Зниження рівня макроекономічних показників роз-
витку стало закономірним результатом накопичення 
трансформаційних проблем і недоліків. Використання 
застарілих ресурсо- та енерговитратних технологій та 
високий рівень зносу основних засобів стали характер-
ними недоліками гірничо-металургійного комплексу 
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(зокрема, в металургійному виробництві та виробни-
цтві готових металевих виробів знос досяг критичних 
59%). При цьому значна залежність української мета-
лургії від зовнішньої кон'юнктури (близько 80% про-
дукції гірничо-металургійного комплексу призначало-
ся для експорту), обумовлює потенційно високі ризики 
на ринку праці (на підприємствах галузі зайнято понад 
11% від загальної кількості працюючих у промисло-
вості) [2]. Негативним фактором розвитку економіки є 
значна залежність від імпортної сировини у хімічній та 
нафтохімічній промисловості (75%) за високого рівня 
експорту продукції (70%). 

У зв'язку з особливостями географічного розподілу 
енергоресурсів України особливо значення в сучасних 
умовах набувають загрози енергетичній безпеці Укра-
їни. За неможливості повного усунення цих загроз, 
необхідним є зменшення їх негативного впливу, що по-
требує активізації державної політики в енергетичній 
сфері, підвищення її ефективності. 

Ще на початковому періоді ринково-трансформа-
ційного процесу у науковій літературі під енергетич-
ною безпекою України було запропоновано розуміти 
не тільки як здатність держави забезпечити ефективне 
використання власної паливно-енергетичної бази, по-
передити різкі цінові коливання на паливно-енерге-
тичні ресурси або ж створити умови для безболісної 
адаптації національної економіки до нових цін на ці 
ресурси, але й здійснити оптимальну диверсифікацію 
джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для 
забезпечення життєдіяльності населення та функціону-
вання економіки в режимі звичайного, надзвичайного 
та воєнного стану [9, c. 39]. Саме останнє не очікува-
но набуло першочергового значення в сучасних умовах 
«гібридної» війни проти України.

Основою електроенергетики є Об'єднана енерге-
тична система України, яка централізовано забезпечує 
електроенергією внутрішнє споживання, а також, екс-
порт та імпорт електроенергії. Сучасна енергосистема 
України включає теплові електростанції та теплоелек-
троцентралі, атомні електростанції, гідроелектрос-
танції, гідроакумулюючі електростанції та деякі інші 
джерела генерації енергії (вітроелектростанції, сонячні 
електростанції, біоустановки тощо). 

Виробництво електроенергії в Україні, що різко ско-
ротилося у початковий період ринково-трансформацій-
ного процесу 1990-2000 років (більш ніж на 40%), ви-
йшло на новий рівень і у докризовий період 2006-2007 
років перевищило 190 млрд. кВт/год. За 2013 рік в Україні 
виробництво електроенергії склало 193,8 млрд. кВт/год.,  
тобто, скоротилося порівняно з 2012 роком на 2,1%.

У 2010 році електростанціями, які входять 
Об'єднаної енергетичної системи України, було виро-
блено 187,9 млрд. кВт/год. У структурі виробництва 
електроенергії найбільша частина припадає на 4 діючі 
в Україні атомні станції (15 енергоблоків) – 47,4%. Над-
звичайно складною проблемою є залишається забезпе-
чення безпеки атомної енергетики, вирішення якою, 
наприклад, для Федеративної Республіки Німеччини 
лежить в площині закриття всіх атомних станцій до 
2022 року. Частка виробництва електроенергії теплови-
ми тепловими електростанціями та теплоцентралями 
склала – 41,5%. У 2010 році для виробництва електро-
енергії на ТЕС і ТЕЦ було спожито 29,39 тон умовного 
палива, що складає майже 21 відсоток від загального 

споживання палива, теплоенергії та електроенергії на 
виробництво продукції [7]. Майже 13 млрд. кВт/год. 
(6,9%) виробляють гідроелектростанції. Основою гід-
роенергетики є гідроелектростанції Дніпровського кас-
каду і Дністровська ГЕС-1.

В оновленій Енергетичній стратегії України на пе-
ріод до 2030 року, затвердженій Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071-р., за 
прогнозним паливно-енергетичним балансом України 
на 2015-2030 роки за базовим сценарієм передбачено 
зростання виробництва усіх енергетичних ресурсів до 
223,7 млн. т умовного палива. Прогнозується, що ви-
добуток вугілля зросте до 2030 року до 73,9 млн. т, об-
сяг виробництва електроенергії – до 282 млрд. кВт/год.  
(у тому числі, обсяги виробництва АЕС досягнуть  
133 млрд. кВт/год., а тепловими електростанціями –  
92 млрд. кВт/год.). Для досягнення таких результатів 
необхідна, зокрема, модернізація діючих електростанцій 
та будівництво нових, а, відтак, пошук джерел фінансу-
вання приватних інвесторів. Перспективи подальшого 
розвитку атомної енергетики фахівцями оцінюються 
досить критично, з огляду на загальні ризики в атомній 
енергетиці і пов'язані з тим, що до 2026 р. більшість бло-
ків АЕС України вироблять плановий ресурс; збагачен-
ня урану для вітчизняних атомних станцій здійснюється, 
насамперед, в Російській Федерації, звідки в України по-
стачається і значна частина ТВЕЛів [1, с. 9].

Виникнення загроз в енергетичній сфері значно мі-
рою зумовлене недостатністю паливно-енергетичного 
потенціалу України. Україна на 100% забезпечення 
тільки вугіллям, але гірничо-геологічні умови заляган-
ня більшості родовищ є складними. Кращі пласти були 
розроблені ще у попередні два століття видобутку, осо-
бливо у ХХ столітті. Так, наприклад, у 1913 році видо-
буток склав 22,8 млн. т, у 1940 році досяг 83,8 млн. т, 
а у 1966 році – перевищив 196 млн. т. Падіння обсягів 
річного видобутку вугілля у 1990-ті роки до 70 млн. т, 
продовжувалося і у новому столітті. Тільки у 2012 році 
вуглевидобувні підприємства України перевищили рі-
вень 1940 року, а у 2013 році скоротили видобуток ву-
гілля порівняно з 2012 роком на 2,6% – до 83,697 млн. т. 

Щодо запасів нафти і газу, то в надрах українських 
нафтогазоносних регіонів розміщуються малі і середні 
за запасами родовища. Річний видобуток нафти в Укра-
їні скоротився у період останньої кризи скоротився на 
40% (до 2 млн. т); обсяг нафтовидобутку в 2013 році 
склав 2,17 млн. т, що на 5,4% менше ніж у 2012 році. За-
значимо, що понад 90% видобутку нафти і газу в Україні 
сумарно припадає на два державні підприємства «Укр-
нафта» й «Укргазвидобування», при цьому в останні 
роки всі ключові показники «Укрнафти» знижуються. 

Україна експлуатує низку газових родовищ на сво-
їй території, забезпечуючи потребу в газі власним ви-
добутком приблизно на 35%. Зазначимо, що більшість 
крупних родовищ було відкрито у 1950–1960-х роках 
і значною мірою вичерпано у період 1960-1970 років. 
Вже у 1966 році видобуток природного газу в Украї-
ні досяг 43,6 млрд. м3, тобто удвічі перевищував сьо-
годнішній рівень, а максимального річного видобутку 
газу було досягнуто в середині 1970-х років. Видобу-
ток українського природного газу у 1990 році становив  
28,1 млрд. м3, у 1990-ті роки – зменшився на 10 млрд. 
м3, у той час як обсяг максимального споживання стано-
вив близько 90 млрд. м3 (у 2013 – 50,4 млрд. м3). У 2013 
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році видобуток газу на території України збільшився на 
4% порівняно з 2012 роком – до 20,998 млрд. м3, у тому 
числі природного – на 4,4%, до 20,259 млрд. м3. 

Як зазначають, фахівці на сьогодні більшість родо-
вищ знаходиться на завершальній стадії розробки: ви-
снаженість запасів родовищ складає до 85-95%, а якість 
розвіданих запасів є низькою. Біля 100 нових родовищ, 
відкритих в період 1975-2010 років – незначні за запа-
сами (до 0,2-0,3 млн. т у.п.), або на великих глибинах. 
Нові поклади, що сьогодні складають основу приросту 
запасів, як правило – окраїнні зони, або більш глибокі 
горизонти діючих родовищ. Для суттєвого і швидкого 
нарощування видобутку нафти і газу в Україні необхід-
но відкриття крупних і значних за запасами (більше 30 
млн. т у.п.) родовищ. Це, в основному, великі глибини 
(глибше 6 км) та нові слабо освоєні території: глибоко-
водний шельф Чорного моря, перехідні зони від суші 
до моря та інші [4].

 Нестачу обсягів газу власного видобутку Україна ком-
пенсує імпортом російського газу, а в останні два роки 
й імпортом з європейських країн. На сьогодні, в умовах 
тільки тимчасового (до весни 2015 р.), вирішення питання 
щодо постачання природного газу з Російської Федерації 
особливо актуальними є його реверсні поставки. 

З метою нарощування мінерально-сировинної бази 
як основи стабілізації економіки, в Україні здійснюва-
лися роботи з пошуку і розвідки нових покладів газу та 
нафти на Донбасі, у західному та південному регіонах. 
Так, наприклад, ще у середині 90-років розпочалися 
роботи на перспективних газонафтоносних ділянках 
Чорного і Азовського морів за використання методу 
горизонтального буріння. Збільшення глибини буриль-
них робіт відкривало можливості розширення видобут-
ку вуглеводневої сировини. З 2001 року НАК «Нафто-
газ України» розпочав буріння нафтової свердловини 
на шельфі Чорного моря біля острова Зміїний. У 2013 
році діяльність «Чорноморнафтогазу» забезпечила ви-
добуток газу на шельфі в обсязі 1,65 млрд. м3 (на 40% 
більше, ніж у 2012 році). 

До основних загроз економічній безпеці і націо-
нальній безпеці України в цілому, що сформувалися в 
енергетичному секторі, відносяться, також:

– надмірна енергоємність економіки зумовлена 
енергоємною структурою промислового виробництва і 
технологічною відсталістю енергоємних галузей. Енер-
гоємність ВВП в Україні у 2011 році становила 0,5 кг 
нафтового еквівалента на 1 дол., у той час як, напри-
клад, для ФРН цей показник дорівнював 0,18 кг. Вод-
ночас, слід вказати на позитивну динаміку – за 15 років 
показник енергоємності економіки в одиницях нафто-
вого еквіваленту суттєво знизився;

– високий рівень зношеності діючих потужностей 
галузей ПЕК (знос основних засобів у добуванні вугіл-
ля становить майже 50%);

– високий рівень залежності від імпорту енерго-
носіїв (природного газу, нафти, ядерного палива) від 
Російської Федерації. Доцільно зазначити, що про ймо-
вірні негативні наслідки критичної залежності України 
від імпорту енергоносіїв переважно з Російської Феде-
рації, фахівці попереджали ще на початку ХХІ століт-
тя. Так, наприклад, аналізуючи положення Концепції 
державної енергетичної політики України на період до 
2020 року, Валерій Ксьонзенко вказав на ймовірність 
сукупності загроз: від монопольного підвищення цін 

на енергоносії з боку держави-експортера до введення 
обмежень на поставки у випадку погіршення міждер-
жавних відносин [5, с. 53];

– низький рівень екологічної безпеки паливно-енер-
гетичного комплексу (викиди підприємств ПЕК Украї-
ни становлять близько 40% викидів усіх секторів еко-
номіки, 70% з них – викиди теплоенергетики) [8, с. 19];

– недостатність правого поля у сфері ПЕК для ефек-
тивного регулювання ринкових відносин у цій сфері за 
умови звуження адміністративного регулювання, зокре-
ма, на оптовому ринку електроенергії після приватиза-
ції обленерго. В сучасних умовах виникає необхідність 
тимчасового посилення адміністративного регулюван-
ня – у цьому напрямку Верховна Рада ухвалила у пер-
шому читанні законопроект «Про особливий період у 
паливно-енергетичному комплексі» згідно якого Кабі-
нет міністрів України зможе приймати рішення щодо 
обов'язкового продажу природного газу газодобувними 
недержавними підприємствами теплогенеруючим ком-
паніям для задоволення потреб населення в послугах з 
опалення та гарячого водопостачання);

– складне фінансове становище підприємств ПЕК вна-
слідок невідповідності між обсягами наявних грошово-
кредитних ресурсів і потребами оновлення потужностей. 

До вказаних загроз у паливно-енергетичному комп-
лексі у 2014 році додалися нові загрози, пов'язані із 
військовим протистоянням на Сході Україні, загрози, 
які вийшли на рівень критичних. На виробництво елек-
троенергії тепловими електростанціями витрачається 
переважна частина паливних ресурсів – 85% вугіл-
ля і 13% природного газу. Оскільки основні поклади 
кам'яного вугілля зосереджені на Донбасі, саме цей ре-
гіон забезпечував до 70% його видобутку. Зупинення 
видобутку і відвантаження вугілля майже на всіх шах-
тах, незаконний вивіз вже видобутого вугілля за межі 
митної території України, вища вартість енергетичного 
вугілля закупленого в Південно-Африканській Респу-
бліки – все це призводить до необхідності пошуку аль-
тернатив традиційному джерелу енергоносіїв.

У міжнародних документах зі збалансованого роз-
витку закріплено принципи поступової заміни тради-
ційної економіки більш енергоефективною. Програ-
ма ООН з питань навколишнього середовища (United 
Nations Environment Programme) визначає, що «зелена 
економіка» забезпечує покращення добробуту насе-
лення за одночасного зниження екологічних ризиків та 
екологічного дефіциту [10].

У загальному енергобалансі України менше 1% від-
новлювальних джерел енергії в той час як у розвинених 
країнах їх частка складає 15-25%. На XII Міжнародно-
му форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє» було обґрунтовано необхід-
ність збільшення альтернативних джерел енергії у за-
гальному балансі енергоресурсів до 11% у 2020 році.

За розрахунками Степана Кудрі технічно доступний 
річний потенціал нетрадиційних та відновлювальних 
джерел енергії в перерахуванні на умовне паливо до-
сягає в Україні 59 млн. т у.п., обсяг заміщення палив-
но-енергетичних ресурсів за рахунок відновлювальних 
джерел енергії – 29,2% [6]. 

Але наявні стримуючі фактори розвитку альтерна-
тивної енергетики, до яких можна віднести дефіцит 
фінансових ресурсів, складність узгодження технічних 
умов на підключення нових обʼєктів генерації енергії 
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до мережі; водночас, до бізнес стимулюючих чинни-
ків відносяться високі тарифи «зеленої» енергетики і 
швидкий період повернення коштів окупність проектів 
сонячної та вітрової енергетики 4-5 років. 

Висновки та пропозиції. Україна переживає над-
звичайно складний період. Внаслідок агресії Росії на 
Сході, окупації і анексії Криму значно посилилися за-
грози національній енергетичній безпеці. Країна втра-
тила доступ до значних за обсягом енергетичних ресур-
сів у окупованому Криму та на шельфі Чорного моря, 
зруйновано шахти Донбасу, посилилась непевність у 
можливості стабільного отримання енергоресурсів із 
Росії, яка, фактично, є агресором, що зазіхнув на тери-
торіальну цілісність та суверенітет України.

Вихід із ситуації, що склалася, потребує комплек-
су першочергових заходів. Перший блок таких заходів 
полягає у зменшені енергоємності національної еконо-

міки та підвищенні ефективності використання енер-
горесурсів, наступний – у проведенні реформ у сфері 
енергетики, технологічному оновленні основних ви-
робничих засобів.

Крім того потрібно повніше використовувати по-
тенціал існуючих традиційних видів паливних ресур-
сів в Україні, розширювати його за рахунок збільшення 
технологічних можливостей видобутку.

Важливим аспектом є розвиток енергетики, що ви-
користовує альтернативні, в тому числі відновлювані 
ресурси енергії – вітрової, сонячної, біоенергетики.

Нарешті, слід забезпечити розширення географії 
джерел поставок енергоносіїв в Україну, позбутись бага-
торічної залежності від монополії Російської Федерації.

Комплексна реалізація всіх вищезазначених заходи 
зможе забезпечити прийнятний рівень енергетичної 
безпеки України.
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Стаття присвячена проблемі стимулювання праці робітників підприємства шляхом матеріального за-
охочення, яке в результаті підвищить продуктивність їх праці і підприємства в цілому. Розглядається 
структура фонду оплати праці, чинники, які впливають на діяльність працівника і завдання при ви-
конанні яких керівництво зможе заохотити підлеглих до найпродуктивнішої праці. Детально розгля-
даються способи матеріального стимулювання та розкривається їх сутність.
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Постановка проблеми. В умовах сучасної економі-
ки України виникла проблема ефективного управління 
підприємством, яка в свою чергу спонукає до пошуку 
найефективніших методів управління працею робіт-
ників з метою покращення її продуктивності. Найпер-
спективнішим способом підвищення продуктивності 
праці є збільшення мотивації працівників на підпри-
ємстві шляхом їх зацікавлення кінцевими результатами 
діяльності. Для забезпечення позитивного результату 
діяльності основна мета управляючих на кожному рів-
ні має полягати у вмінні мотивувати працівника, вияв-
ляти спонукаючі чинники та здійснювати на їх основі 
відповідні дії, які підвищать ефективність трудової ді-
яльності кожного з працівників, і як наслідок ефектив-
ність підприємства загалом. Стимулююча система має 

складати цілісний механізм отримання задоволення від 
праці, допомагати зрозуміти, чого не вистачає, та що 
потрібно впроваджувати на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
ми, пов'язані з удосконаленням системи мотивації праців-
ників наведені у наукових працях вітчизняних і зарубіж-
них вчених-економістів: Д.П. Богині, П.В. Журавльовій, 
О.В. Крушельницькій, А.А. Мазаракі, В.П. Нестерчука, 
Л.О. Омелянович, Л.А. Полянській, А.К. Саакян, А.А. Са-
дєкова. Проте задача вдосконалення системи мотивації та 
підвищення задоволеності своєю працею робітників під-
приємства вимагає подальшого дослідження.

Мета дослідження. Мета статті – розробка на-
укових та методичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності управління результатами діяльності під-



171

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

приємства шляхом удосконалення матеріального сти-
мулювання праці робітників.

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата, ско-
рочено зарплата (також заробітна платня) – винагорода, 
обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудо-
вим договором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу [1].

Відповідно до чинного законодавства фонд оплати 
праці складається з трьох частин: основної заробітної 
плати, додаткової заробітної плати, інших заохочуваль-
них та компенсаційних витрат. Аналізуючи фонд опла-
ти праці можна оцінити політику підприємства щодо 
мотивації праці робітників, проаналізувати співвідно-
шення між окремими напрямками стимулювання, зро-
бити відповідні висновки.

 Аналізуючи поведінку працівників потрібно вико-
ристовувати методи і процедури з соціології, психоло-
гії, антропології, економіки, аналізувати індивідуальні, 
матеріальні, природні, соціальні, інформаційні ресурси 
людини. На діяльність людини здійснюють вплив на-
ступні групи чинників:

– особистісні чинники – вік і етап життєвого циклу 
родини, рід занять, економічний стан, спосіб життя, 
тип особистості й уявлення про себе;

– чинники культурного порядку – культура, соціаль-
ний стан;

– соціальні чинники – ролі і статуси, референтні групи;
– психологічні чинники – мотивація, сприйняття, 

засвоєння, переконання і стосунки [3].
Розробляючи системи оплати праці необхідно від-

найти найбільш прогресивне співвідношення складо-
вих фонду оплати праці, щоб забезпечити справедли-
ве співвідношення кількості і якості праці робітників 
з розмірами їхньої заробітної плати. Для цього мають 
вирішуватись такі завдання:

– підвищення зацікавленості працівника в зростанні 
ефективності праці;

– заробітна плата робітника повинна відповідати ін-
дивідуальним кінцевим результатам праці;

– оптимізація співвідношень в оплаті праці робіт-
ників різних категорій і професійних кваліфікацій з 
урахуванням складності виконуваних робіт, умов пра-
ці, рівня впливу праці робітника на кінцеві результати 
діяльності та інші фактори;

– забезпечення необхідного підвищення заробітної 
плати при зменшенні її витрат на одну гривню виручки 
від реалізації товарів [2].

Однією з головних потреб працівників є професій-
но-кваліфікаційне просування, але не менш важливим 
є фінансова сторона роботи, яка забезпечується керів-
никами шляхом матеріального стимулювання. Праців-
ник зацікавлений в отриманні більш високої заробітної 
платні, яка може підвищуватися внаслідок підвищення 
індивідуальної майстерності або призначення на більш 
високооплачувану і відповідальну посаду.

Сучасні підприємства вимагають від персоналу не 
тільки сумлінного і своєчасного виконання своєї робо-
ти, що передбачено у кваліфікаційних картках, посадо-
вих інструкціях та картках компетенцій, а й бажання 
і здатності виконувати обов'язки котрі не зазначені у 
посадових інструкціях, але виконання яких підвищить 
продуктивність підприємства.

Поряд із діючою системою погодинної та відряд-
ної оплати праці підприємство здійснює матеріальне 

стимулювання метою якого є мотивація працівника до 
високопродуктивної праці і отримання позитивних кін-
цевих результатів.

Визначаючи рівень окладів для посадових осіб під-
приємство ухвалює рішення про їх розмір, відповідно 
до встановленої державою мінімальної зарплати та 
фінансову можливість підприємства. Заробітна плата 
класифікується відповідно до складності виконуваної 
роботи, рівня кваліфікацій працівників та стажу роботи 
на підприємстві. Підприємство, також може застосува-
ти єдину тарифну сітку, запропоновану Міністерством 
праці та соціальної політики України.

При визначенні тарифу оплати праці при відрядній 
формі оплати необхідно враховувати інтенсивність об-
слуговування одиниці обладнання, обсяг реалізованого 
товару та навантажувально-розвантажувальних робіт. 

Виплата премій працівникам на підприємстві має 
здійснюватися відповідно до індивідуального внеску 
працівника чи колективу у процес виробництва, щоб 
зацікавити творче ставлення до справи, власну ініціа-
тиву та високоякісну працю.

В сучасних умовах на підприємстві впроваджуєть-
ся система преміювання, яка складається окремо з до-
сягнення певних специфічних показників і основних 
результатів діяльності. Відповідно до цього, на підпри-
ємстві складаються «Положення про преміювання за 
досягнення основних результатів», які застосовуються 
до всіх працівників та інші "Спеціальних положень за 
досягнення визначених конкретних результатів".

Різновидом матеріального стимулювання, яке підпри-
ємство надає своїм працівникам є соціальний пакет. Він 
включає: оплату проїзду до місця роботи, оплату харчуван-
ня на роботі, оплату мобільного зв'язку, медичну страховку, 
дотації на придбання путівки до санаторію, надання без-
процентного кредиту, надання службової машини тощо.

Складаючи план соціального пакету потрібно ретель-
но відбирати його складові відповідно до потреб різних 
категорій працівників. Необхідно брати до уваги потен-
ційний вплив складових пакету на підвищення продук-
тивності праці на робочому місці. Наприклад, розгляне-
мо оплату мобільного зв'язку для касирів підприємства. 
На ефективність праці в кращому випадку така послуга 
не вплине, а в гіршому буде відволікати від роботи.

Виплата премій працівникам за основними резуль-
татами праці відбувається з фонду оплати праці та 
частково з фонду матеріального заохочення, який ви-
значається під час розподілу прибутку.

Існує особлива система преміювання за економію ма-
теріальних ресурсів, виконання дуже важливих завдань 
на виробництві та освоєння нової техніки і технологій.

При створенні ефективної системи оплати необхід-
но приділити увагу стимулюванню як результативності 
праці, так і її якості.

Аналіз публікацій в російських та українських періо-
дичних виданнях показав, що спеціалісти – розробники 
сучасних систем оплати праці дотримуються думки, що:

1) Тарифно-окладна система застаріла і не відпові-
дає реаліям сьогодення.

2) Західні моделі стимулювання для нас, за рід-
кісним винятком, неприйнятні через непорівнянність 
зарплат з вартістю життя.

3) Спрямованість системи стимулювання повинна 
відповідати тактиці і стратегії управління підприєм-
ством, його підрозділами і персоналом.
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4) Стимулюючі виплати повинні бути тісно ув'язані 
з індивідуальними і колективними результатами.

5) Їхні величини повинні бути для працівника істот-
ними, значимими.

6) Ріст заробітної плати щодо росту продуктивності 
праці повинний бути регульованим відповідно до задач 
планування.

7) Система стимулювання повинна бути зрозумілою 
для працівників підприємства і справедливою [4].

В процесі праці у працівника формується усвідом-
лене відношення до праці та кінцевих її результатів, 
якщо керівник вибирає правильну систему стимулів, 
мотивуючи правильний напрямок діяльності працівни-
ку враховуючи зовнішні та внутрішні фактори. Мотив –  
це усвідомлена спонукальна причина, першооснові до 
виконання певної дії чи роботи. У структуру мотиву 
входить комплекс спонукань, які діють безперервно на 
протязі певного періоду часу, підсилюючи прагнення 
працівника виконати поставлене завдання.

Виходячи з кризового характеру сучасної економіки 
України реформи у сфері оплати праці мають охоплю-
вати комплексно інституціональні та економічні струк-
тури на всіх рівнях формування і розподілу доходів. Ре-
формування оплати праці повинно характеризуватися 
комплексністю заходів, корті будуть впроваджуватися 
як на державному (макрорівні) рівні, так і на рівні під-
приємства (макрорівні). Метою реформування сучасної 
економіки України в сфері оплати праці є забезпечення 
ефективного матеріального стимулювання, яке забез-
печить розвиток національного виробництва. Держа-
ва проводячи реформування повинна спрямувати свій 
вплив на систему оплати праці на підприємствах. Ре-
формування в Україні проводиться в умовах економіч-
ної кризи, де головною рисою є загроза переходу інфля-
ції витрат у відкриту інфляцію попиту. 

Підприємство плануючи збільшити свою про-
дуктивність повинно враховувати у плануванні своєї 
торговельно-господарської діяльності такий важли-
вий елемент як мотивація роботи. Ефективна система 
мотивації праці повинна забезпечувати правильне ви-
мірювання результатів праці, грошових і натуральних 
показників, і справедливо їх оцінювати. Ця система має 
враховувати не тільки індивідуальні показники діяль-
ності працівника, а й структурного підрозділу в якому 
працює робітник загалом та підприємства в цілому. 
Відповідно нарахована зарплата буде складатися з на-
ступних частин:

– основна заробітна плата;
– стимулювання за індивідуальні показники діяль-

ності;
– стимулювання за результативність діяльності 

структурного підрозділу;
– стимулювання за результативність діяльності під-

приємства в цілому.
Кожна складова змінної заробітної плати повинна 

мати установлені показники діяльності, систему вимір-

ників та встановлену суму стимулювання. Створюючи 
мотиваційну систему на підприємстві потрібно врахову-
вати справедливість розподілу заохочення по виконанню 
певної роботи та змінну частину зарплати, яка має мо-
тивувати працівника у кінцевих результатах діяльності. 

Плануючи підвищення ефективності виробництва, 
для більшого задоволення особистих і суспільних по-
треб, збільшити конкурентоспроможність продукції, 
керівників і працівників підприємства необхідно поста-
вити у такі умови, які будуть їх мотивувати покращу-
вати використання виробничих ресурсів, нарощувати 
високоефективну техніку, ретельно відбирати персонал 
для роботи на підприємстві тощо. Механізм матері-
ального стимулювання потрібно будувати спираючись 
на світовий досвід та наукову обґрунтованість крите-
ріїв оцінки діяльності підприємства. Іншими словами 
потрібно використовувати показники, які вимірюють 
кінцеві результати праці кожного працівника. Необхід-
но залучати працівників до управління виробництвом, 
розвивати колективну форму організації та оплати пра-
ці обґрунтовуючи необхідність його об'єктивної оцін-
ки, поєднання оплати праці з кінцевим результатом. 
Відповідна оцінка враховувати кількість вкладеної пра-
ці, тривалість робочого часу та ефективність виробни-
цтва. Розробивши такий механізм оцінки праці і запро-
вадивши його на підприємствах для виміру трудових 
внесків працівників, можливо буде вирішити завдання 
по включенню закону економії часу в мотиваційний ме-
ханізм управління.

Механізм мотивації повинен забезпечувати, з одно-
го боку, можливість задоволення за рахунок справедли-
вої винагороди різноманітних потреб людини в процесі 
трудової діяльності, а з іншого – одержання очікуваних 
результатів праці, успішного досягнення цілей підпри-
ємства. Він складається з упорядкованої сукупності дій 
по формуванню, актуалізації та задоволення потреб за-
лежно від результатів трудової діяльності і досягнен-
ня рівня поставлених цілей. У зв'язку з тим, що кожен 
працівник має різні особисті якості для розвитку, під-
тримки й прояву своїх здібностей, її необхідно стиму-
лювати, враховуючи індивідуальні потреби кожного. За 
таких умов той потенціал, який потрібен для виробни-
чої діяльності, буде використаний найбільш ефективно.

Висновки. Підвищення ефективності функціону-
вання підприємства вимагає високої трудової актив-
ності працівників. Перш за все, керівники підприємств 
повинні забезпечити гарантовані умови праці з метою 
збільшення якісної продукції при максимальній рен-
табельності. Для цього необхідно зосередити увагу на 
дослідженні особливостей стимулювання роботи пра-
цівників, на виявленні у них спонукань до трудової 
діяльності. Варто мати на увазі те, що частіше за все 
єдиний фактор, що впливає на працівника, виділити не 
можливо, лише комплексне поєднання та вдале враху-
вання стимулів і мотивів, які відображали б цілі праців-
ника, можуть принести бажаний мотиваційний ефект.
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Стаття присвячена розгляду проблеми становлення політичної системи України та етапів її розвитку. 
Розглядається кожний етап становлення і розвитку політичної системи України з їхніми періодами та 
характерними особливостями. Здійснюється характеристика політичних партій різних соціально-по-
літичних напрямів. Висвітлюється ставлення українського народу до різних гілок влади.
Ключові слова: система, політична система, політична партія, політична еліта, багатопартійність.

Постановка проблеми. Проголошення незалеж-
ності стало початковим етапом перехідного періоду для 
України. Наша держава перейшла до етапу розвитку 
демократичних процесів, економічного та політичного 
налаштування, вибравши демократичний тип суспіль-
ства. З кожним днем більш чіткими стають межі сучас-
ної, цивілізованої та повноцінної країни з економічною 
та політичною визначеністю. Проте ці зміни протіка-
ють складно, на фоні криз у економічній, соціальній, 
політичній та духовній сферах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми, які виникають в результаті здійснення ре-
форм стали предметом наукових досліджень багатьох 
українських вчених, зокрема В. Ребкала, В. Князєва,  
В. Горбатенка, В.Литвина та Л. Артюшина, В. Бабкіна, 
В. Баркова, О. Білого, О. Бойка, І. Бутовську, Б. Гаєв-
ського, В. Горбатенка, Г. Костенка, Й. Рисіча [2; 10]. 
Низка проблем, які накопичились в нашій країні, в тому 
числі ті, що допущені в ході реформ деформаціями, 
зв'язані в першу чергу з розбалансованістю комплек-
су чинників перетворень суспільства. Для успішного 
здійснення реформи, потрібно нею управляти викорис-
товуючи науково обґрунтовану методологію. Реформа 
політичної системи дає характерні зразки механізмів та 
технології вітчизняного реформування загалом, тому 
вона вибрана поглибленого аналізу.

Мета дослідження. Метою статті є узагальнення 
реформаторського досвіду політичної системи в неза-
лежній Україні та аналіз проблем політичної системи 
нашої країни,що збереглися до наших днів.

Виклад основного матеріалу. Система – це су-
купність елементів, що перебувають у відносинах і 
зв'язках один із одним, яка утворює певну цілісність, 
єдність. Політична система суспільства – це інтегрова-
на сукупність політичної влади, суб'єктів, відносин, по-
літичної організації і політичної культури суспільства, 
яка забезпечує його соціальну стабільність, соціальний 
порядок і має певну соціально-політичну орієнтацію. 
Іншими словами політичну систему суспільства мож-

на визначити як стійку форму людських відносин, за 
допомогою якої приймаються і впроваджуються в со-
ціально-політичне життя владні рішення.

В даний час політична система України перебу-
ває на стадії розвитку всіх її складових, сповнення її 
функцій новим змістом, які відповідають статусу само-
стійної незалежної держави. Наша держава пройшла 
початковий етап перехідного періоду, під час якого від-
булося проголошення незалежності та набуття атрибу-
тів держави та перейшла до розвитку демократичних 
процесів, економічного та політичного облаштування. 
Незалежна Україна пройшла напружений конституцій-
ний процес – від Декларації про державний суверенітет 
України (16 липня 1990 p.) та укладення Конституцій-
ного договору між Президентом України і Верховною 
Радою України (8 червня 1995 р.) до прийняття 28 
червня 1996 р. Конституції України, обравши демокра-
тичний тип суспільно-політичного устрою. У відповід-
ності до Основного Закону, «Україна є суверенна і не-
залежна, демократична, соціальна, правова держава». 
Налагодження нової політичної системи та її інститутів 
здійснюється суперечливо і складно. Наша країна, без-
сумнівно, остаточно покинула минуле, без можливості 
повернення. Україна набуває вигляду повноцінної, су-
часної, цивілізованої держави, довершуючи економіч-
ну та політичну визначеність [3].

І сучасна політична еліта України, становлення і 
розвиток якої відбувся ще до проголошення незалеж-
ності країни, стала неспроможною вирішувати про-
блеми на державному рівні через загально цивілізовані 
правила та норми. Посилюється байдужість і відсут-
ність інтересу громадян до діяльності структур влади: 
надія на оптимізацію суспільно-політичного та еконо-
мічного життя після парламентських виборів 1998 року 
не виправдалися. Влада в особі всіх її гілок неминуче 
втрачає довіру народу. Україна переживає нешаблон-
ний синдром політичної перевтоми. Адже результати 
соціологічних опитувань, які були проведені в жовтні 
1998 році україно-американським Центром стратегіч-
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них досліджень, вказують, що 48,5% опитаних вважа-
ло, що реальна влада у країні належить кримінальним 
угрупуванням, мафії, наступні опитані стверджували, 
що «приватному капіталу» належить 37,2% влади в 
країні. А 14,6% респондентів вказували, що влада була 
у Президента, Також 11,4% вказали що влада належала 
уряду країни, 9,2% – Верховній Раді України, 10,1% –  
місцевим органам влади; 78,9% стверджували, що ін-
тереси народу влада не захищає; 58,5% вважали, що 
правосуддя в Україні несправедливе і не захищає права 
та інтерес людей. Цифри засвідчують на одну просту 
істину, а сама незадоволеність владою загалом [1].

В Україні, як і в інших республіках які входили до 
Радянського Союзу після його розпаду, перехід від ав-
торитарно-тоталітарної системи суспільного устрою до 
правової держави та демократичного суспільства роз-
почався зі створенням нової політичної системи.

Слід виокремити, що на початковому етапі в Украї-
ні прагнули створити соціально-політичні інституції за 
зразками європейських цивілізованих країн. Наблизи-
лася до рівня професійного парламенту Верховна Рада 
України, у системі державної влади були створено нові 
органи, такі як інститути Президента України, Консти-
туційний Суд, Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини, обласні, районні державні адміні-
страції, Вища рада юстиції [3].

Ситуація в економічній сфері теж складна. Ринко-
ва система в Україні і процес її розвитку і формування 
розпочався за дефіциту зрілих структур ринку, досвіду 
поведінки суб'єктів економіки в ринковому середовищі. 
За переваги власності держави значно занепало управ-
ління державою економічними процесами, що при-
звело загалом з іншими чинниками до гіперінфляції, 
гіперспаду. Після здобуття незалежності і та існування 
України, держава втратила майже половину потенціа-
лу в сільськогосподарському та промисловому секто-
рі. Зовнішній борг країни на початок квітня 2001 року 
був 10,33 млрд. дол. А на обслуговування цього боргу 
лише в 1999 р. було потрачено 2,5 млрд. дол. Еконо-
мічні складнощі, які були визвані не лише потрібністю 
подолати потворні явища адміністративної системи, 
а і серйозними управлінськими помилками, які були 
припущені останніми роками. Із-за малоефективної 
неузгодженої діяльності законодавчих і виконавчих 
структур влади, відсутності продуманої стратегії ре-
форм ринку, безоглядний розрив економічних зв´язків 
з державами колишнього Радянського Союзу, а також 
з країнами Східної та Центральної Європи, українська 
економіка ризикує опинитися на узбіччі процесів світо-
вої економіки.

Кризовий стан, в якому проявилась Україна на межі 
20-21 століття, є системним за своїм характером. І через 
це перед суспільством настало питання, яким має бути 
політико-ідеологічне вчення державотворення. Щодо 
цього питання було підібрано два підходи. У одному з 
підходів стверджується, що «оптимальною формою ор-
ганізації буття нації на сучасному етапі може бути тіль-
ки національна держава», позаяк молода українська 
державність є не просто наслідком розпаду радянської 
імперії, а закономірним історичним підсумком багато-
вікової боротьби українського народу за збереження 
власної етнокультурної ідентичності та побудову наці-
ональної незалежної держави як найдієвішого чинника 
консолідації української нації.

Особливо важливу роль у процесі формування струк-
тур вдали становлять політичні партії. За даними Мі-
ністерства юстиції, в Україні на початок 2004 року було 
зареєстровано 96 політичних партій. Політична партія –  
добровільне об'єднання громадян, яке виражає інтереси 
певних соціальних верств і груп, бере участь у проце-
сах здобуття, утримання і впливу на державну владу й 
прагне досягти цієї влади шляхом обрання своїх членів 
на державні посади, при цьому влада стає засобом для 
реалізації політичної програми такого об'єднання. До-
казано, що політична система яка є добре розвинутою, 
у будь-якій державі збудована на демократичних прин-
ципах та засадах, і Конституція є їх гарантом. І через 
це, багатопартійність є невід'ємним елементом політич-
ної системи. У сучасних партій політичним спектром 
представляється у таких напрямках: соціалістично-ко-
муністичний напрям – це, Соціалістична партія Укра-
їни і Селянська партія України, Комуністична партія 
України(КПУ) та тощо. У партій цього напрямку пере-
важно на першому місці це колективні форми власності 
й господарювання в економіці, розвиток стосунків між 
державою, а саме об'єднуючих економічних процесів у 
межах співдружності незалежних держав (СНД); цен-
тристський напрямок представляється такими партіями 
як: Народно-демократична партія України, Соціал-де-
мократична партія України (об'єднана), Партія регіонів, 
Партія зелених України, Народна аграрна партія Укра-
їни, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» тощо. Ці 
партії визначають самоцінність незалежності України, 
а також вони зосереджені на проблемах соціального та 
економічного розвитку, реалізації і захисту прав грома-
дян України; націонал – демократичний напрямок пред-
ставляється такими партіями як: Народний Рух України, 
Республіканська партія України, Християнсько-демо-
кратична партія України, Конгрес українських націона-
лістів, тощо. У цих партій провідною програмною вимо-
гою є побудова країни за національною ознакою, вихід 
України із СНД, антиросійські настрої.

Прогнозуючи розвиток багатопартійності, можна пе-
редбачити, що партійна система України буде поступово 
трансформуватися від атомізованої з великою кількістю 
нечисленних, маловпливових партій до більш стабільної 
системи поляризованого плюралізму в його класичному 
поділі на лівих, центр і правих. Про це свідчать, зокрема, 
підсумки останніх парламентських виборів [3].

Генезис інститутів політичного управління сягає 
своїм корінням у радянську епоху, коли відбувався 
процес деградації і розпаду управлінських інститутів 
радянської авторитарної політичної системи. Що сто-
сується етапів генезису інститутів політичного управ-
ління, то в літературі з цього питання можна виділити 
два підходи: етатистський, транзитологічний. 

Перший підхід сформульований авторами моногра-
фії «Проблеми модернізації політичних систем сучас-
ності», які виділяють три етапи становлення інститутів 
політичної системи: 

1) 1990–1991 рр.; 
2) 1991–1994 рр.;
3) 1994–2002 рр. 
У межах цих етапів розглядається процес станов-

лення політичних демократичних інститутів суверен-
ної держави. Використовуючи транзитологічний під-
хід, відома вітчизняна дослідниця А. Колодій виділяє 
такі етапи: 
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– підготовчий (1989–1991 рр.) – лібералізації;
– перший (1991–1992 рр.) – зміна політичних еліт а 

також початок трансформаційного періоду; 
– другий (1992–1997 рр.) – розбудова демократич-

них політичних інститутів; 
– третій (1998–2004 рр.) – формування авторитарно-

олігархічного режиму;
– четвертий (2004 р. – по сьогодні) – антиолігархіч-

ний процес [4].
Вище названі підходи до виділення етапів станов-

лення політичних демократичних інститутів незалежної 
Української держави не можна вважати доволі обґрун-
тованими через певні обставини: по-перше, сьогодні 
відсутня характеристика політичного режиму, у межах 
якого можна визначити модель політичного управлін-
ня; по-друге, не знайшли відображення соціально-еко-
номічні зміни; по-третє, залишені поза кадром ідеї та 
концепції, реалізація яких могла б привести до станов-
лення принципово нової моделі політичного управління; 
по-четверте, не знайшли відображення питання характе-
ристики української політичної еліти у межах названих 
етапів. Тому, зважаючи на вищесказане, вважаємо за 
необхідне розглянути як хронологічні межі етапів, так 
і основний зміст стратегічних, трансформаційних про-
цесів у політичній та соціально-економічній площинах. 
На нашу думку, варто виділити такі етапи: 

– підготовчий (1989–1991 рр.) – етап лібералізації; 
– перший етап (1991–1994 рр.) – початок трансфор-

маційного періоду;
– другий етап (1994–2004 рр.) – формування авто-

ритарно-бюрократичного, а згодом і авторитарно-олі-
гархічного режиму; 

– третій етап (2004–2010 рр.) – виникнення гібрид-
ного політичного режиму із яскраво-вираженими озна-
ками несконсолідованої політичної демократії;

– четвертий етап (2010 р. – по сьогодні) – консоліда-
ція авторитаризму.

На підготовчому етапі відбувався процес поступо-
вого демонтажу тоталітарних інститутів радянської 
системи і створення нових демократичних інституцій у 
межах СРСР. Підготовчий період закінчується такими 
важливими політичними подіями в історії України, як: 
ухвалення Акта проголошення незалежності України 
від 24 серпня 1991 р.; затвердження Акта про незалеж-
ність України Всеукраїнським референдумом 1 грудня 
1991 р.; вибори першого Президента України, які від-
булися 1 грудня 1991 р. Але головна проблема цього 
етапу, те що вибори виграла політична еліта, яка була 
при владі ще з радянської системи.

На першому етапі розпочався трасформаційний 
перехід від тоталітарних принципів управління держа-
вою до демократичних принципів управління. Голов-
ною проблемою цього періоду було те що політики не 
мали досвіду управління державою у демократичному 

суспільстві і часто робили невдалі рішення, які призво-
дили часто не до тих результатів яких очікували.

На другому етапі відбулося формування автори-
тарно-бюрократичного, а згодом і авторитарно-олігар-
хічного режиму, яке було представлене президентом  
Л. Кучмою, а також найбагатшими людьми України 
того часу. Вони вирішували те як буде будуватись еко-
номіка і також у якому напрямку рухатись Україні. Це 
і була головна проблема становлення політичної систе-
ми того часу, тому що вони відстоювали свої інтереси.

На третьому етапі відбулося виникнення гібридного 
політичного режиму із яскраво-вираженими ознаками 
несконсолідованої політичної демократії. Після Пома-
ранчевої революції у 2004 р. президентом України став 
Віктор Ющенко. Але він не зміг об'єднати політичну 
еліту того часу. Через це у політиці було яскраво вира-
жена неконсолідованість політичної системи.

На четвертому етапі відбувається консолідація автори-
таризму. Режим консолідованого авторитаризму означає 
сильний вплив державного лідера (глави держави) і його 
найближче оточення на економічні і соціальні процеси.

При консолідованому авторитаризмі можливі вищі 
досягнення у створенні інститутів ринкової економі-
ки та зменшенні соціальної диференціації населення. 
Сутність режиму «освіченого» авторитаризму полягає 
в тому, що лідер, реформатор використовуючи авто-
ритарну модель старої системи для здійснення ради-
кально-економічних реформ. Цей лідер здійснивши 
економічні і правові реформи, переходить до розбудови 
інститутів політичної демократії. В Україні таким ліде-
ром був Віктор Янукович, який отримав великі повно-
важення, проводив реформи в економічній і соціальній 
сфері, але він його оточення проводили ці реформи за-
ради збагачення, і це призвело до того що народ збун-
тувався, і він і його політичне оточення було скинуте з 
політичної верхівки в Україні. Через ці події було по-
казано що народ вибирає владу. І це потрібно пам'ятати 
політикам які находяться при владі.

Висновки. Узагальнючи дану тему в основному 
можна виділити такі головні проблеми у становлені по-
літичої системи в Україні:

1) При здобутті незалежності політична еліта в краї-
ні майже не змінилася, ті політики що були і при рядян-
ському союзі залишилися в незалежній Україні.

2) У політиків не було досвіду, як створити демокра-
тичне суспільство і керувати ним.

3) В незалежній Україні олігархи мають великий 
вплив на верхівку керівників держави, це продовжуєть-
ся і до цього часу.

4) В політику йдуть заради збагачення і вирішення 
своїх проблем.

5) І головна на мою думку проблема у становленні 
політичної системи в Україні є неосвіченість політиків 
у такій науці як політологія.
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Проаналізовано особливості стимулювання праці працівників організації України, обґрунтовано, які 
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Постановка проблеми. Стимулювання праці орга-
нізації обумовлюється рядом проблем, однією з яких 
є звільнення співробітників через неправильне спону-
кання до дії, в основі якої і є стимул, тобто винагорода, 
підвищення по службі, адміністративна ухвала, – наказ. 
Це питання важливе для підприємців, оскільки вирі-
шення завдань, які стоять перед суспільством, можливе 
лише за умови створення належної мотиваційної осно-
ви, здатної спонукати персонал організацій до ефектив-
ної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
теоретичні здобутки вчених у галузі мотивації та сти-
мулювання персоналу організацій базуються на більш 
ніж сторічному світовому досвіді організації праці. Так, 
закономірності дії мотивації і побудови методів та ме-
ханізмів її реалізації, щодо підвищення продуктивності 
трудової діяльності відображені в працях економістів-
класиків Ф. Герцберга, Д. Мак-Грегора, Ф. Гілбрета, 
А. Маслоу, А. Врума. Питанням мотивації присвячені 
і праці багатьох вітчизняних науковців, а саме: Т. Вар-
да, Р. Галькович, О. Грішнова, Л. Долгова, О. Мельника,  
О. Гриненко. Незважаючи на величезний досвід стиму-
лювання праці виробничого персоналу в економічній 
науці, все ж залишається недостатнім. 

Метою дослідження є обгрунтування та удоскона-
лення системи матеріального стимулювання праці пра-
цівників організації.

Виклад основного матеріалу. Матеріально-грошове 
стимулювання – це заохочення працівників грошовими 
виплатами за результатами трудової діяльності [6].

Застосування матеріально-грошових стимулів до-
зволяє регулювати поводження об'єктів керування на 
основі використання різних грошових виплат і санкцій. 

До грошового стимулювання звичайно відносять за-
робітну плату, різні премії, доплати й надбавки. Оціню-
ючи ефективність застосування цього виду стимулю-
вання в сфері праці, слід зазначити загальновизнаний 
висновок про те, що заробітна плата в нашій країні на-
вряд чи відповідає кількості і якості виконуваної робо-
ти. Все це не могло не позначитися на задоволеності 
заробітною платою. Заробітна плата підвищувалася в 
межах, які не змогли стримати наростаючу незадово-

леність її розміром. Розглянемо динаміку зміни розміру 
мінімальної заробітної плати (таблиці 1). 

Таблиця 1
Динаміка зміни мінімальної заробітної плати про-
тягом 2011-2014 рр. [7]

Період Місячна мінімальна заробіт-
на плата (у гривнях) 

01.01.2011–31.03.2011 941 
01.04.2011–30.09.2011 960 
01.10.2011–30.11.2011 985 
01.12.2011–31.12.2011 1004 
01.01.2012–31.03.2012 1073 
01.04.2012–30.06.2012 1094 
01.07.2012–30.09.2012 1102 
01.10.2012–30.11.2012 1118 
01.12.2012–31.12.2012 1134 
01.01.2013–30.11.2013 1147 
01.12.2013–31.12.2013 1218 
01.01.2014–30.06.2014 1218 
01.07.2014–30.09.2014 1250 
01.10.2014–31.12.2014 1301 

За даними наведеними в таблиці 1 спостерігається, 
що розмір мінімальної заробітної плати має тенденцію 
до збільшення за минулих три роки. 

Основною частиною доходу найманого робітника є 
заробітна плата. Вона являє собою ціну робочої сили, 
що відповідає вартості предметів споживання й послуг, 
які забезпечують відтворення робочої сили, задоволь-
няючи матеріальні й духовні потреби працівника.

В основі оплати праці лежить багато принципів, які 
залежать від переважної форми власності в суспільно-
му виробництві, політики держави в забезпеченні міні-
мальної заробітної плати, рівня розвитку національної 
економіки, національного багатства країни та інші.

Оплата праці – це винагорода, обчислена, як прави-
ло, у грошовому вираженні, що за трудовим договором 
власник або уповноважений їм орган виплачує праців-
никові за виконану їм роботу [5].
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Структура оплати праці дозволяє визначити, які 
складові елементи входять в оплату праці працівника, у 
яких статтях собівартості й прибутку вони відбивають-
ся, яка питома вага конкретного елемента в загальній 
величині заробітної плати. 

На більшості підприємств оплата праці службовців 
здійснюється відповідно до встановленого їм за штат-
ним розкладом окладу і відповідно до діючої системи 
преміювання.

Деякі підприємства орієнтують систему матеріаль-
ного стимулювання на фактичну кваліфікацію праців-
ника – здатність не тільки виконувати свої безпосеред-
ні обов'язки, але й брати участь у рішенні виробничих 
проблем, розбиратися в будь-якому аспекті господар-
ської діяльності свого підприємства. Такі працівники 
одержують фіксовану платню за кваліфікацію.

У західних економіках немає проблем з мотивацією 
й трудовою мораллю – люди звикли працювати якіс-
но. У нас такі традиції втрачені. Як же в умовах по-
вного відриву заробітної плати від індивідуальних, а 
тим більше колективних результатів праці забезпечи-
ти належну якість роботи? Гарантована оплата поза 
залежністю від результатів праці – повернення до со-
ціалістичних принципів організації заробітної плати в 
їхньому гіршому виді, коли всі працівники одержували 
нарівно відповідно до встановлених їм тарифних ста-
вок та окладів. Гарантовані ставки й оклади суперечать 
ринковим відносинам, тому що не стимулюють праців-
ників до високопродуктивної праці. Більше того, така 
організація оплати не відповідає принципу розподілу 
праці в її класичному розумінні, оскільки допускає рів-
ну винагороду за нерівний трудовий внесок [1].

В умовах ринку різко підсилюється залежність 
оплати індивідуальної праці від показників роботи під-
приємства, у зв'язку із чим тариф (на відміну від пре-
мій, доплат і надбавок), безпосередньо не пов'язаний 
з результатами праці працівника, багато в чому губить 
своє значення.

Більшість менеджерів по персоналу однією з осно-
вних проблем називають незадовільні критерії оцінки 
праці (як правило, вони суб'єктивні, наприклад, віднос-
но практики оплати праці залежно від тривалості робо-
ти в організації) [2].

У сфері торгівлі й послуг праця рядових виконавців 
оплачується в основному по відрядній системі, заробі-
ток працівника встановлюється у відсотках до виторгу. 
Залежно від виду товару відсоток може бути різним. 
Наприклад, у торгових агентів він становить до 5% від 
суми продажів, у продавців продовольчих товарів він 
становить 3-4%, у продавців книг – 7-8%.

Доплатам властиві риси заохочувальних форм мате-
ріального стимулювання, доплата є формою винагороди 
за додаткові результати праці, за ефект отриманий на кон-
кретній ділянці. Доплати ж одержують лише ті, хто бере 
участь у досягненні додаткових результатів праці, додат-
кового економічного ефекту. Доплати на відміну від та-
рифу не є обов'язковим і постійним елементом заробітної 
плати. Доплати розглядаються як самостійний елемент 
заробітної плати й займають проміжне положення між та-
рифною ставкою й преміальними виплатами. 

Необхідно відзначити, що одна група доплат по сво-
їй економічній сутності більше близька до тарифної 
частини, інша – до преміальної. Доплати першої групи 
встановлені в законодавчому порядку, вони поширю-

ються на всіх працівників і їхній розмір не залежить 
від результатів роботи. У цьому випадку доплати по-
кликані стимулювати працю в понаднормовий час, у 
святкові дні, у нічний час. Такі доплати більш присутні 
в бюджетних організаціях, на заводах, та інші.

Другій групі доплат більшою мірою властиві риси 
заохочувальних форм матеріальним грошовим стиму-
люванням, тому що ці доплати, як і премія, є формою 
винагороди за додаткові результати праці. До таких до-
плат ставляться надбавки до тарифних ставок за сполу-
чення професій, збільшення обсягу виконуваних робіт, 
професійна майстерність і високі досягнення в праці. 
На жаль ця група набагато ріже зустрічається ніж вище 
сказана. Такі доплати можливо зустріти як на бюджет-
них організаціях так і на фірмах, не бюджетних орга-
нізаціях. Але на жаль в організаціях найчастіше вони 
виплачуються не як доповнення до заробітку, а як його 
частина. Тому працівники мало відчувають ці доплати, 
та очікуваного стимулювання не відбувається.

Надбавка до заробітної плати – грошові виплати по-
над зарплату, які стимулюють працівника до підвищен-
ня кваліфікації, професійної майстерності й тривалому 
виконанню сполучення трудових обов'язків.

У цілому ж слід зазначити, що система доплат до та-
рифних ставок дозволяє врахувати й заохотити ряд до-
даткових кількісних і якісних характеристик праці, не 
охоплених тарифною системою. Ця система створює 
стимули тривалої дії. Але для її ефективного функціо-
нування необхідно на підприємстві мати чітку систему 
атестації працівників всіх категорій з виділенням пев-
них ознак або навіть критеріїв для встановлення того 
або іншого виду доплат і із широкою участю в цій ро-
боті трудового колективу.

Найважливішим напрямком матеріально-грошового 
стимулювання є преміювання. Премія стимулює осо-
бливі підвищені результатів праці і її джерелом є фонд 
матеріального заохочення. Вона представляє одну з 
найважливіших складових частин заробітної плати [4].

Ціль преміювання – поліпшення насамперед кінце-
вих результатів діяльності, виражених у певних показ-
никах.

Премія у своїй частині має нестійкий характер. Її 
величина може бути більшою або меншою, вона може 
взагалі не нараховуватися. Застосування премії покли-
кане забезпечити оперативну реакцію на зміну умов і 
конкретних завдань виробництва.

Необхідно визначитися, хто конкретно включений 
у коло преміювання. Справа в тому, що преміюванням 
охоплюються тільки ті працівники, працю яких необ-
хідно додатково заохотити. Наприклад, працівники на 
заводах. Ця необхідність обумовлюється завданнями й 
конкретними умовами праці й виробництва.

Центральне місце в заохочувальній системі займає 
розмір премії. Він визначає зв'язок результатів праці 
зі збільшенням розміру заохочення. Ефективність за-
стосовуваної системи преміювання працівник бачить 
у величині грошової суми, отриманої у вигляді премії. 
Установлюватися розмір премії може у відсотках до 
окладу, до економічного ефекту або ж у твердій ставці, 
тобто у відносному й абсолютному вираженні.

Джерелом виплати премії служить фонд матеріаль-
ного заохочення, що утворюється за рахунок прибутку 
підприємства в розмірі чотирьох відсотків від фонду 
заробітної плати.
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Формування і удосконалення систем стимулювання по-
ведінки працівників – це досить тривалий, розрахований 
не на один рік, процес внесення істотних змін у системи 
стимулювання, поступової їх зміни [3]. Будь-яка програма 
стимулювання, щоб досягти поставлених перед нею цілей, 
повинна попередньо обговорюватися з персоналом.

На нашу думку, для ще більшого покращення управ-
лінням стимулювання персоналу є доцільним розробка 
перспективного плану. План повинен ґрунтуватися на 
ґрунтовному аналізі, по-перше, потреб у стимулюван-
ні поведінки, по-друге, оцінці необхідних засобів на 
впровадження систем. Разом з перспективним планом 
за кожною системою стимулювання поведінки, яка 
планується до впровадження, повинні розроблятися 
свої плани або заходи. Кожна система стимулювання 
повинна пройти оцінку ефективності. Розробка і впро-
вадження системи матеріального стимулювання пове-
дінки працівників, як важливого напряму управління 
персоналом і в цілому управління підприємством, – 
справа нова. На його шляху потрібно вирішити багато 
питань: виробити методи аналізу умов, в яких доціль-

но використовувати такі системи; розробити способи 
оцінки економічної і соціальної ефективності різних 
систем; визначити механізми взаємодії систем стиму-
лювання та цих систем з іншими підсистемами управ-
ління на підприємстві. Організація ефективної системи 
матеріального та нематеріального стимулювання праці 
персоналу є важливим чинником розвитку підприємств 
та отримання ними більш високих прибутків.

Висновки. Стимулювання праці – один із загальних 
способів соціального керування, впливу на поводжен-
ня, діяльність індивідів, соціальних груп, трудових 
колективів. Необхідно сказати, що стимулювання за-
безпечується шляхом збільшення прибутку за рахунок 
підвищення ефективності, якості роботи. Не зважаючи 
на те, що матеріальне стимулювання залишається голо-
вним стимулом до більш продуктивної діяльності, не 
варто забувати і про моральні стимули, які в умовах фі-
нансової кризи та відсутності вільних грошових коштів 
дозволять мобілізувати трудовий потенціал та зацікав-
леність працівників в рості індивідуальних результатів, 
підвищити конкурентоздатність всього підприємства. 
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УДК 664.7(477)(045)

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Лопатюк Н.О.
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Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У даній статті досліджено сучасний стан зернової галузі України, визначено основні проблеми й 
перспективи її розвитку в сучасних умовах господарювання, значення ефективності зернового ви-
робництва для економіки держави. Визначено аналіз стану та конкурентної структури ринку зерна 
у Україні. Проведено сегментування ринку зернової галузі України по областях та зокрема на одну 
людину. На основі статистичних даних в динаміці проведено дослідження таких показників, як по-
сівна площа сільськогосподарських культр, виробництво зернових та зернобобових культур та вироб-
ництво зерна на 1 людину в Україні. Запропоновано механізм підвищення ефективності виробництва 
зерна в сільськогосподарських підприємствах.
Ключові слова: аграрний ринок, зернові культури, виробництво зерна, посівна площа, бенефіціар, 
експорт зерна, імпорт зерна, зовнішня торгівля зерном.

Постановка проблеми. Зернове господарство 
є найважливішою галуззю рослинництва та однією 
із провідних галузей Агропромислового комплексу 
Украї ни. Зернове виробництво займає провідне місце в 
структурі аграрного сектору економіки України. Проте, 
нажаль, збільшення обсягів виробництва продоволь-
чого та фуражного зерна українськими товаровироб-
никами в сучасних ринкових умовах ще не є ознакою 
ефективної їх діяльності та розвитку сільськогосподар-
ського виробництва загалом. Основною причиною цьо-
го є недосконалість системи реалізації виробленої про-
дукції. Істотне зростання вітчизняного виробництва 
зерна та його експорту, яке прогнозується в найближчі 
роки, за рахунок підвищення врожайності, збільшен-
ня посівних площ під зерновими культурами та більш 
ефективного господарювання – вимагає й ефективних 
каналів збуту продукції.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Про-
блеми, пов'язані з розвитком зернового підкомплексу 
України, знайшли широке відображення в аграрній еко-

номічній літературі. Вивченням цих питань в сучасних 
ринкових умовах активно займаються відомі українські 
вчені Авраменко С. В., Ганганов В.М., Лисюк В.М., Нікі-
шена О.В., Іщенко Г. Материнська О.А., Кафлевська С.Г.,  
Козяр Н.О. та інші.

Мета дослідження. Основними завданнями є до-
слідження економічної ефективності виробництва 
зернових культур в сільськогосподарських підприєм-
ствах України; особливостей зовнішньої торгівлі Укра-
їни зерном; виробництва зернових в сільськогосподар-
ських підприємствах України по областях та структури 
виробництва зерна України за основними фірмами.

Виклад основного матеріалу. Зерновий сектор 
України є стратегічною галуззю економіки держави, 
що визначає обсяги, пропозиції та вартість основних 
видів продовольства для населення країни, зокрема 
продуктів переробки зерна і продукції тваринництва, 
формує істотну частку доходів сільськогосподарських 
виробників, визначає стан і тенденції розвитку сіль-
ських територій, формує валютні доходи держави за 
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рахунок експорту. Зернова галузь є базою та джерелом 
сталого розвитку більшості галузей агропромислового 
комплексу та основою аграрного експорту.

Природно-кліматичні умови та родючі землі Украї-
ни сприяють вирощуванню всіх зернових культур і до-
зволяють отримувати високоякісне продовольче зерно, 
в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх по-
треб і формування експортного потенціалу. 

Разом з тим, подальший розвиток галузі вимагає ґрун-
товної економічної оцінки, перегляду цілого ряду позицій 
щодо технічно-технологічних, організаційно-економіч-
них та ринкових умов функціонування всього комплексу.

Матеріально-технічне забезпечення зерновиробни-
цтва та ефективність праці не відповідають світовим 
стандартам і потребам галузі. Відсутність достатніх 
фінансових ресурсів стримує впровадження новітніх 
технологій, використання високоякісного насіння, об-
межує застосування інших матеріально-технічних ре-
сурсів. Виробництво зерна стає все більш залежним від 
впливів погодних факторів.

Нераціональне використання земельних ресурсів і 
низька культура землеробства призводить до виснажен-
ня і деградації ґрунтів, зменшення вмісту в них гумусу 
та поживних речовин. Недостатніми є якість трудових 
ресурсів та стан науково-дорадчого супроводження 
зерновиробництва. 

В зв'язку з цим була створена комплексна галузева 
програма «Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 
року» розроблена на основі вимог законів України «Про 
основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року», «Про державну підтримку сільського госпо-
дарства України», «Про зерно та ринок зерна в Україні», 
указів Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зер-
на», «Про рішення Ради Національної безпеки і оборони 
України від 9 грудня 2005 року «Про стан агропромисло-
вого комплексу та заходи щодо забезпечення продоволь-
чої безпеки України» та з метою забезпечення виконан-
ня «Державної цільової програми розвитку українського 
села на період до 2015 року». 

Метою даної програми є:
– збільшення валового виробництва зерна та покра-

щення його якості; 
– підтримка розвитку інших галузей аграрного сек-

тору економіки;
– сприяння подальшому підвищенню культури зем-

леробства. 
Розвиток рослинництва України обумовлений трьо-

ма факторами:
– наявність великих земельних масивів, переважно 

чорноземів;
– наявність розвинутої харчової промисловості, зна-

чною мірою орієнтованою на переробку продуктів рос-
линництва;

– активний експорт рослинної сировини.
Загальний земельний фонд сільськогосподарських 

земель України станом на 01.01.2013 року становить 
42756,0 тис. га, що складає 70,8% до загальної площі 
країни. Загальний розмір орних земельскладає 32518,4 
тис. га (53,9%) [2]. Посівні площі сільськогосподар-
ських культур з 1990 по 2013 роки, зокрема зернових та 
зернобобових наведені на рис 1.

З рис. 1 можна зробити висновок, що вся посівна 
площа з 1999 року по 2000 рік зменшилась на 936,9 га 

тобто з 14583,4 до 13646,5. А 2005 по 2013 роки коли-
вається з 25927,7 тис. га до 28329,3 тис. га.
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Рис. 1. Посівні площі сільськогосподарських 
культур в Україні з 1990 року по 2013 рік

В Україні налічується майже вісім десятків агро-
компаній, які обробляють більше 14000 га землі. Даний 
показник є недосяжним для Західної Європи, де орен-
дар 2000-3000 га вже може вважатися латифундистом. 

Сукупний обсяг виробництва зернових культур аг-
рохолдингами в Україні, за оцінками FAO, – близько  
8-9 млн тонн. До 2015 р. показник може вирости на  
60-80% і досягти 13-16 млн т, йдеться в дослідженні Ре-
гіонального бюро по Європі та Центральній Азії FAO. 
Динаміка закономірна, адже у великих компаній є мож-
ливості для інвестицій, доступ до сучасних агротехно-
логій та висококваліфікований менеджмент [3].

За даними дослідження «Найбільші холдинги в 
рослинництві України» агентства AgriSurvey асоціації 
«Український клуб аграрного бізнесу», перше місце з 
виробництва зерна займає UkrLandFarming його част-
ка на ринку становить 9,4%. Будучи найбільшим лати-
фундистом не тільки України, але й Східної Європи, 
компанія виробляє майже десяту частину всього зерна, 
вирощеного агрохолдингами, діапазон виробництва 
становить 1300-1500 тис. т, і генерує близько 3% за-
гальноукраїнського врожаю. Землі фірми розташовані в  
21 області України та в Криму. Ukrlandfarming більш 
ніж на 100000 га випереджає свого найближчого конку-
рента за розміром земельного банку в Україні – холдинг 
NCH. Рослинництво – ключовий напрямок роботи ком-
панії, яка війшла в трійку найбільших експортерів зерна 
з України. Основний бенефіціар – Олег Бахматюк [10].

У трійці лідерів війшли найбільший вироб-
ник м'яса птиці «Миронівський хлібопродукт» та 
NewCenturyHolding Джорджа Рора. Діапазон виробни-
цтва фірми «Миронівський хлібопродукт» становить 
1300-1500 тис. т, а частка на ринку становить 9,3%. 
Земельні угіддя вертикально інтегрованого холдингу 
«Миронівський хлібопродукт» розташовані в столич-
ному регіоні, в центрі і на заході країни, а також в Кри-
му. Частина вирощених зернових переробляється на 
внутрішньому ринку для забезпечення кормами птахів-
ничих підприємств холдингу – компанія контролює по-
над 50% промислового виробництва курятини в Украї-
ні. Основний бенефіціар – Юрій Косюк [10].

NewCenturyHolding – другий за величиною землев-
ласник в Україні і третій за обсягами виробник зер-
нових. Компанія розділена на кілька підхолдінгов за 
регіональним принципом. Основний напрямок роботи 
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це виробництво зернових і олійних культур, діапазон 
виробництва становить 10000 – 1300 тис. т, частка на 
ринку – 7,2%. Основний бенефіціар – засновник NCH 
Capital Джордж Рор [10].

В 10 лідерів війшли такі фірми як: «Кернел» (діа-
пазон виробництва – 600 – 1000 тис. т, частка на рин-
ку – 4,4%), «Мрія» (діапазон виробництва – 600 – 1000 
тис. т, частка на ринку – 3,9 – 4,1%), «Українські аграр-
ні інвестиції» (діапазон виробництва – 400 – 600 тис. 
т, частка на ринку – 3,9%), «Астарта» (діапазон ви-
робництва – 400 – 600 тис. т, частка на ринку – 3,5%), 
«Агропродінвест» (діапазон виробництва – 400 – 600 
тис. т, частка на ринку – 3,0%), HarvEast (діапазон ви-
робництва – 400 – 600 тис. т, частка на ринку – 2,3%), 
«Дружба Нова» (діапазон виробництва – 400 – 600 тис. 
т, частка на ринку – 2,1%). 

Підприємства, які входять в 10 лідерів за виробни-
цтвом зерна займають 40,2% від усієї частки вирощуван-
ня зерна в Україні, а 50,8% займають такі підприємства, 
як: Агротон, ValarsGroup, Лоутре-Агро, СТІОМІ-Хол-
дінг, Укрзернопром-Агро, Укрпромінвест, Фрідом-
Фарм Інтернешнл, Краєвид-Інвест, Сварог Вест Груп, 
Harmelia, Нібулон, Росток-Холдинг, AgroGeneration, 
грарна технологічна компанія (АТК), Агротрейд, KSG 
Аgro, УкрАгроКом, Зерновий альянс – БЗК, Продэксим, 
АгромакЮКей, Робуста Агро, Агро-Союз, Київ-Атлан-
тик Груп, Агрокорпорація Крупець та інші (рис. 2).
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Рис. 2. Структура виробництва зерна в Україні за 
основними фірмами за 2013 рік

Світове виробництво зерна (пшениця, грубе зерно 
та рис) у 2013–2014 маркетинговому році (МР) стано-
вить 2,4 млрд. т, що більше попереднього сезону майже 
на 8%. Виробництво рису 479 млн. т, тобто перевищило 
попередній період на 9 млн. т. Так, виробництво пше-
ниці зросте на 6%, до 695,9 млн. т, а грубого зерна – на 
11%, до 1,25 млрд. т [11].

Загалом виробництво зерна та зернобобових культур 
за останні роки коливається. Дані наведені на рис. 3.

Найбільше серед зернових та зернобобових культур 
в Україні вирощують пшеницю, а збір урожаю з 1990 по 
2013 роки коливається з 24459,0 тис. т по 63051,3 тис. 
т. Так з 1990 року по 2000 рік виробництво зменшилось 
з 51009 тис. т на 24459 тис. т, або на 26550 тис. т тобто 
на 52%. З 2000 року по 2005 рік виробництво збільши-
лось на 35,7% або на 13556,5 тис. т , а вжу з 2005 рок 
до 2007 року виробництво впало на 8720,6 тис. т (23%). 
І за один рік з 2007 року по 2008 рік виробництво різко 

збльшилось на 45,2% тобто на 24095,2 тис. т за рік. І з 
2008 року по 2010 рік виробництво стабільно падало з 
53290,1 тис. т на 39270,9 тис. т, тобто впало на 26,3% і 
вже у 2011 році знову різко збільшилось на 30,8%. А у 
2013 році виробництво зернова та зернобобових куль-
тури в Україні досягло найбільшого значення 63051,3 
тис т, що на 26,7% більше від попереднього року і на 
10% з 1990 року по 2012 рік [7]. 
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Рис. 3. Виробництво зернова та зернобобових 
культури в Україні з 1990 року по 2013 рік

Отже, Україна належить до провідних виробників зер-
на в світі. Завдячуючи зерну, сільське господарство – чи 
не єдина галузь вітчизняної економіки, яка демонструє 
стабільне зростання, і як результат збільшується експорт-
ний потенціал та валютні надходження в державу. 

Протягом 2013 року встановлено два нових абсо-
лютних рекорди в сільському господарстві України. 
Перший рекорд встановлено у виробництві зернових та 
зернобобових культур, обсяг який досяг 63 млн. тонн. 
Другий рекорд встановлено в обсягах експорту зерно-
вих, які лише за квітень склали більше 30 млн. тонн. 
Щодо рівня рентабельності в рослинництві зокрема, й 
виробництва продукції сільського господарства і по-
слуг загалом, у 2013 році вона знизилась проти 2012 
майже у два рази [17].

Загальний обсяг експорту та імпорту України почи-
наючи з 2009 року і до 2013 року наведено в рис. 4.
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Рис. 4. Зовнішня торгівля України зерновими 
культурами з усіма країнами з 2009 року по 2013 рік

Отже, проаналізувавши рис. 4 можна зробити ви-
сновки, що найбільші обсяги експорту були у 2013 
році, а імпорту у 2012 році.

Міжвідомча робоча група при Міністерстві еконо-
мічного розвитку і торгівлі прогнозує валове виробни-
цтво зернових в Україні у 2014-15 році на рівні 58 млн. 
тонн проти 63 млн. тонн у 2013 році.
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 Основне скорочення прогнозу виробництва зер-
нових у поточному сезоні пояснюється вилученням з 
нього обсягів збору зернових в Криму, в той час як ми-
нулого сезону ці обсяги враховувалися. 

Мінекономрозвитку прогнозує, що у 2014-15 марке-
тинговому році Україна експортує 32 млн. тонн зерно-
вих [11].

Україна, експортувавши 32,3 млн. тонн зерна в 
2013-2014 маркетинговому році, увійшла у трійку най-
більших світових експортерів зерна. Попереду тільки 
США (72,3 млн. тонн) та ЄС (38,5 млн. тонн).

У 2014 році, станом на 1 липня, Україні вдалося обі-
йти такі країни, як Канада (28 млн. тонн), Аргентина 
(21,9 млн. тонн) і Бразилія (20,1 млн. тонн).

За інформацією Української аграрної конфедерації, 
найбільше зерна за кордон поставила компанія «Нібу-
лон» – понад 4,5 млн. тонн, що становить 14% від за-
гального експорту зернових з України. Серед найбіль-
ших експортерів – транснаціональні компанії ADM і 
«Луї Дрейфус Україна», які відвантажили 4,1 млн. тонн і  
3,5 млн. тонн відповідно, а також Glencore (2,6 млн. тонн) 
і «Бунге Україна» (2,5 млн. тонн). Державна продовольчо-
зернова корпорація України посіла п'яте місце (2,9 млн. 
тонн), контролюючи 9% українського експорту зерна [16].

Завдяки високому врожаю істотно прискорилися 
темпи експорту, 2014 році на зовнішні ринки може бути 
поставлено 30-32 млн. т зерна. За даними Мінагрополі-
тики, станом на 23 грудня 2013 року аграрії поставили 
на зовнішні ринки 17,6 млн. т зернових, що на 27,7% 
більше, порівняно з аналогічним періодом минулого 
(маркетингового) року. 

Слід відзначити, що АПК може забезпечити збіль-
шення притоку валюти в Україну, адже лише за останні 
шість років частка сектору в обсязі валютних надхо-
джень збільшилася з 12,8% до майже 26%. 

Аграрії також розширюють географію експорту. До 
традиційних ринків збуту Україна додала Китай, куди 
вже експортується кукурудза, а з наступного року по-
стачатиметься соя та ячмінь. 

Водночас експортерам не вдається відчути на повну 
«комерційні» переваги, адже на тлі високого врожаю 
у світі ціни на зернові істотно знизилися. Крім цього, 
несприятливі погодні умови в Україні у 2013 році при-
звели до збільшення вологості продукції, а, значить, і 
до зниження її вартості.

Додаткові гроші на розвиток аграрного сектору те-
оретично могли прийти з країн Євросоюзу після під-
писання Угоди про Асоціацію з ЄС, оскільки саме його 
низка експертів називала сектором, що отримав би най-
більшу вигоду від реалізації положень цього документу.

За підсумками 2012–2013 зернового сезону країна 
стала четвертою серед світових продавців кукурудзи, 
п'ятою серед експортерів ячменю, восьмою – пшениці. 
Внутрішній ринок насичений зерном. Річна норма спо-
живання продуктів переробки зерна на душу населення 
на 10% перевищує її раціональні показники. Індекси 
зростання цін на продукти є найнижчими у продоволь-
чій групі товарів, що є позитивом такого виробництва.

В Україні виробництво зернових та зернобобових 
культур за період з 1990 року по 2013 рік в різних об-
ластях становить різну кількість.

Проаналізувавши загальний обсяг виробництва 
зерна та зернобобових культур за 2013 рік по облас-
тях найбільше виростила частка у Полтавській області 

8,9% від всього виробництва за 2013 рік (рис. 5). Проте 
у 2013 році ця частка була 7,9% від всього виробництва 
зерна в Україні. Натомість Вінницька область за остан-
ні 5 років (2009-2013 роки) стабільно тримає частку від 
всього виробництва зерна в Україні близько 8%.
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Рис. 5. Структура виробництва зерна в Україні  
у 2013 році за регіонами

З рис. 5 видно, що в трійку найбільших виробників 
пшениці входять Полтавська (8,9%), Вінницька (7,7%), 
Харківська (6,7%). 

В Україні виробництво зерна і зернобобових культур 
скоротилося на 51,4% (дані за червень 2014 року). Про 
це повідомляє Державна служба статистики України.

 Станом на 1 липня в країні зібрали 2 млн. 734 тис. 
тонн зерна, що на половину менше, ніж за аналогічний 
період 2013 року. При розрахунках враховували опри-
бутковану вагу і не розглядали дані щодо Криму [8]. 

Виробництво зернових з 1990 року по 2000 рік зменши-
лось на 486 кг на одну людину, тобто на 49%, а з 2000 року 
по 2013 рік збільшилось на 889 кг або на 64,1% (рис. 6).
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Рис. 6. Виробництво зерна на 1 людину в Україні

За підсумком 2013 року найбільше виробляють зер-
на на 1 людину у Черкаській області і становить 3218 
кг, а найменше у Іванно – Франківській області 490 кг.

Висновки. Хоча Україна й перетворюється на лідера 
на аграрному і продовольчому світовому ринках, про-
дуктивність у вітчизняному сільському господарстві за-
лишається нижче середніх світових показників. Однією 
з причин повільного зростання продуктивності та ефек-
тивного виробництва аграрної продукції є непривабливий 
інвестиційний клімат, а саме – недостатньо прозоре, непо-
слідовне й обтяжливе для бізнесу державне регулювання.

Підвищення рівня ефективності виробництва зерна 
є найважливішим завданням, розв'язання якого пови-
нно здійснюватися не тільки на державному, але й на 
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регіональному рівнях, де вирішуються питання забез-
печення населення продуктами харчування.

Основними шляхами підвищення ефективності ви-
робництва зерна у сільськогосподарських підприєм-

ствах України є зростання урожайності зернових куль-
тур за рахунок інтенсифікації галузі, що призводить до 
зниження собівартості продукції, підвищення цін реа-
лізації та рентабельності її виробництва.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕРНА В УКРАИНЕ
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В данной статье исследовано современное состояние зерновой отрасли Украины, определены основные про-
блемы и перспективы ее развития в современных условиях ведения хозяйства, значения эффективности зерно-
вого производства для экономики государства. Определен анализ состояния и конкурентной структуры рынка 
зерна в Украине. Проведена сегментация рынка зерновой отрасли Украины по областям и в частности на 
одного человека. На основе статистических данных в динамике проведено исследование таких показателей, 
как посевная площадь сельскохозяйственных культр, производство зерновых и зернобобовых культур и произ-
водство зерна на 1 человека в Украине. Предложен механизм повышения эффективности производства зерна 
в сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: аграрный рынок, зерновые культуры, производство зерна, посевная площадь, бенефициар, 
экспорт зерна, импорт зерна, внешняя торговля зерном.
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У статті розглянуто поняття кадрового аутсорсингу. Проаналізовано використання кадрового аут-
сорсингу у процесі управління персоналом. Визначено основні переваги та недоліки використання 
аутсорсингових послуг. Наведено основні приклади використання кадрового аутсорсингу на вітчиз-
няних підприємствах.
Ключові слова: аутсорсинг, кадри, управління персоналом, інновації.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день вже ні в 
кого з керівників підприємств не виникає питань з приво-
ду доцільності впровадження та використання в компанії 
сучасних технологій управління персоналом. Постановка 
якісного підбору персоналу, розробка ефективних систем 
адаптації та мотивації персоналу, розвиток персоналу – 
все це необхідно для ефективного управління компанією 
і її розвитку. Цілком природно, що за розробку та впро-
вадження цих технологій відповідає служба персоналу. 
Однак у більшості випадків служба персоналу і без того 
понад усяку міру перевантажена поточною роботою. І в 
цій рутині просто немає часу займатися чимось ще крім 
своєї щоденної роботи. Одним з найбільш простих і ефек-
тивних рішень може бути рішення передати деякі функ-
ції служби персоналу на аутсорсинг. В передових країнах 
світу широкого розповсюдження й розвитку набула тех-
нологія аутсорсингу кадрових процесів. За таких умов по-
требують наукового дослідження можливостей застосу-

вання методів та управлінських технологій менеджменту 
у практиці вічизняних підприємств.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми сут-
ності, завдань та ефективності кадрового аутсорсингу 
досліджували ряд вітчизняних та іноземних науковців, 
зокрема Морган Р., Дойл Д., Бойченко В.С., Дідух О.В., 
Загородній А.Г., Несторова О.О., Шкода Т.Н, та інші. 
Аналіз публікацій засвідчує, що сьогодні проблема ка-
дрового аутсорсингу стає все більш актуальною. Осно-
вний акцент науковці роблять на теоретичні аспекти та 
особливості його впровадження в окремих бізнес-про-
цесах, але питання комплексного дослідження аутсор-
сингу як важливого інструменту вдосконалення управ-
ління персоналом висвітлено недостатньо.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є 
визначення одного із важливих інструментів в управ-
лінні, яким є аутсорсинг і його різновиду – аутсорсингу 
персоналу та аналіз його сучасного стану, а також про-
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The modern state of grain-growing industry of Ukraine is investigational in this article, basic problems and prospects 
of her development are certain in the modern terms of menage, value of efficiency of grain-growing production for 
the economy of the state. The analysis of the state and competition structure of market of grain is certain in Ukraine. 
Market of grain-growing industry of Ukraine segmentation is conducted on areas and in particular on one man. On the 
basis of statistical data a study of such indexes is undertaken in a dynamics, as a sowing area of agricultural культр, 
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аналізовано застосування кадрового аутсорсингу в ді-
яльності вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Слово «аутсорсинг» 
походить від англійського «outside resource using», що в 
перекладі означає – використання зовнішніх джерел чи 
засобів. Зазвичай під аутсорсингом розуміють передачу 
частини бізнес–процесів підприємства, на яких воно не 
спеціалізується, і всіх пов'язаних з ним ризиків в управ-
ління професійному виконавцю послуг. «Передоручай-
те іншим те, що вони зроблять простіше і дешевше», – 
підкреслював ще в 70–хх роках XX століття відомий 
маркетолог Філіп Котлер [2].

До фундаторів аутсорсингу в економічній літерату-
рі відносять Генрі Форда, котрий у результаті проти-
стояння з іншим відомим менеджером – Альфредом 
Слоуном – дійшов висновку, що жодна фірма не може 
досягнути високої ефективності самостійно, тому їй 
необхідно передавати окремі функції тим підприєм-
ствам, які на них спеціалізуються. 

В економічній літературі можна знайти різні під-
ходи до визначення поняття «аутсорсинг». Так, Т. Ли-
сенко, вважає, що аутсорсинг – організаційне рішення, 
яке полягає у передачі як окремих функцій, так і біз-
нес–процесів для виконання зовнішнім організаціям з 
метою оптимізації всіх видів ресурсів і концентрації 
зусиль на основному виді діяльності [6].

В свою чергу Л. Домінгез зауважив, що аутсорсинг 
є процесом найму спеціалістів у певній галузі з метою 
передачі їм бізнес – функцій, які не є основними в ді-
яльності підприємства, тобто це є залучення персоналу 
без збільшення соціальних виплат. В окремих випадках 
аутсорсинг може включати також перехід частини пер-
соналу від замовника до аутсорсера.

Методологія аутсорсингу відображається в окремих 
організаційних рішеннях, суть яких полягає в розділен-
ні всіх бізнес-процесів на основні і допоміжні та реа-
лізації допоміжних, а іноді й основних бізнес-процесів 
силами сторонніх організацій – аутсорсерів.

Мета застосування аутсорсингу – використання пе-
редових бізнес-технологій та ноу-хау для завоювання 
й утримання конкурентних переваг у все більш заго-
стрюванній конкурентній боротьбі. Економічна сут-
ність аутсорсингу полягає в побудові системи відносин 
між організаціями, які передають і приймають на себе 
виконання окремих видів діяльності на основі укладе-
них довгострокових контрактів.

Отже, можна сказати, що аутсорсинг – це інстру-
мент управління підприємством, який передбачає укла-
дання контракту між замовниками і постачальниками 
(аутсорсером) з метою виконання основних та друго-
рядних бізнес–функцій за певну плату, що зумовлює 
оптимізацію підприємницької діяльності. На сьогодні в 
Україні існує понад 900 компаній, які надають аутсор-
сингові послуги підприємствам у різних галузях будь-
яких форм власності з різноманітних питань.

Нами було досліджено, що 36% підприємств пере-
дають на аутсорсинг різноманітні виробничі процеси. 
Види послуг, якими користуються підприємства при 
залученні аутсорсингу представленні у відсотковому 
відношенні на діаграмі (рис. 1).

Окрім цього, 31% підприємств користуються послу-
гами залученого персоналу, у тому числі 48,4% – на ко-
роткотривалі проекти, 35,5% – на довготривалі проекти; 
29% – з оформленням персоналу до штату провайдера.
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Рис. 1. Види послуг, які українські підприємства 
передають на аутсорсингу [1]

У наш час важливість ведення кадрового обліку на 
підприємстві деякі роботодавці ставлять під сумнів, 
вважаючи це питання формальним та другорядним. 
Далекоглядний керівник завжди дивиться на крок впе-
ред і розуміє, що кадровий облік – це не тільки доку-
ментальне оформлення штатних змін, це ще й гарантія 
соціальної захищеності як роботодавця, так і співро-
бітників. Кадровий персонал кожного дня обробляє 
масу інформації, робить різноманітні розрахунки, які 
займають багато часу та робочої сили. При виконанні 
кадровиками безліч функцій чи може керівник бути 
впевненим у правильності ведення кадрового обліку на 
підприємстві? Будь–який керівник хоче, щоб персонал 
продуктивно працював і не потребував зайвого часу, а 
витрати на управління кадрами були мінімальними.

Останнім часом все більша кількість напрямів діло-
вої активності стає предметом аутсорсингу, в тому числі 
й кадрові процеси на підприємстві. Кадровий аутсор-
синг є сучасним універсальним і гнучким інструментом. 
Для багатьох підприємств він є способом виживання в 
умовах кризи, скорочення витрат і збільшення ефектив-
ності діяльності. При кадровому аутсорсингу відчутно 
поліпшується якість виконання робіт, відпадає необхід-
ність на утримання «кадрового баласту», значно під-
вищується керованість персоналом, знижується ризик 
некоректної поведінки працівників, оскільки контроль 
здійснюється як безпосередньо зовнішніми експертами, 
так і менеджерами самого підприємства.

Під терміном «кадровий аутсорсинг» розуміють 
таку форму господарських взаємовідносин, за якої ро-
ботодавець передає частину обов'язків по управлінню 
персоналом спеціалізованій організації (аутсорсеру), 
що здатна надавати високоякісні послуги, завдяки ви-
користанню сучасних новітніх технологій управління 
персоналом та наявністю у своєму штаті висококвалі-
фікованих спеціалістів.

В Україні кадровий аутсорсинг знаходиться в ста-
дії формування. Найбільш відпрацьованою є послуга 
аутстаффінгу. Першопрохідником цього виду послуг, 
безумовно, є Генеральна дирекція з обслуговування 
іноземних представництв (з початку 1990-х ця орга-
нізація була монополістом у даному виді сервісу, що 
закріплено нормою КЗпП) [4]. На сьогодні в Україні 
налічується 10 підприємств, які надають послуги аут-
сорсингу у сфері управління персоналом. До них на-
лежать: Юридична та консалтингова фірма «Стратегія» 
(м. Львів), Корпорація «Глобал Консалтинг» (м. Київ), 
Юридична компанія «Право24» (м. Вінниця), Асоціація 
інтерактивного менеджменту (м. Київ), ТОВ «Квелл» 
(м. Київ), НОІЛ ГРУП (м.Київ), ТОВ «Консалтинго-
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вий центр» Еф. Еф. Пі (м. Київ), Бухгалтерська служба 
«Анна» (м. Донецьк), ВАТ «ТЛС ГРУП» (м. Київ), Нова 
персона (м. Кривий Ріг). 

Існує досить багато видів аутсорсингу кадрових 
процесів (Таблиця 1).

Таблиця 1
Види аутсорсингу кадрових процесів 

Види аутсор-
сингу кадрових 

процесів
Характеристика послуги

Аутсорсинг під-
бору персоналу 
(рекрутмент, 
хедхантінг)

Процес пошуку та відбору канди-
датів високої якості – від робітни-
чих спеціальностей до керівників 
вищої ланки та вузьких спеціалістів 
шляхом проведення спец заходів по 
залученню та експертизі кандидатів.

Аутсорсинг 
атестації персо-
налу та кадро-
вого аудиту

Процес оцінки ефективності ви-
конання співробітником посадових 
обов'язків, ув'язка оплати праці з 
результатами роботи персоналу 
та підвищення його кваліфікації; 
оцінка кадрового потенціалу під-
приємства та аналіз ефективності 
системи управління персоналом.

Аутсорсинг  
в системі на-
вчання

Процес навчання, підвищення 
кваліфікації та професійної пере-
підготовки персоналу за межами 
підприємства або шляхом залу-
чення зовнішніх спеціалістів, що 
передбачає проведення спеціалізо-
ваною компанією окремих тренін-
гових програм, а також побудову 
функціональної системи навчання 
та розвитку персоналу.

Аутсорсинг  
НR-адмініст- 
рування

Процес аналізу, оцінки та оптимі-
зації спеціалізованою організацією 
кадрової документації, адміністру-
вання зарплати, складання посадо-
вих інструкцій та інших документів.

Лізинг персо-
налу

Специфічна форма його залучення, 
яка передбачає надання у тим-
часове користування персоналу 
підприємства-провайдера у розпо-
рядження іншого підприємства з 
метою усунення невідповідності 
між наявними людськими ресурса-
ми та потребою в них.

Аутстафінг Виведення персоналу за штат 
компанії-замовника та оформлення 
його в штат компанії-провайдера 
з метою скорочення чисельності 
штатного персоналу.

Аутплейсмент Комплекс заходів, спрямованих 
на надання допомоги скороченим 
працівникам у працевлаштуванні 
та адаптації за допомогою спеціа-
лізованих агенцій шляхом надан-
ня інформаційної підтримки та 
консультацій щодо пошуку нового 
місця роботи.

⃰ Складено на основі [5]

Звичайно, як і будь-який бізнес-процес, аутсорсинг 
персоналу має свої плюси і мінуси, а також вимагає 
певних попередніх розрахунків і фінансових витрат. 

Існує досить багато переваг залучення сторонніх 
виконавців для виконання тимчасових завдань на під-
приємстві. Наприклад, при необхідності компанія може 
одержати спеціаліста певної кваліфікації в будь-який 
час і за короткий строк, при цьому практично не збіль-
шуючи витрат. У випадку якщо тимчасовий співробіт-
ник з якихось причин не підходить для виконання тієї 
або іншої діяльності, його можна швидко й без додат-
кових вкладень замінити. Крім того' обсяг кадрового ді-
ловодства компанії зменшується, що при величезному 
й постійному завантаженні співробітників організацій 
має чимале значення.

Серед головних причин звернень компаній до аут-
сорсингу є залучення професійної експертизи, можли-
вість зосередитися на основних аспектах ведення біз-
несу, вимоги центрального офісу та оптимізація витрат 
на персонал.

До основних переваг кадрового аутсорсингу відно-
сяться такі, як:

1. Зниження ризиків, пов'язаних із трудовими від-
носинами;

2. Зменшення видатків, а також навантаження влас-
них працівників щодо супроводження управління пер-
соналом (ведення кадрової документації, надання зві-
тів, видача довідок тощо);

3. Кадровий аутсорсинг дозволяє задіяти наших 
спеціалістів, і при цьому не збільшувати чисельність 
штату працівників Вашого підприємства, відпадає не-
обхідність створення та укомплектування нового робо-
чого місця на підприємстві;

4. Компанія-замовник зможе всі сили зосередити на 
першочергових задачах і функціях своєї основної про-
фільної справи;

5. Максимально оптимізувати затрати на облік ка-
дрів, ведення документації та оплату праці;

6. Відмовитися від прийняття на роботу працівни-
ків, послуги яких не потрібні постійно, отримати гнуч-
кість в управлінні персоналом.

Позитивний досвід багатьох компаній показує, що 
використання кадрового аутсорсингу є вигідним. Він 
надає можливість зосередитися на основних бізнес за-
дачах, не відволікаючись на управління персоналом.

Проведене дослідження компаніями «Rost Group» 
та «Ернст енд Янг» про використання кадрового аут-
сорсингу в Україні показало, що близько 90% опитаних 
компаній вважають доцільним використання аутсорсин-
гу певних функцій управління персоналом, таких як:

• оцінка персоналу (включаючи проведення центрів 
оцінки та оцінки 360 градусів);

• розрахунок і нарахування заробітних плат;
• підбір і найм персоналу;
• навчання і розвиток персоналу;
• кадровий облік.
Проте поряд з плюсами кадрового аутсорсингу іс-

нує низка недоліки у використанні таких послуг. Недо-
ліками аутсорсингу є питання конфіденційності, висо-
ка вартість деяких послуг, ризик отримання неякісних 
послуг та нетривалий фінансовий ефект через відсут-
ність зворотного зв'язку та індивідуального підходу до 
кожного клієнта.

Як негатив слід зазначити, що українські підприєм-
ства мають менший порівняно із зарубіжними досвід 
роботи на ринку аутсорсингових послуг, а через те не 
так глибоко розуміють проблеми і завдання цієї сфери 
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діяльності. Відсутність сформованої культури аутсор-
сингових взаємовідносин є однією з основних причин 
недостатньої ефективності цих операцій. 

До того ж на низькі темпи розвитку аутсорсингу 
в Україні, на думку вітчизняних фахівців, впливають 
недотримання аутсорсером зобов'язань щодо якості 
виконуваних ним робіт і послуг; недостатнє розумін-
ня аутсорсером стратегії підприємства у відповідно-
му сегменті діяльності; непередбачуване зростання 
цін на послуги аутсорсера; зниження рівня контролю 

з боку підприємства за функціями, переданими на 
аутсорсинг.

Висновки. Звертаючись до ауторсингу, організація 
робить грамотний логічний хід, який полегшує її діяль-
ність і сприяє росту фінансового благополуччя. Один з 
найбільш яскравих прикладів – аутсорсинг персоналу 
компанії, або кадровий аутсорсинг. При цьому підпри-
ємство передає всі організаційні моменти, пов'язані з 
кадровим справою, фірмі-підряднику, яка виробляє під-
бір і найм персоналу на тимчасовій і постійній основі.
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У статті розглянуто трудові ресурси як один з найголовніших факторів, які визначають ефективний роз-
виток підприємства, як складову та основний інструмент конкурентоспроможності підприємства. Про-
аналізована роль трудових ресурсів у підвищенні ефективності діяльності підприємства. Досліджено 
проблеми, що виникають у процесі формування якісного персоналу підприємства та основні шляхи їх 
подолання з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства. Визначено конкурентні перева-
ги працівників та їх зв'язок із конкурентними перевагами підприємства. Запропоновано напрями розви-
тку кадрової політики для досягнення найефективнішого використання трудових ресурсів підприємства.
Ключові слова: трудові ресурси, конкурентоспроможність, людський капітал, персонал, кадровий 
потенціал, кадрова політика.

Постановка проблеми. З переходом України 
до нових умов господарювання, достатньо швидко 
з'ясувалось, що продукція багатьох підприємств ви-
явилась неконкурентоспроможною на світовому ринку. 
Саме питання про підвищення конкурентоспромож-
ності національних підприємств стало політичним прі-
оритетом для всіх більшості країн світу.

Основою функціонування будь-якого підприємства 
є його ресурсне забезпечення. Трудові ресурси більшою 
мірою, ніж інші чинники виробництва, визначають 
стратегічний успіх підприємства, є основою забезпе-
чення його конкурентоспроможності. Виходячи з цьо-
го, резерви людського капіталу слід розглядати як голо-
вні резерви розвитку виробництва. Недостатня увага до 
трудових ресурсів у підготовці та реалізації господар-
ських рішень, як правило, веде до низького економічно-
го ефекту. В сучасних умовах конкурентоспроможність 
підприємств визначається великою кількістю чинників 
і умов. Одним із важливих чинників, які обумовлюють 
досягнення підприємством конкурентних переваг, є на-
явність достатньої кількості якісних трудових ресурсів 
і ефективне управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням управління трудовими ресурсами та їхньому впливу 
на діяльність підприємства присвячені праці багатьох 
українських вчених. Серед них: Качан Є.П., Шушпа-
нов Д.Г., Осовська Г.В, Жуковський М.О., Малік М.Й., 
Шпикуляк О.Г. В своїх дослідженнях вони підкреслю-
ють, що рівень ефективності і конкурентоспроможнос-
ті підприємства у ринкових умовах залежить від його 
трудових ресурсів. Рівень розуміння керівництвом зна-
чимості людського фактору у розвитку організації має 
визначальний вплив на ефективність праці, а отже і на 
ефективність роботи підприємства в цілому.

Формулювання цілей статті. Розглянути та ви-
значити вплив трудових ресурсів на конкурентоспро-
можність підприємства. Дослідити проблеми, що ви-
никають у процесі формування якісного персоналу 

підприємства та основні шляхи їх подолання з метою 
підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспро-
можність – це здатність суб'єкта господарювання 
(підприємства, фірми, галузі, держави) господарюва-
ти ефективніше ніж інші у конкретному середовищі: 
сегменті ринку, галузі, національному або світовому 
ринках. Конкурентоспроможність є складною еконо-
мічною категорією, яку можна розглядати на різних 
рівнях. На рівні підприємства вона визначається здат-
ністю випускати конкурентоспроможну продукцію [2].

Трудові ресурси – це соціально активне населення кра-
їни. Трудові ресурси спроможні створювати матеріальні 
блага, духовні та інтелектуальні цінності. Під поняттям 
людський капітал ми розуміємо знання, вміння і навички 
людини, які сприяють підвищенню її продуктивної сили і 
заробітків. Його можна визначити як сукупність спадко-
вих і набутих фізичних, а також духовних якостей і влас-
тивостей людини, які використовуються для виробництва 
товарів, послуг і певних матеріальних благ. Людський 
капітал може розглядатися як сума грошових інвестицій 
у здоров'я, професіональні знання і розвиток творчих зді-
бностей працівника. Персонал – це особовий склад уста-
нови, організації, підприємства або частини цього складу, 
виділена за функціональною ознакою, наприклад, управ-
лінський персонал. Кадровий потенціал характеризуєть-
ся чисельністю і структурою управлінського персоналу, 
особистими і діловими якостями кадрів, а також рівнем 
їхньої професійної кваліфікації, індивідуально-психоло-
гічними і фізичними даними.

Трудові ресурси – один з найголовніших факторів, 
які визначають ефективний розвиток підприємства. 
Кількісні та якісні характеристики персоналу визна-
чають можливість реалізації стратегії розвитку, струк-
турної перебудови, зростання продуктивності праці 
та розширення підприємства в цілому. Саме трудові 
ресурси підприємства є невичерпним резервом під-
вищення ефективності діяльності підприємства, важ-
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ливим стратегічним потенціалом, впливають на його 
конкурентоспроможність, визначають напрями по-
дальшого розвитку [1].

Досвід багатьох зарубіжних компаній за останні 
десятиріччя свідчить про посилення ролі управління 
трудовими ресурсами в системі чинників, які забезпе-
чують конкурентоспроможність підприємства.

Сучасні концепції управління базуються на тому, що 
люди є одним з найважливіших економічних ресурсів 
компанії, джерелом її доходів, конкурентоспроможнос-
ті і розвитку. Наприклад, Л. Якокка стверджує, що «всі 
господарські заходи об'єднуються трьома поняттями: 
люди, продукція, прибуток. Передусім головну роль ві-
діграють люди. Якщо немає здібних спеціалістів, то всі 
ваші намагання будуть марними» [6, с. 341].

Аналіз свідчить про те, що в сучасній закордон-
ній теорії та практиці управління персоналом домінує 
принцип, згідно з яким трудові ресурси сприймають-
ся як активний елемент і необхідна складова системи 
управління підприємством. Одним з напрямків управ-
ління підприємством є забезпечення його конкуренто-
спроможності.

Трудові ресурси мають специфічний вплив на рівень 
конкурентоспроможності підприємства. Достатня за-
безпеченість підприємств трудовими ресурсами відпо-
відного рівня кваліфікації та професійних навичок, їхнє 
раціональне використання, високий рівень продуктив-
ності праці мають велике значення для збільшення обся-
гів продукції та підвищення ефективності виробництва. 
Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами та ефективності їх використання, залежать 
обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність 
використання устаткування, машин, механізмів, і, як 
результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, 
прибуток та низка інших економічних показників.

Жуковський М.О. зазначає, що конкурентоспромож-
ність підприємства залежить від ефективності викорис-
тання трудових ресурсів, на яку, у свою чергу, впливає 
сукупність властивих їм конкурентних переваг. Їх прояв 
визначається зовнішніми або внутрішніми умовами. Фа-
хівець, який працює у конкурентному середовищі, сам не 
буде прагнути бути конкурентоспроможним. Міра його 
конкурентоспроможності у відповідному середовищі ви-
значається цінностями самого фахівця. Фахівець із низь-
ким рівнем кваліфікації та професіоналізму буде прагну-
ти до їх підвищення відповідно до загального рівня [1].

Від трудових ресурсів залежить ефективне функ-
ціонування системи менеджменту, а тому досить важ-
ливою умовою формування ефективної команди є 
постійний розвиток персоналу, зокрема підвищення 
кваліфікації. Рівень кваліфікації персоналу повинен ви-
переджати розвиток технології виробництва і системи 
організації виробничо-трудового процесу. Чим вищий 
загальний рівень розвитку економіки, чим складніші 
завдання йому доводиться вирішувати, тим важливі-
шою є потреба у трудових ресурсах високої кваліфіка-
ції. Для того, щоб виробництво відповідало вимогам 
часу, створюються системи підготовки кадрів і підви-
щення їхньої кваліфікації. Л. Шевченко визначає такі 
форми підвищення кваліфікації персоналу [5, с. 213]:

– організована та неорганізована (самоосвіта);
– професійно або проблемно – орієнтована (за по-

требами), спрямована на формування необхідної орга-
нізаційної поведінки;

– заснована на стандартних або спеціальних (за-
гальних та конкретних) програмах;

– призначена для цільових груп (керівники, спеціа-
лісти) або для всього персоналу.

Як зазначає В.Г. Полонський, сучасні підходи до 
кадрової політики мають бути сконцентровані навколо 
проблем національної системи кваліфікації і компетен-
цій, підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації фахівців і робітників. Для успішної реалізації 
цього питання пропонуються такі напрямки діяльності:

– інноваційна організація навчального процесу;
– принципово новий підхід до змістового наповне-

ння навчальних програм;
– організація стажування фахівців;
– новітні підходи до вирішення економічних питань 

щодо вартості людського капіталу та розробка відпо-
відного економічного механізму;

– введення до складу витрат на виробництво товарів і 
послуг відрахувань на амортизацію людського капіталу;

– оскільки людський капітал зазнає швидкого мо-
рального старіння, доцільно визначити норми його 
амортизації та термін окупності.

Реалізація такого комплексного підходу забезпечить 
конкурентоспроможність фахівців і робітників на рин-
ку праці та прискорить процес інтеграції України у сві-
товий економічний простір [3].

Людський капітал все більшою мірою визначає хід і 
результати економічних процесів. Під впливом іннова-
ційних змін скорочується частка важкої праці, фізичної, 
низькооплачуваної праці, натомість – зростає загально-
освітній і культурно-технічний рівень та кваліфікація 
робітників. Людство вийшло на такий рівень розвитку, 
при якому еволюція стала можлива тільки за умови 
творчої активності робітників значної частини профе-
сій, широкого використання в сфері суспільної праці, 
новітніх технічних і супутніх їм знань. Людські знання 
стали особливо цінним капіталом, об'єктом інвестуван-
ня, котрий генерує новий потік доходу внаслідок освіти, 
кваліфікації [4, с. 132]. Саме тому керівники будь-якого 
підприємства є зацікавлені щодо здійснення соціальних 
витрат – ефективних вкладень в людський капітал.

В постіндустріальному суспільстві, в сучасних рин-
кових умовах, коли виробництво знаходиться на високій 
стадій автоматизації та механізації, здавалося б потреба 
в трудових ресурсах повинна значно зменшитися. Але 
чи дійсно це так? Чи може найпростіший виробничий 
процес обійтися без втручання людського фактора? На 
мою думку така ситуація є неможливою, адже механі-
зація та автоматизація виробництва покликані для того, 
щоб полегшити працю, відсторонити працівника від 
шкідливих умов, але аж ніяк не усунути його від вироб-
ничого процесу. Для забезпечення конкурентоспромож-
ності підприємства недостатньо лише запровадження у 
виробництво найновішої техніки та передової технології 
виробництва, а перш за все забезпечення працівників 
відповідними знаннями та навичками як працювати з 
даною технікою. Адже трудові ресурси є тим фактором, 
який приводить в дію весь виробничий процес, який по-
кликаний здійснювати контроль за кожною стадією ви-
робництва, але найголовніше те, що він є генератором 
ідей – інноваційних шляхів розвитку, при реалізації яких 
забезпечується конкурентоспроможність підприємства.

Висновки. Серед чинників, які формують кон-
курентоспроможність ресурсного потенціалу, одне з 
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провідних місць посідають саме трудові ресурси ор-
ганізації. Вони характеризуються сукупністю специ-
фічних рис, насамперед, пов'язаних з їхнім соціаль-
но – економічним характером, який головним чином 
виявляється у відмінностях трудових від решти еко-
номічних ресурсів. Як складовою конкурентоспро-
можності підприємства, трудовими ресурсами слід 
управляти відповідно до їхніх особливостей і умов зо-
вніш-нього середовища. Необхідно розробляти стра-
тегії управління персоналом з урахуванням сучасного 
світового досвіду, створювати нові системи навчання 

і розвитку персоналу підприємства. Інвестування в 
розвиток людського капіталу дає можливість досягти 
не тільки короткострокового економічного успіху, а й 
закласти основу для формування позитивних довго-
строкових тенденцій у розвитку національної еконо-
міки і кожного підприємства зокрема.

Державна політика має бути спрямована на запози-
чення досвіду розвинутих країн з ринковою економікою. 
Вкладення коштів у розвиток трудових ресурсів підви-
щить рівень конкурентоспроможності підприємств як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
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В статье рассмотрены трудовые ресурсы как один из главных факторов, определяющих эффективное разви-
тие предприятия, как составляющую и основной инструмент конкурентоспособности предприятия. Проана-
лизирована роль трудовых ресурсов в повышении эффективности деятельности предприятия. Исследованы 
проблемы, возникающие в процессе формирования качественного персонала предприятия и основные пути 
их преодоления с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Определены конкурентные пре-
имущества работников и их связь с конкурентными преимуществами предприятия. Предложены направления 
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The article deals with the human resources, which are the most important factors to determine the effective development 
of the company being a part and the basic competitive tool. It has been analyzed that the role of the human resources 
underlies in the improving of the efficiency of the company. The problems, that arise in the process of formation of 
high-quality personnel and the basic ways to overcome them in order to increase the competitiveness of the company, 
have been studied. The competitive advantages of the workers and their relation to the competitive advantages of the 
company have been defined. The directions of the development of HR (human resources) policy have been suggested 
to achieve the most effective use of human resources of the company.
Keywords: human resources, competitiveness, human capital, personnel, human resources, personnel policy.



193

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 347.54.3 

АНАЛІЗ РИНКУ ПРОФНАСТИЛУ 

Михайлова Г.В.
магістр 
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Профнастил є дуже популярним будівельним матеріалом і на ринку є безліч варіантів,як по ціновій ка-
тегорії так і по асортименту. Але не всі виробники пропонують якісний товар, унаслідок того, що на-
шою державою чітко не регламентовані мінімальні вимоги по специфікації виробів профнастилу. Укра-
їнський ринок профнастилу сформований. Правда, окремі структурні елементи, з урахуванням ринкових 
вимог та уроків глобальної кризи, потребують вдосконалення. На сьогоднішній день цей ринок включає 
в себе різні компанії, що працюють в інтересах розвитку вітчизняного ринку профільованого настилу.
Ключові слова: профнастил, цінова категорія, специфікація, структурні елементи, криза, вітчизня-
ний ринок.

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються 
загалом в економічній сфері України та будівельній 
галузі, як складової виробничого потенціалу країни, 
вимагають впровадження нових технологій, матеріа-
лів та заходів, спрямованих на покращення процесу 
функціонування усіх сегментів виробничої та спожи-
вацької сфери. На шляху застосування таких інновацій 
активним попитом користується такий вид будівельних 
матеріалів, як профільований лист (профнастил), що 
отримав значне поширення у будівництві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми реалізації потенціалу українських підприємств 
розглядають у своїх дослідженнях Ю.О. Гершуненко, 
О.І. Гончар, Ю.О. Кушнір, О.М. Ждан, Т.М. Мельник, 
В.В. Дружиніна, Л.В. Різніченко та ін. 

Мета дослідження. Ознайомлення з ринком про-
фнастилу та аналіз його можливостей.

Виклад основного матеріалу. Примітно, що ринок 
профнастилу – один з небагатьох, який можна назва-
ти чисто українським. В останні роки майже повністю 
припинився імпорт – нині серед закордонних марок 
на ринку помітні лише шведська Lindab (в Україні за-
возиться переважно продукція її угорського заводу), 
«Центросталь-Домсталь» (продукція польського заво-
ду Centrostal) і російська «Метал Профіль». Набагато 
більшу частину профнастилу, зокрема з покриттям, по-
стачають вітчизняні виробники. При цьому список ви-
робників профнастилу продовжує поповнюватися.

Як зазначають оператори ринку, найближчим часом 
кількість виробників зростатиме. Цьому сприятиме не 
тільки подальше зростання попиту, а й зниження по-
рога входження на ринок. Раніше обладнання для про-
кату профнастилу з покриттям можна було придбати 
тільки у Фінляндії. Фінський прокатний стан коштує  
200-500 тис. у. е., а для кожного типорозміру (по висоті) 
профнастилу найкраще мати окремий прокатний стан. 
Для задоволення попиту покупців виробник повинен 
тримати в своєму асортименті хоча б по одній позиції 
стінового (висота – до 20 мм), покрівельного (20-45 мм) 
і несучого (45-160 мм) профнастилу. В останні роки на 
ринку з'явилися порівняно дешеві прокатні стани поль-
ського, російського та вітчизняного виробництва.

На сьогоднішній день в Україні 13 підприємств, які 
відповідають за виготовлення металочерепиці та про-

фнастилу. При цьому їх кількість за останні 3 роки 
зросла з 13 заводів до 25. Кількість станів, які форму-
ють профнастил, перевищує два десятка (рік тому їх 
було ще 15). Продуктивність кожного з таких станів  
8 м. пог. готової продукції в хвилину. Найбільше таких 
ліній у ПГ «Арсенал» – шість, у трьох компаній – по 
два, у решти гравців ринку – по одній. 

Зміни ринку металочерепиці та профнастилу напря-
му пов'язані з тенденціями будівельного ринку в ціло-
му. Приміром, в 2013 році було відзначено зниження 
обсягу ринку профнастилу та металочерепиці на 3-5% 
по відношенню до 2012 року. Подібна ситуація спосте-
рігалася і в інших сегментах будівельної галузі. Безсум-
нівно, зміна політичної та економічної ситуації в краї-
ні буде стримувати зростання ринку. Темпи зростання 
ринку профнастилу випереджають темпи росту ринку 
металочерепиці. За підрахунками фахівців, сьогодні 
70% продажів будівельних матеріалів з пофарбованої 
оцинкованої сталі припадає на сталевий профнастил, а 
30% – на металочерепицю. Тенденція більш динаміч-
ного розвитку ринку профнастилу збережеться і нада-
лі. Але це не означає, що обсяги ринку металочерепиці 
перестануть рости.

Виготовленням профнастіла займається достатньо 
багато вітчизняних компаній, вони повністю витіснили 
імпортну продукцію. Сьогодні частка імпорту складає 
не більше 1-2%. На українському ринку налічуєть-
ся близько 25-30 компаній, які проводять профнастіл.  
«У особливо крупних розмірах» профнастіл випуска-
ють: ТОВ ТД «Альбатрос» (м. Дніпропетровськ), ПГ 
«Арсенал» (м. Київ, Донецьк, Харків, Одеса, Сімферо-
поль, Хмельницький), завод «Майстер-Профі» (м. Дні-
пропетровськ), компанія «Руукки Україна» (м. Київ), 
компанія «ТПК» (м. Яворів Львівської обл.), «Захід-
спецпрофіль» (м. Луцьк), «Киевметаллпром» (Київська 
обл.), ТОВ «Модуль» (р. Кам'янець-подільський), завод 
«Промстан» (м. Миколаїв), «ПСМ-профіль» (м. Пол-
тава), «Джерельце» (Чернівецька обл.), «САВВАТС» 
(м. Київ), «Сталеві конструкції – Україна» (м. Київ), 
«Фастех» (м. Київ), ЗАТ «Укрінструмент» (м. Київ)  
і ін. Асортимент профнастіла у крупних заводів зна-
чно більше, чим у дрібних виробників. Серед основних 
тенденцій ринку профнастіла – стабільне зростання 
об'ємів продажів, збільшення числа замовлень на про-
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фнастіл з полімерним покриттям, стабілізація (і навіть 
можливе зниження) цін, збільшення об'ємів замовлень з 
боку держпідприємств, зростання числа виробників [4].

Такого результату виходить досягти завдяки фоку-
суванню на якості продукції та комплексному підходу в 
роботі з покупцями. Унаслідок того, що нашою держа-
вою чітко не регламентовані мінімальні вимоги по спе-
цифікації виробів профнастилу, більшість пропозицій на 
ринку звелося до спеціфікаціі: товщина 0,40-0,43 мм з 
вмістом цинку 100-140 гр./кв.м максимум, походження 
металу – Китай. Позиціонування (іншими словами, від-
вертий обман споживачів) – Словаччина, Україна, Поль-
ща і т.д. Візуально ідентифікувати обман не можна, пе-
ревірити справжність можна тільки побічно. Наприклад, 
у Польщі, стандартом мінімальної якості є товщина 
металу (0,5 мм) і вміст цинку (275 г/кв.м). У більшості 
дрібних виробників профнастилу проблеми не тільки з 
якістю сировини, але також і з сертифікацією і ліцензу-
ванням виробництва. Не проводиться контроль якості, 
немає чітких гарантійних зобов'язань і т.д.

Споживчий ринок профнастилу за характером по-
питу можна поділити на два сегменти:

• приватні особи (40%) – переважно використову-
ють «низькі» профлисти (8-21 мм). Основний фактор 
вибору – ціна і економічність. Для залучення клієнтів 
досить реклами в масових виданнях;

• будівельні компанії (60%) – використовують весь 
діапазон профілів (8-114 мм) на різні цілі. Для великих 
продажів необхідно вести постійний активний пошук 
корпоративних клієнтів, брати участь в тендерах, за-
лучати рекламними акціями, гнучкими системами зни-
жок та іншими продажними інструментами.

Особливо швидкими темпами зростає попит на 
профнастил з пофарбованої оцинковки з полімерним 
покриттям. Цей сегмент ринку представники компанії 
«Ранніла-Київ» – оцінюють в 5,5-6,5 млн кв. м. Втім, 
найбільшим попитом все ще користується профнас-
тил зі звичайної оцинкованої сталі, нефарбований і без 
полімерного покриття. Співвідношення на ринку між 
профнастилом з покриттям і без оператори ринку оці-
нюють по-різному («Майстер-Профі» – як 1:2, «ТПК» 
і «СавВАТС» – як 1: 3, «Арсенал» – як 1:5). В абсолют-
них цифрах обсяги ринку профнастилу без покрит-
тя фахівці оцінюють в 30-40 млн кв. м. Оцинкований 
профнастил з покриттям сьогодні використовують пе-
реважно в новому будівництві, оскільки полімерне по-
криття продовжує термін служби матеріалу, а безспірне 
естетична перевага спонукає брати для обшивки стін 
кольоровий профнастил навіть заводи. Для супермар-
кетів і торгових центрів оформлення стін в корпоратив-
них кольорах давно стало обов'язковим. Відповідно, 
майже весь стіновий і покрівельний профнастил для 
нових будівель – кольоровий і з полімерним покриттям. 
Тепер навіть на крамнички, кіоски та паркани беруть 
профнастил з поліестровим покриттям – покупці все 
більше схиляються до надійнішого матеріалу.

У той же час не вимагає покриття несучий про-
фнастил, поверх якого укладають утеплювач і рулон-
ні покрівельні матеріали в плоских покрівлях. Тому 
профнастил без покриття здебільшого купують ті ін-
вестори промислових і складських об'єктів, яким ката-
строфічно бракує оборотних коштів, а також власники 
підприємств, побудованих ще тоді, коли профнастилу з 
покриттям не було, – для ремонту своїх об'єктів.

Загальне ж зростання попиту на профнастил під-
штовхує виробників до розширення потужностей. Про 
такі наміри оголошують переважно порівняно молоді 
виробники. Зокрема, планує розширити виробничі по-
тужності в цьому сезоні полтавський «ПСМ-Профіль». 
Про наміри встановити по два нових прокатних стани 
з виробництва профнастилу повідомили «Укрінстру-
мент» та «Київметалопром». Також незабаром хоче від-
крити новий завод (лінія з виробництва металочерепиці 
та лінія з виробництва профнастилу висотою профілю-
вання 20 мм) промислова група «Арсенал». Як повідо-
мили представники групи, на вже діючих заводах пла-
нується встановити лінії з виробництва профнастилу 
висотою профілю 10 і 60 мм. [2, c. 10].

Відповідно, стає більше і виробників сталі, з якими 
співпрацюють виробники профнастилу. Якщо ще років 
п'ять тому більшу частину профнастилу без покриття 
випускали з вітчизняної оцинковки, а з покриттям – із 
західноєвропейської (причому кожен виробник про-
фнастилу співпрацював тільки з одним металургійним 
заводом), то тепер виробники розширюють асортимент 
цінових пропозицій. Виробники профнастилу без по-
криття зараз використовують переважно оцинковку 
російської «Северстали», яка якісніше вітчизняної. 
А підприємства, що спеціалізуються на профнастилі з 
покриттям, застосовують також оцинковку німецьких 
компаній ARCELOR / Ekostahl і ThyssenKrupp («ТПК»), 
словацького заводу US Steel Kosice, японської компанії 
Sysko (група «Арсенал»), що дають, як і західноєвро-
пейські виробники, гарантію на 10 років, і продукцію 
польських, російських і казахських заводів. До таких 
кроків виробники профнастилу вдаються з метою під-
тримати конкурентоспроможні ціни на кінцеву продук-
цію в умовах зростання курсу євро, адже для великого 
промислового об'єкта різниця в ціні в одну гривню за 
квадратний метр дає суттєву економію.

Ці тенденції привели до появи вітчизняних вироб-
ників оцинкованої сталі з покриттям («Євросталь-Тех-
нологія» і «Модуль»), які змогли забезпечити найнижчу 
ціну профнастилу. Тому деякі великі українські вироб-
ники вже активно використовують вітчизняний метал з 
покриттям [3].

Сьогодні ринок металевих покрівельних матеріалів 
продовжує працювати, незважаючи на військові дії на 
Сході України. Обсяг споживання, за оцінками фахів-
ців, не знизився, а в момент знецінення гривні було зна-
чне зростання попиту. Адже металева покрівля є това-
ром тривалого користування, забарвлений в заводських 
умовах метал, попередньо оцинкований (європейська 
норма 275 гр./кв.м цинку), прослужить домовласникам 
не менше 50 років, тобто інвестиція грошових коштів 
в покрівлю прослужить, одночасно, трьом поколінням. 
Аналогічного, за термінами служби, товару просто не-
має, не рахуючи сам об'єкт нерухомості, накритий ме-
талевою покрівлею.

В даний час в Україні склалася ситуація, коли на 
ринку покрівельних матеріалів більшість виробників 
конкурують виключно ціною, в результаті пропоную-
чи кінцевому споживачеві продукцію з постійно погір-
шується якістю. Для споживача це означає мінімальну 
економію на етапі будівництва за рахунок значного 
подорожчання експлуатаційних витрат на утримання 
будівлі, зменшення довговічності і збільшення ризиків 
дострокового обвалення конструкцій і, як наслідок, за-
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грозу життю і здоров'ю людей. Виходом з даної ситу-
ації буде створення нових стандартів виробництва та 
використання будівельних матеріалів з тонколистової 
сталі і впровадження кращих світових практик з ви-
користання сучасних матеріалів та ефективних кон-
струкцій, робота над якими ведеться в рамках комітету 
з покрівельним і фасадним конструкціям Українського 
Центру Сталевого Будівництва. За оцінками фахівців, 
обсяг реалізації на ринку в роздрібних цінах в 2010 р 
становить 540-650 млн. грн., Валовий обсяг виробни-
цтва в 2010 р склав – 12-13 млн. кв. м.

Висновок. Проведені дослідження дозволяють 
констатувати, що профнастил (сталеві профільовані 
листи) – це універсальний будівельний матеріал, який 
зроблений холодним прокатом, як без покриття, так і з 
полімерним або лакофарбовим покриттям, в який фар-

бують лист, тим самим захищаючи оцинкований шар 
від різних механічних пошкоджень. Завдяки жорсткос-
ті і зручній геометричній формі, профлист характери-
зується високою механічною міцністю і привабливим 
зовнішнім виглядом.

Профнастил є універсальним будівельним матеріа-
лом, який знаходить широке і різноманітне застосуван-
ня в будівництві. В даний час на ринку будматеріалів 
виробниками представлений широкий вибір профілів з 
різними покриттями у всій колірній гамі. Український 
ринок профнастилу сформований. Правда, окремі 
структурні елементи, з урахуванням ринкових вимог та 
уроків глобальної кризи, потребують вдосконалення. 
На сьогоднішній день цей ринок включає в себе різні 
компанії, що працюють в інтересах розвитку вітчизня-
ного ринку профільованого настилу.
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Профнастил является очень популярным строительным материалом и на рынке есть множество вариантов, 
как по ценовой категории так и по ассортименту. Но не все производители предлагают качественный товар, 
вследствие того, что нашим государством четко не регламентированы минимальные требования по специфи-
кации изделий профнастила. Украинский рынок профнастила сформирован. Правда, отдельные структурные 
элементы, с учетом рыночных требований и уроков глобального кризиса, нуждаются в совершенствовании. 
На сегодняшний день этот рынок включает в себя различные компании, работающие в интересах развития от-
ечественного рынка профилированного настила.
Ключевые слова: профнастил, ценовая категория, спецификация, структурные элементы, кризис, отече-
ственный рынок.
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Profiled decking is a very popular building material in the market and there are many options, both on price category 
and assortment. But not all manufacturers offer a quality product, due to the fact that our state is not clearly regulated 
minimum requirements for product specifications sheeting. Ukrainian market of corrugated board formed. However, 
the individual structural elements, taking into account market requirements and the lessons of the global crisis, in need 
of improvement. To date, this market includes various companies operating in the interests of the domestic market of 
profiled sheeting.
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КОМПЛАЄНС У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЙ  
РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Одаренко О.В.
старший викладач
кафедри мереж доступу та забезпечення послуг
філії «Центр післядипломної освіти»
Публічного акціонерного товариства «Укртелеком»

Стаття присвячена аналізу актуальної тенденції сучасного риск-менеджменту – комплаєнсу. Від-
значається, що боротьба з корупцією в реальному секторі економіки є провідним сучасним бізнес-
трендом. Констатується значний збиток від корупційної діяльності для компаній реального сектору 
економіки. Робиться акцент на появі нових механізмів боротьби з корупцією. Як один з методів анти-
корупційних дій розглядається комплаєнс. Висвітлюється походження терміну та його тлумачення в 
різних дослідницьких контекстах. Постулюється порівняльна новизна комплаєнсу як управлінського 
явища та відзначається неопрацьованість цієї проблематики в українському науковому контексті. За-
значаються теоретичні проблеми вивчення комплаєнсу в українській економічній науці. Констату-
ється відсутність методологічних розробок з проблем комплэнсу для компаній українського ринку 
телекомунікацій. Вказуються практичні кроки впровадження комплаєнсу у бізнес-діяльність компа-
ній ринку телекомунікацій. Аналізується специфіка комплаєнс-орієнтованого підходу до управління 
ризиками. Виділяється спектр комплаєнс-ризиків. Досліджуються можливості використання компла-
єнсу в системі риск-менеджменту компаній ринку телекомунікацій. Вказуються переваги комплаєнс-
орієнтованого ризик-менеджменту для телекомунікаційних компаній. Відзначається економічний 
ефект впровадження комплаєнсу в компаніях ринку телекомунікацій.
Ключові слова: комплаєнс, корупція, антикорупційна діяльність, моніторинг антикорупційної діяль-
ності, ризик, ризик-менеджмент, реальний сектор економіки, компанії ринку телекомунікацій, регу-
лятор ринку телекомунікацій, аудит, «культура прийняття ризиків», офіцер комплаєнсу. 

Постановка проблеми. Однією з характерних осо-
бливостей сучасного бізнесу, зокрема у царині теле-
комунікацій, є істотний вплив законодавчих та регуля-
торних норм на розвиток компаній. Ігнорування даних 
норм та корупційні дії призводять як до фінансових 
збитків, так і до значних репутаційних втрат. Так за 
оцінками Всесвітнього банку (2013 р.) щорічні розмі-
ри корупції у країнах, що розвиваються, становлять від 
20 до 40 млрд. доларів. Берлінська Школа управління 
Херті та Фонд Бертельсманн у 2013 р. наголошували, 
що країни Європейського Союзу щорічно втрачають 
від корупції 323 млрд євро. У дослідженні «Барометр 
світової корупції за 2013 рік», опублікованому у лип-
ні 2013 р. Міжнародною організацією Transparency 
International на підставі опитування 114 270 осіб у  
107 країнах світу визначено параметри негативного 
впливу корупційних діянь – знищення конкуренції, де-
фіцит товарів та послуг та їх подорожчення.

Актуальною глобальною тенденцією є поява нових 
механізмів боротьби з корупцією. На глобальному рів-
ні ініційований новий механізм моніторингу Конвенції 
ООН протидії корупції. На підтримку механізму такого 
моніторингу, зокрема з метою самооцінки держав у ца-
рині антикорупційної діяльності, було розроблено спе-
ціальне програмне забезпечення. На корпоративному 
рівні новітнім кроком є комплаєнс, що в аналітичних 
дослідженнях визначається як антикорупційна система. 
«Система комплаенс (Compliance System) – механізм 
забезпечення відповідності організації усім нормам і ви-
могам регуляторів, що відносяться до неї, ефективного 
управління ризиками та протидії загрозам застосування 

санкцій» [1]. Враховуючи антикорупційну спрямова-
ність, комплаєнс часто протиставляється класичному 
переривчастому та ситуативному ризик-менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ня проблематики комплаєнсу дає змогу стверджувати, 
що він все більше стає невід'ємним елементом корпора-
тивного управління як у фінансово-банківській сфері, 
так і у реальному секторі економіки. Проте у науковому 
контексті, зокрема, українському, комплаєнс як управ-
лінська тенденція та факт економічного життя практич-
но не аналізується, що й обумовлює звернення до цієї 
проблематики у даній статті. В аналізі комплаєнсу зде-
більшого превалює публіцистичність. Досліджуються 
не зміст та сутнісні ознаки даного явища, а лише окремі 
практичні аспекти його реалізації. Комплаєнс розгляда-
ється як прерогатива фінансово-банківської сфері, хоча 
глобальні тенденції свідчать про його ефективність і в 
реальному секторі економіки.

У наукових дослідженнях комплаєнсу, що припа-
дають здебільшого на 2010-ті рр., присутні такі теми: 
психологічні аспекти комплаєнсу – комплаєнс авторів, 
комплаєнс доповідача і слухача; медичні аспекти комп-
лаєнсу – комплаєнс у системі «лікар – хворий», компла-
єнс у контексті лікування; юридичні аспекти комплаєнсу.

Детальний аналіз економічних аспектів комплаєн-
су здійснено у дисертаційному дослідженні на здобуття 
вченого ступеню кандидата економічних наук Тімошкіна 
О.В. «Корпоративный комплаенс-контроль как инстру-
мент экономической безопасности» (М. 2010). У дослі-
дженні аналізується поняття «корпоративний комплаєнс-
контроль», наголошується на необхідності вдосконалення 
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такого контролю у контексті боротьби з легалізаціює не-
законних доходів та посилення вимог регуляторів.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи ефек-
тивність корпоративного комплаєнс-контролю, що, 
зокрема, підтверджується дослідженнями ООН та 
Світового банку, є сенс проаналізувати можливість 
запровадження такої функції у компаніях ринку теле-
комунікацій у контексті управління ризиками, зокрема 
операційними, репутаційними та ризиками персоналу.

Тож об'єктом дослідження є комплаєнс як новітня 
тенденція корпоративного управління. Предметом – 
сутнісні риси комплаєнсу та його специфіка у реаль-
ному секторі економіки, зокрема телекомунікаційному. 
Метою дослідження є вивчення можливостей запрова-
дження комплаєнсу у компаніях ринку телекомунікацій 
та визначення його економічного ефекту. Результативне 
дослідження у цій царині має спиратись на комплекс ста-
тистичних даних щодо розвитку ринку телекомунікацій, 
зокрема українського та динаміки корупції на ньому, а 
також на нормативно-правові та регуляторні норми, кор-
поративні стандарти та кодекси з ризик-менеджменту. 
Враховуючи нерозробленість проблематики комплаєнсу 
в українському науково-дослідному контексті, насампе-
ред, відсутність досліджень щодо місця та ролі компла-
єнсу у системі ризик-менеджменту телекомунікаційних 
компаній, дану статтю є сенс розглядати як пролегомени 
до більш грунтовного дослідження з цієї тематики.

Вивчення комплаєнсу, насамперед, має перебачати 
аналіз міжнародної практики у цій царині. На наш по-
гляд, необхідним є звернення до практики провідних 
телекомунікаційних компаній світу задля аналізу ефек-
тивності процедур комплаєнсу у контексті бізнес-ді-
яльності компаній, зокрема її інноваційної складової.

Плануючи реалізувати коплаєнс-концепт у практи-
ці управління ризиками телекомунікаційних компаній, 
необхідно сформувати спеціальний тезаурус. Нині спо-
стерігається нечіткість у використанні терміну «комп-
лаєнс». Насамперед, цей термін використовується у 
фінансово-банківській сфері. На пострадянському про-
сторі даний термін з'явився з появою на ринку дочірніх 
компаній глобальних фінансових структур.

Здебільшого у дослідженнях апелюють до Оксфорд-
ського словника англійської мови (http://www.oed.com/ –  
веб-сайт Оксфордського англійського словника) 
(compliance is an action in accordance with a request or 
command, obedience – дія у відповідності із запитом або 
вказівкою, покора будь-яким внутрішніми або зовніш-
нім вимогам або нормам). 

Комплаєнс сучасними аналітиками та практиками 
ризик-менеджменту розглядається як стратегія, спря-
мована перешкоджанню шахрайства у компаніях. Тобто 
на перший план у системі ризиків компаній реального 
сектору економіки виводиться нині ризики персоналу, 
зокрема ризики, пов'язані з топ-менеджментом. Три-
валий час ці ризики посідали другорядні позиції. Для 
компаній телекомунікаційного ринку ризики персона-
лу посилюються нині на тлі реалізації концепції «при-
йди із власним пристроєм», коли для доступу до інтер-
нету співробітники використовують не корпоративні 
комп'ютери (планшети, стільникові телефони), а власні.

На наш погляд. Для компаній ринку телекомунікацій 
є сенс застосовувати такий термін, як комплаєнс-ризик, 
під яким будемо розуміти ризик (фінансові або репутуа-
ційні втрати), що виникає внаслідок недотримання ком-

панією нормативно-правових та регуляторних норм, що 
унеможливлюють корупцію та шахрайство.

Телекомунікаційний бізнес є транснаціональним, 
тому у своїй діяльності компанії мають враховувати 
законодавство різних країн, де реалізований бізнес. 
Наприклад, у деяких кейсах з комплаєнсу зазначаєть-
ся необхідність кореляції бізнес дій компаній постра-
дянського простору з Законом Великої Британии щодо 
хабарництва (UKBA), який має екстериторіальну дію і 
де містяться важливі антикорупційні вимоги. У цьому 
контексті також слід відзначити Закон США про коруп-
ційну діяльність за кордоном (FCPA), з вимогами якого 
мають рахуватись багато компаній. 

Важливо інкорпорувати термінологію, пов'язану з 
комплаєнсом до нормативно-правових актів та вимог 
регулятора на ринку телекомунікацій (в Україні – На-
ціональна комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері зв'язку та інформатизації), а також до кор-
поративних кодексів телекомунікаційних компаній у 
контексті формування культури «прийняття ризиків». 
Розвиток культури комплаєнсу має постати як елемент 
«культури прийняття ризиків/культури толерантності 
до ризиків» у компаніях ринку телекомунікацій.

Надалі необхідно формування спеціальної методо-
логічної бази, що забезпечувала би відповідність діяль-
ності телекомунікаційної компанії чинному законодав-
ству щодо боротьби з корупцією та вимогам регулятора 
у цій царині. Опитування експертів українського ринку 
телекоммунікацій, що здійснювалось авторкою статті 
у квітні 2014 р. в межах дисертаційного дослідження, 
засвідчило відсутність адекватних перекладів реко-
мендацій авторитетних міжнародних установ у царині 
ризик-менеджменту. Тож методологічна база ризик-
менеджменту у телекомунікаційних компаніях має 
бути доповнена розробками провідних міжнародних 
установ з комплаєнсу (наприклад, розробки ФАТФ2). 
У цьому контексті є сенс звернутись до міжнародних 
типологій боротьби із шахрайством.

Організація комплаєнсу у компаніях, так як і сис-
теми ризик-менеджменту, має грунтуватись на певних 
стандартах. У цьому контексті важливо апелювати до 
конкретних методик перевірки на шахрайство, напри-
клад, процедури Digital Forensic та GPS Аналітика або 
масова перевірка контрагентів. Комплаєнс-процедури 
також передбачають наявність або прийнятят корпо-
ратвиного кодексу етики співробітників, ретельне запо-
бігання «тіньової звітності»та підроблених документів, 
а також стандартизацію бізнес-діяльності з метою по-
зитивного зовнішього впливу.

Проте ринок телекомунікацій має свою специфіку, 
тому є сенс на рівні регулятора, проаналізувати ефек-
тивність різних методик та визначити найбільш адек-
ватні специфіці бізнес-діяльності телекомунікаційних 
компаній.

Для компаній ринку телекомунікацій також є сенс ви-
значити так званий комплаєнс-периметр, застосований в 
установах фінансово-банківської сфери. До комплаєнс-
периметру входить декілька напрямків. Найбільш важ-
ливий з них – протидія шахрайству та корупції. Надалі, 
це – протидія відмиванню грошей, дотримання екстери-
торіального законодавства та режиму санкцій, а також 
забезпечення внутрішньокорпоративної політики інфор-
маційної безпеки та взаємодія з клієнтурою й акціонера-
ми у зазначених напрямках. Важливим аспектом є також 



198

# 4(04) 2014

Due diligence – оцінка діяльності третіх осіб. Таким чи-
ном комплаєнс оперує як ризиками внутрішнього, так і 
зовнішнього середовища компанії.

Реалізація комплаєнс-периметру у фінансово-бан-
ківській сфері грунтується на використанні спектру по-
літик – Anti-Fraud Policy, Due Diligence, Code of Conduct, 
Gift policy, Know Your Costomer, Whistleblowing policy. 
Щодо реального сектору економіки, зокрема компа-
ній ринку телекомунікацій, то проблема використання 
певних політик потребує подальшого вивчення з точки 
зору їх економічної ефективності.

Актуальним є побудова та супроводження функції 
комплаєнс у практиці управління ризиками компаній рин-
ку телекомунікацій. У багатьох компаніях Європи та США 
запроваджено посаду офіцера з комплаєнсу, адже ця функ-
ція має свою специфіку, відмінну від функції управління 
операційними або фінансовими ризиками. Тож структура 
підрозділу з ризик-менеджменту у телекомунікаційних 
компаніях має передбачати наявність такого фахівця. На 
користь запровадження такої посади – посилення ризиків 
кібернетичної злочинності, що також зазнають компанії 
ринку телекомунікацій. Слід також розмежувати функції 
служб внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю 
задля ефективної реалізації управління ризиками.

Комплаєнс у компаніях ринку телекомунікацій має 
враховувати специфіку цього бізнесу та останні телеко-
мунікаційні тренди, зокрема «хмарні обчислювання», 
«інтернет речей», «Big Date», що трансформують як 
структуру телекомунікаційних компаній, так і функ-
ціональні обов'язки персоналу. Проблема безпеки, зо-
крема дотримання конфіденційності скажімо при здій-
снені операцій із «хмарами» нині все більше визначає 
сутність комплаєнс-ризиків у телекомунікаціях.

Комплаєнс є адекватним тенденції безперевного 
менеджменту та безперевного аудиту. Важливою осо-
бливістю комплаєнсу є постійний моніторинг компла-
єнс-чинників, що корелює з глобальним моніторингом 
Конвенції ООН проти корупції. Такий моніторинг має 
гарантуватись топ-менеджментом компанії. 

Комплаєнс важливий для телекомунікаційних ком-
паній з точки зору виявлення нових регуляторних ризи-
ків, адже високотехнологічний ринок телекомунікацій 
постійно зазнає регуляторних змін (у країнах-членах 
ЄС черговий етап трансформації регуляторного впли-
ву у сфері інфокомунікаційних технологій розпочався 
в 2011 р.), а також репутацінйих ризиків, що не завжди 
чітко артикулюються. Специфіка комплаєнс-ризиків 
така, що вони не завжди керуються достатнім образом, 
зважаючи на їх постійний неявний характер. Аналіз 

комплаєнс-ризиків для компаній ринку телекомуніка-
цій також є актуальною дослідницькою задачею. Адже 
такий аналіз для реального сектору економіки майже 
відсутній на противагу фінансово-банківській системі, 
що керується рекомендаціями Базель –І та Базель ІІ.

Враховуючи загальносвітову тенденцію посилення 
впливу акціонерів та інвесторів на діяльність компа-
нії, необхідно використовувати комплаєнс як комплекс 
діагностики з метою запобігання кримінальному похо-
дженню інвестицій у телекомунікаційний сектор. Роз-
виток комплаєнсу передбачає створення для компаній 
ринку телекомунікаці корпоративних навчальних про-
ектів за індивідуальним бріфом замовника. На наш по-
гляд. Для навчання співробітників із комплаєнсу, є сенс 
також використовувати кейси, як це робиться у провід-
них телекомунікаційних компаніях світу.

Також важливим аспектом є своєчасний аналіз еко-
номічного ефекту комплаєнсу для телекомунікаційної 
компанії, адже за великих фінансових витрат це може 
виявитись новим ризиком. Створюючи комплаєнс-під-
розділ, компанія вдається до своєрідного внутрішньо-
го аутсорсингу, вивільняючи від невластивих функцій 
провідні бізнес-підрозділи. Особливо це важливо, на 
наш погляд,для телекомунікаційних стартів, де осно-
вний вид діяльності – генерація інновацій.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити наступні висновки. Комп-
лаєнс є новою функцію у корпоративному управлінні 
на пострадянських теренах, зокрема на ринку телеко-
мунікацій. Реалізація комплаєнсу зумовлена наявністю 
специфічних комплаєнс-чинників – ризиків невідпо-
відності та недотримання норм чинного законодавства, 
стандартів, вимог та правил органів нагляду та регуля-
торних органів, різноманітних галузевих асоціацій та 
об'єднань, корпоративних кодексів тощо. Запроваджен-
ня, на системних засадах, комплаєнсу як частини кор-
поративної системи ризик-менеджменту у компаніях 
ринку телекомунікацій, є на наш погляд, актуальним, 
зважаючи на появу нових видів кіберзлочинів та транс-
формації типології незаконної легалізації доходів. Роз-
виток електронної комерції та електронних платіжних 
систем трансформують тіньову економіку, посилюючи 
домінанту безготівкових розрахунків. Комплаєнс є од-
ним з механізмів боротьби з корупцією, що задекларо-
вана в Україні у контексті європейської інтеграції та 
міжнародних тенденцій у цій царині. Комплаєнс фор-
мує конкурентні переваги компаній, насамперед на тлі 
посилення конкуренції на високотехнологічних ринках, 
прагнення максимальних доходів та оптимізації витрат.
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Статья посвящена анализу актуальной тенденции современного риск-менеджмента – комплаенсу. Отмечает-
ся, что борьба с коррупцией в реальном секторе экономики является ведущим современным бизнес-трендом. 
Констатируется значительный убыток от коррупционной деятельности для компаний реального сектора эко-
номики. Делается акцент на появлении новых механизмов для борьбы с коррупцией. Как один из методов 
антикоррупционных действий рассматривается комплаенс. Освещается происхождение термина и его ис-
толкование в различных исследовательских контекстах. Постулируется сравнительная новизна комплаенса 
как управленческого явления и отмечается неразработанность данной проблематики в украинском научном 
контексте. Указываются теоретические проблемы изучения комплаенса в украинской экономической науке. 
Констатируется отсутствие методологических разработок по проблемам комплаенса для компаний украинско-
го рынка телекоммуникаций. Указываются практические шаги внедрения комплаенса в бизнес-деятельность 
компаний рынка телекоммуникаций. Анализируется специфика комплаенс-ориентированного похода к управ-
лению рисками. Выделяется спектр комплаенс-рисков. Исследуются возможности использования комплаенса 
в системе риск-менеджмента компаний рынка телекоммуникаций. Указываются преимущества комплаенс-
ориентированного риск-менеджмента для телекоммуникационных компаний. Отмечается экономический эф-
фект внедрения комплаенса в компаниях рынка телекоммуникаций.
Ключевые слова: комплаенс, коррупция, антикоррупционная деятельность, мониторинг антикоррупционной 
деятельности, риск, риск-менеджмент, реальный сектор экономики, компании рынка телекоммуникаций, регу-
лятор рынка телекоммуникаций, аудит, «культура принятия рисков», офицер комплаенса.
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The article is devoted to the analysis of an actual tendency of a modern risk management – to a complains. It is noted 
that fight against corruption in real sector of economy is the leading modern business trend. The considerable loss 
from corruption activity for the companies of real sector of economy is stated. The emphasis is placed on emergence 
of new mechanisms for fight against corruption. As one of methods of anti-corruption actions, is considered 
complains. The origin of the term and its interpretation in various research contexts is lit. Comparative novelty of a 
complains as administrative phenomenon is postulated and not readiness of this perspective in the Ukrainian scientific 
context is noted. Theoretical problems of studying of a сomplains are specified in the Ukrainian economic science. 
Lack of methodological development on problems of a сomplains for the companies of the Ukrainian market of 
telecommunications is stated. Practical steps of introduction of a сomplains to business activity of the companies of 
the market of telecommunications are specified. Specifics of the сomplains-focused campaign to risk management are 
analyzed. The range of сomplains-risks is allocated. Possibilities of use of a сomplaens in system of a risk management 
of the companies of the market of telecommunications are investigated. Advantages of the сomplains-focused risk 
management to the telecommunication companies are specified. Economic effect of introduction of a сomplains in the 
companies of the market of telecommunications is noted.
Keywords: сomplains, corruption, anti-corruption activity, monitoring of anti-corruption activity, risk, risk 
management, real sector of economy, company of the market of telecommunications, regulator of the market of 
telecommunications, audit, "culture of acceptance of risks", officer of a сomplains.
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СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Павлов В.В.
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Київського національного університету технологій та дизайну

В статті дано характеристику процесу інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості 
та визначено роль креативних технологій в стимулюванні цього розвитку. Систематизовано мето-
дологічний апарат формування стратегії інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. 
Здійснено обґрунтування структури системи підвищення ефективності застосування креативних тех-
нологій при формуванні та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств легкої промисло-
вості України. Запропоновано та апробовано підхід до розрахунку ефекту від впровадження стратегії 
інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості.
Ключові слова: креативні технології, креативний менеджмент, креативний потенціал, легка промис-
ловість, стратегія розвитку підприємства, інноваційний розвиток, ефект, ефективність.

Проблема та її зв'язок з науковими та практич-
ними завданнями. Ефективна стратегія інноваційного 
розвитку підприємств легкої промисловості формуєть-
ся, виходячи з сучасних реалій, і орієнтується не лише 
на запити споживачів, але і на гармонізацію соціаль-
них, природних і економічних пріоритетів розвитку 
людства [1, с. 360-362]. Необхідним для будь-якого су-
часного підприємства є виявлення існуючих ринкових 
можливостей інноваційного розвитку, вибір оптималь-
них варіантів, щодо наявного потенціалу конкретного 
суб'єкта господарської діяльності і зовнішніх умов, 
визначення цільових ділянок ринку (сегментів чи ніш) 
для реалізації вибраних варіантів, або ж формування 
нового цільового ринку. 

Стратегія інноваційного розвитку як ефективний за-
сіб управління розвитком підприємства не тільки дає 
змогу підприємству враховувати зміни в оточуючому 
середовищі, а й сприяє генеруванню змін (техніко-тех-
нологічного та організаційно-управлінського характе-
ру) всередині підприємства та забезпечує управління 
цими змінами з метою підвищення рівня кінцевих ре-
зультатів діяльності підприємства. Розгляд базових пе-
редумов формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємства дозволяє стверджувати, що вона може 
бути створена на основі застосування креативних тех-
нологій [2, с. 307-308]. За цих умов увагу дослідників 
слід звернути на підвищення ефективності застосуван-
ня креативних технологій в управлінні підприємством, 
що має стати фактором підвищення ефективності реа-
лізації завдань інноваційного розвитку підприємств. 

Зазначені аспекти, поряд з необхідністю характерис-
тики процесу інноваційного розвитку підприємств легкої 
промисловості та визначення ролі креативних технологій 
в стимулюванні цього розвитку, визначає актуальність 
проблематики наукового дослідження даної статті.

Аналіз досліджень і публікацій. На стратегічному 
рівні управління в науковій літературі порушуються 
питання ефективного впливу креативних управлін-
ських рішень на інноваційний розвиток підприємств 
в роботах таких закордонних авторів, як Е. Андерсен, 
Дж.С. Меткалф, Р. Нельсон, П. Стонеман та ін. Вказа-

ній проблематиці присвячені роботи і вітчизняних вче-
них, зокрема: А.М. Єрмоли, Н.В. Савіцької, С. Князя,  
Д. Зінкевича, В.І. Бокія, К.С. Шапошникова. Не зва-
жаючи на суттєвий прогрес у формуванні нових ме-
тодичних та практичних пропозицій стосовно даної 
проблематики, у дослідженні проблем формування, 
впровадження, розвитку креативних технологій в стра-
тегічному управлінні підприємствами існує суттєва 
потреба наукового обґрунтування системи підвищен-
ня ефективності застосування креативних технологій. 
Така система є одним з пріоритетів побудови ефектив-
ної стратегії інноваційного розвитку сучасного під-
приємства, що і спонукає до проведення в даній статті 
додаткових досліджень стосовно застосування креа-
тивних технологій при формуванні та реалізації стра-
тегії інноваційного розвитку підприємств (на прикладі 
підприємств легкої промисловості України). 

Метою даної статті є характеристика та обґрун-
тування структури системи підвищення ефективності 
застосування креативних технологій при формуванні 
та реалізації стратегії інноваційного розвитку підпри-
ємств легкої промисловості України.

Викладення матеріалу та результати. Страте-
гія інноваційного розвитку підприємства в сучасних 
умовах – це розроблена на науковій основі модель 
превентивного, перманентного і гнучкого управління 
розвитком підприємства з урахуванням трансформації 
чинників і умов його діяльності [1; 3]. Базою побудови 
такої моделі, на наш погляд є наступні пріоритети (рис. 
1, розроблено автором). Як бачимо з рисунку, одним зі 
структурних елементів моделі стратегічного розвитку 
підприємств на основі реалізації пріоритетів побудови 
ефективної інноваційної стратегії розвитку сучасного 
підприємства є розвиток і реалізація ідей креативного 
менеджменту, розробка та впровадження креативних 
технологій як в управлінні, так і в інших сферах діяль-
ності, при цьому важливим є також робота з персона-
лом, стимулювання його до креативної діяльності.

Оскільки інноваційний розвиток є пріоритетним 
напрямом розвитку підприємств легкої промисловос-
ті [4], стратегія інноваційного розвитку формується 
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як генеральна стратегія. Процес формування стратегії 
інноваційного розвитку і її функціональних складових 
здійснюється в залежності від цілей і стратегічних орі-
єнтирів підприємств [3; 5]. Типологія і складові стра-
тегії залежать від рівня і масштабів рішень, що при-
ймаються у ході функціонування стратегії [6]. У той 
самий час, різноплановість функціональних задач 
підприємств легкої промисловості в сучасних умовах 
обумовлює об'єктивну необхідність формування функ-
ціональних стратегій, метою яких є управління функці-
ональними напрямами діяльності підприємств. У свою 
чергу, сформовані функціональні стратегії міститимуть 
набір операційних стратегій, які мають вигляд орга-
нізаційно-економічних механізмів реалізації 
функціональних стратегій. Для формування 
стратегії інноваційного розвитку підприємств 
легкої промисловості сформульована модель 
процесу інноваційного розвитку (рис. 2, розро-
блено автором). 

Розроблена модель функціонує наступним 
чином (табл. 1, розроблено автором).

Вважаємо, що для інноваційного розви-
тку підприємств легкої промисловості країни, 
актуальною є стратегія нарощування потенці-
алу, у рамках якої на підставі використання і 
нарощування власного інноваційного потен-
ціалу досягаються позитивні результати роз-
витку – перехід до інтенсивного розвитку та, 
надалі, еволюційний перехід до інноваційного 
розвитку. Корпоративна стратегія нарощування 
інноваційного потенціалу є стратегічно-орієн-
тованою системою взаємозалежних функціо-
нальних стратегій (рис. 3, розроблено автором).

Вибір функціональних стратегій здійсню-
ється шляхом приведення у відповідність по-
ставлених стратегічних цілей і виділених 
стратегічних орієнтирів методом попарних по-
рівнянь. У рамках кожної функціональної скла-
дової розробляються операційні стратегії, які є 
організаційно-економічними механізмами реа-
лізації функціональних стратегій. 

Для обґрунтування формування стратегії ін-
новаційного розвитку підприємств легкої про-
мисловості України з огляду на важливість за-
стосування креативних технологій як фактору, 
що сприяє ефективній реалізації стратегії ін-
новаційного розвитку підприємств, розроблено 
систему підвищення ефективності застосуван-
ня креативних технологій при формуванні та 
реалізації стратегії інноваційного розвитку під-
приємств легкої промисловості України (рис. 4, 
розроблено автором). 

Щоб показати здатність до практичного за-
стосування запропонованого підходу наведемо 
приклад розрахунку ефекту від впровадження 
стратегії інноваційного розвитку умовного під-
приємства легкої промисловості (перелік факто-
рів запропоновано автором, вони можуть бути й 
іншими, в залежності від конкретних умов роз-
рахунку і особливостей конкретного підприєм-
ства, для якого здійснюється розрахунок). 

В даному випадку кожен з проаналізованих 
факторів містить сукупність видів ефекту за 
кожним фактором, зокрема, економічна ефек-

тивність передбачає: покращення фінансового стану, 
зростання рентабельності, підвищення ліквідності та 
платоспроможності, зростання ринкової вартості під-
приємства, збільшення капіталу підприємства та інші 
види ефекту, що можуть досягатись внаслідок реаліза-
ції інноваційної стратегії розвитку.

В табл. 2 (розроблено автором) представлено при-
клад розрахунку ефекту від впровадження стратегії 
інноваційного розвитку підприємства легкої промис-
ловості. В якості підприємства, для якого здійснюва-
лось формування стратегічних пріоритетів розвитку, 
було обрано Науково-виробничу фірму «Міда Лтд», м. 
Запоріжжя [7]. 

Пріоритети побудови ефективної інноваційної стратегії розвитку підприємства

орієнтація виробника на сумісне із споживачем створення продукту

створення системи інноваційного управління персоналом підприємства, яка 
акцентована на відношення до персоналу як до ресурсу, здатного формувати та 
реалізовувати креативні ідеї, який вимагає інвестиційних пріоритетів, соціалізації і 
гуманізації праці, реалізації ідей соціального партнерства, об'єднання стратегічного і 
функціонального підходів відносно побудови системи управління персоналом

управління безперервним розвитком персоналу як джерела конкурентних переваг

зміна пріоритетів в стратегічному управлінні (розгляд стратегії як засобу завоювання 
нових позицій у бізнесі і формування нових потреб; скорочення періоду 
стратегічного планування; зміна акцентів в стратегічному управлінні на користь 
організаційної функції; стратегія кастомізації відносно зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства)

розвиток і реалізація ідей креативного менеджменту, розробка та впровадження 
креативних технологій як в управлінні, так і в інших сферах діяльності, 
формування креативної мережі

Рис. 1. Пріоритети побудови ефективної інноваційної 
стратегії розвитку сучасного підприємства
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Рис. 2. Модель процесу інноваційного розвитку 
підприємств легкої промисловості

Стратегічні цілі підприємств легкої промисловості

Стратегічний аналіз та планування розвитку підприємств

Визначення стратегічних орієнтирів розвитку

Визначення характеру розвитку та можливостей для його зміни
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Стратегія інноваційного розвитку підприємства легкої промисловості

Функціональні підстратегії – складові генеральної стратегії 
інноваційного розвитку

Рис. 3. Методологічний апарат формування стратегії 
інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості
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В таблиці згруповано різні види ефекту за фактора-
ми та дано їх якісну оцінку експертами. В даному ви-
падку, величина оцінка визначалась як відсоток від рівня 
(якісного чи кількісного), запланованого як результат 
реалізації стратегії на початку її реалізації. Розрахунок 
окрім експертного методу може здійснюватись шляхом 
кількісної оцінки за факторами та видами ефекту, де 

це можливо зробити (зокрема, – економічний ефект від 
зростання прибутку – динаміка прибутку, удосконалення 
маркетингової діяльності в процесі впровадження інно-
вацій – збільшення кількості клієнтів і т.д.). Рішення про 
оцінку за кожним фактором (про перелік та зміст факто-
рів) приймається виходячи з умов конкретного підпри-
ємства, особливостей діяльності, системи обліку. 

Таблиця 1
Характеристика етапів процесу інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості

Етап Характеристика, особливості

1 Фундаментальне 
дослідження В разі потреби доцільно проводити на базі наукових організацій

2 Прикладне дослі-
дження

На цьому етапі здійснюється корегування одержаних наукових результатів відповідно 
до особливостей підприємств легкої промисловості

3 Розробка іннова-
ційного продукту

Є інтеграцією фундаментальних і прикладних досліджень є (нової продукції або техно-
логії виробництва) та визначення основних техніко-економічних параметрів і харак-
теристик інновації. На цьому етапі розробляється стратегія впровадження інновацій, 
доцільність впровадження якої обумовлена необхідність переходу підприємств легкої 
промисловості до інноваційно-активного типу розвитку

4
Розширення ви-
робничої бази, за-
лучення інвестицій

На четвертому етапі відбувається підготовка матеріальної бази для впровадження 
інновації у виробництво, визначаються необхідні матеріальні і кадрові ресурси, а також 
обсяги необхідних інвестицій

5
Впровадження ін-
новацій в виробни-
чі процеси

Етап впровадження інновацій у процес надання послуг тісно пов'язаний з двома 
наступними процесами – маркетинговою діяльністю і безпосередньою реалізацію 
продукції. Визначається той сегмент споживчого ринку, на якому концентруються по-
тенційні споживачі, розробляється маркетингова політика, формуються робочі місця та 
здійснюється навчання персоналу

6 Маркетингова ді-
яльність

Етап є однією із центральних ланок ринкової діяльності підприємств. Маркетингова 
діяльність, як елемент інноваційного розвитку підприємств вимагає серед іншого роз-
робки індивідуальної моделі маркетингу продукції легкої промисловості

7 Реалізація про-
дукції

Етап полягає в тому, що інноваційна продукція впроваджується в діяльність підпри-
ємств, задля чого починає функціонувати виділене на етапі впровадження робоче місце 
і спеціально навчений персонал, тобто відбувається дифузія інновацій

8
Оцінка результа-
тів впровадження 
інновацій

На останньому етапі моделі здійснюється оцінка результатів впровадження інновації 
за сукупністю техніко-економічних критеріїв, до яких відносяться: збільшення обсягу 
реалізації продукції, оптимізація технологічних процесів, підвищення рівня якості про-
дукції і обслуговування тощо

Таблиця 2
Приклад розрахунку ефекту від впровадження стратегії інноваційного розвитку  
науково-виробничої фірми «Міда Лтд»
Фактор, що характеризує вид ефекту, який 
досягається в процесі реалізації стратегії 
інноваційного розвитку (Pij)

Ступінь розвитку у відповідний період реалізації стратегії іннова-
ційного розвитку підприємства
Початок 1 2 3 4 5 Стратегічні орієнтири, 

досягнення яких перед-
бачено стратегією 

Економічна ефективність від впровадження 
інновацій

0% 10% 25% 27% 58% 90% 100%

Удосконалення маркетингової діяльності в 
процесі впровадження інновацій.

0% 20% 30% 45% 70% 95% 100%

Посилення конкурентних позицій за якіс-
ними ознаками в процесі впровадження 
інновацій.

0% 10% 20% 25% 40% 60% 100%

Покращення збутової діяльності від впро-
вадження інновацій.

0% 18% 30% 40% 55% 75% 100%

Удосконалення системи управління 
людськими ресурсами від впровадження 
інновацій.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Оптимізація системи управління від впро-
вадження інновацій.

0% 25% 40% 55% 70% 85% 100%

Середній відсоток досягнення стратегіч-
них планів на кожному з етапів (Feffect)

0% 17% 31% 42% 62% 84% 100%
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Головним завданням оцінки на даному етапі є не ви-
значення величини ефекту самої по собі, а визначення 
динаміки зміни факторів в процесі впровадження інно-
ваційної стратегії, якщо:

Feffect = ij

m

i

n

j
P∑∑

= =1 1
→ max ,

де i – вид ефекту, що досягається; j – фактор за кож-
ним і-м видом ефекту; m – кількість видів ефекту; n – 
кількість факторів за кожним видом ефекту; Pij – фак-
тор, що характеризує вид ефекту, що досягається.

І це буде підтверджуватись кожною наступною 
оцінкою – стратегія реалізується успішно, тобто інно-
вації мають свій позитивний ефект на досліджувані 
фактори, в цьому випадку важливо характеризувати, чи 
досягає ця реалізація в кінцевому підсумку стратегіч-
ної мети, чи сприяє її досягненню на кожному з етапів, 
якщо сприяє – якою мірою, чи динамічно.

Можна зробити наступні висновки, що характери-
зують порядок дослідження ступеню досягнення стра-
тегічних цілей:

1. Економічна ефективність від впровадження ін-
новацій в процесі реалізації стратегії забезпечувалась 
нерівномірно, з особливою недостатністю активності в 
цьому напрямку на третій рік, та суттєвим пожвавлен-
ням на четвертий (+31%) та п'ятий (+32%) роки. проте 
таке пожвавлення не компенсувало проблем початку 
періоду та, зрештою, дало змогу досягнути запланова-
ного рівня кількісних та якісних економічних характе-
ристик лише на 90%.

2. Удосконалення маркетингової діяльності в про-
цесі впровадження інновацій відбувалось в цілому ста-
більно, проте досягнути стратегічних планів на 100% 
не вдалось (лише на 95%).

3. Посилення конкурентних позицій за якісними 
ознаками в процесі впровадження інновацій напевне 
зіткнулось з певним спротивом середовища на початку 
періоду, покращити позиції вдалось лише з 4-го року, 
проте в цілому позиції на ринку підприємству за раху-
нок інновацій вдалось посилити на 60% від запланова-
ного (найгірший відсоток серед факторів).

4. Покращення збутової діяльності від впроваджен-
ня інновацій відбувалось за умов впливу середовища, 
що не сприяло посиленню позицій на ринку, тому, оче-
видно, саме низька динаміка розвитку ринку не дала 
змогу суттєво покращити збут за рахунок інновацій 
(75% від запланованого).

5. Удосконалення системи управління людськими 
ресурсами від впровадження інновацій було стабіль-
ним та досягло на 100% стратегічних орієнтирів, що є 
важливим досягненням підприємства.

6. Оптимізація системи управління від впроваджен-
ня інновацій характеризується найдинамічнішим про-
гресом в перший рік, тоді було здійснено найрадикаль-
ніші та найдієвіші інноваційні перетворення, надалі, 
напевне, ці перетворення не були підтримані новими, 
ще більш інноваційними, тому досягнення ефекту ха-
рактеризується лише рівнем 85% від запланованого.

В цілому важливо відзначити, що за всіма фактора-
ми, з року в рік прослідковулась позитивна динаміка 
у досягненні стратегічних планів ( Feffect = ij

m

i

n

j
P∑∑

= =1 1
→ max ), 

у покращенні діяльності за рахунок інновацій, тому 
стратегія інноваційного розвитку мала позитивний 
вплив на підприємство, можливо, стратегічні плани 
підприємства були дещо завищеними, система плану-
вання та управління – недостатньо гнучкою, що ви-

Рис. 4. Система підвищення ефективності застосування креативних технологій при формуванні та 
реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості України

 

Генерація креативних ідей з 
застосуванням певних технологій, 
системи мотивації персоналу до 

креативного мислення
Критерії, які характеризують систему 

креативного менеджменту (спосіб 
кількісного виміру у табл. 2):

− узгодженість цілей в системі креативного 
менеджменту;
− реалізація цілей в системі креативного 
менеджменту;
− частота оновлення цілей в системі креативного 
менеджменту;
− освіченість суб’єктів у системі креативного 
менеджменту;
− продуктивність суб’єктів у системі креативного 
менеджменту;
− дисциплінованість суб’єктів у системі 
креативного менеджменту;
− інтенсивність реалізації креативних ідей;
− інтенсивність прийняття креативних рішень;
− раціональність креативних рішень;
− повнота інформаційного забезпечення суб’єктів 
управління в креативному менеджменті;
− ступінь розвитку комунікацій в системі 
креативного менеджменту
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інноваційних продуктів, 

створених в процесі застосування 
креативних технологій (Feffect)

Втілення креативних рішень при формуванні та 
реалізації стратегії розвитку підприємств
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значило середній рівень досягнення рівня ефекту у 
84% від 100% запланованих.

Висновки. Таким чином, дослідження даної статті 
показали, що управлінські рішення щодо удосконален-
ня чинних систем креативного менеджменту є най-
результативнішими, якщо вони реалізовуються не як 
разовий акт, а в межах певної стратегії інноваційного 
розвитку. На основі характеристики процесу іннова-
ційного розвитку підприємств легкої промисловості та 
визначено роль креативних технологій в стимулюван-
ні цього розвитку. Систематизовано методологічний 
апарат формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємств легкої промисловості. Здійснено обґрун-

тування структури системи підвищення ефективності 
застосування креативних технологій при формуванні 
та реалізації стратегії інноваційного розвитку підпри-
ємств легкої промисловості України. 

Запропонована підхід до визначення стратегічних 
орієнтирів в програмах розвитку, зо дозволяє сформу-
вати найбільш ефективні набори інструментів з точки 
зору організаційного розвитку. Загальний порядок фор-
мування та реалізації креативних технологій при реалі-
зації стратегічних ініціатив розвитку підприємства за-
безпечує можливість не лише згенерувати стратегічні 
ініціативи, але і оцінити їх з точки зору розробленого 
профілю цінностей.
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В статье дана характеристика процесса инновационного развития предприятий легкой промышленности и 
определена роль креативных технологий в стимулировании этого развития. Систематизирован методологиче-
ский аппарат формирования стратегии инновационного развития предприятий легкой промышленности. Осу-
ществлено обоснование структуры системы повышения эффективности применения креативных технологий 
при формировании и реализации стратегии инновационного развития предприятий легкой промышленности 
Украины. Предложен и апробирован подход к расчету эффекта от внедрения стратегии инновационного раз-
вития предприятий легкой промышленности. 
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The article given description of the process of innovation development of light industry and the place of creative 
technologies to stimulate this development. Methodological apparatus forming a strategy of innovative development 
of light industry. Done grounding system structure improve the application of creative technologies in formulating and 
implementing the strategy of innovative development of light industry in Ukraine. Proposed and tested approach to 
calculating the effect of the implementation of the strategy of innovative development of light industry. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ  
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Досліджуються підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Аналізуються особливос-
ті оцінки ефективності інноваційних проектів. Розглядаються методи визначення ставки дисконту з 
урахуванням ризику при оцінюванні ефективності інвестиційних проектів.
Ключові слова: інвестиційний проект, інновації, ефективність, ставка дисконту, ризик.

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є 
однією з необхідних умов сталого зростання економі-
ки, а також ефективного функціонування, конкуренто-
спроможності, розвитку більшості підприємств. Вона 
здійснюється у формі опрацювання інвестиційної про-
грами, окремих інвестиційних проектів та на підставі 
моніторингу й управління щодо їх реалізації.

Одним з проблемних аспектів ухвалення рішення 
щодо реалізації інвестиційних проектів (в т.ч. іннова-
ційних) є відсутність єдиного підходу, щодо оцінки їх 
актуальності та ефективності. 

Постановка завдання. Завданням дослідження є 
аналіз підходів до оцінки ефективності інвестиційних 
проектів, з'ясування особливостей визначення ефек-
тивності інноваційних проектів та аналіз методів ви-
значення ставки дисконту з урахуванням ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
вчення зарубіжного досвіду свідчить про те, що при 
відборі для реалізації інноваційних проектів врахову-
ється їх соціальна значимість та комерційна ефектив-
ність [1, с. 1335].

Проект вважається соціально значимим, якщо ре-
зультати його реалізації важливі для суспільства і задо-
вольняють одну з наступних вимог:

– проект глобальний, він впливає на економічну, со-
ціальну і екологічну ситуацію в світі;

– проект економічний, він має суттєвий вплив на 
економічну, соціальну і екологічну ситуацію в країні;

– проект великомасштабний, його реалізація значно 
впливає на економічну, соціальну і екологічну ситуацію 
в специфічних регіонах або галузях економіки країни 
(при його оцінюванні не аналізується вплив проекту на 
ситуацію в інших регіонах або галузях).

Проекти, які не мають значного впливу на економічну, 
соціальну і екологічну ситуацію в регіоні і не змінюють 
рівень і структуру цін на товарних ринках є локальними 
проектами. Локальний проект може бути оцінений учас-
ником проекту як великий або невеликий залежно від 
його впливу на товарооборот або прибуток підприємства.

Слід зазначити, що інноваційні проекти зазвичай по-
роджують більші суспільні блага порівняно з інвестицій-
ними проектами, так як частіше мають соціальну і еко-
номічну значимість для суспільства, зокрема пов'язаних 
секторів економіки, екологічний, соціальний та інші 
неекономічні ефекти. Зокрема, це найбільш характерно 
для інноваційних проектів в транспортній галузі.

Для оцінки соціальної ефективності пропонується 
використовувати якісні характеристики, які найбільше 
підходять для інноваційних проектів.

Наприклад, якісними індикаторами соціальної 
ефективності інноваційних проектів в залізничному 
секторі Казахстану є [1, с. 1335]:

• розширення торговельно-економічних, науково-
технічних і культурних зв'язків;

• зростання вантажних і пасажирських перевезень;
• зростання транзитних перевезень;
• зростання експорту;
• вплив проектів заміни рухомого складу на навко-

лишнє середовище та здоров'я населення;
• посилення індустріального та інноваційного роз-

витку країни і як результат підвищення національної 
безпеки.

Більшість цих індикаторів є кількісними, але вони 
не пов'язані з економічними результатами інновацій-
ного проекту і характеризують лише якісні ефекти 
його реалізації.

Обчислення кількісних індикаторів соціальної 
ефективності інноваційних проектів вимагає визначен-
ня рухів грошових коштів від впливу реалізації проек-
ту на інші сфери економіки. Проте, такі обчислення є 
дуже ускладненими для інноваційних проектів.

Індикатори соціальної ефективності беруть до уваги 
соціально-економічні ефекти інноваційного проекту для 
суспільства, зокрема як безпосередні надходження і ви-
трати на проект так і побічні витрати і надходження від 
пов'язаних секторів економіки, екологічні, соціальні та 
інші неекономічні ефекти. У разі незадовільної соціаль-
ної ефективності такі проекти не рекомендуються для 
реалізації і не забезпечуються державною підтримкою.

Якщо соціальна ефективність проекту відповідає на-
лежному рівню, то здійснюється оцінка його комерцій-
ної ефективності. Індикатори комерційної ефективності 
проекту базуються на фінансових результатах учасника, 
що здійснює реалізацію інноваційного проекту. Якщо 
комерційна ефективність соціально значимого іннова-
ційного проекту є низькою, доцільно використовувати 
різні форми державної підтримки і підвищення комер-
ційної ефективності проекту до прийнятного рівня.

Оцінка ефективності участі в проекті передбачає 
оцінку ефективності участі в проекті кожної із сторін:

• ефективність участі підприємств в проекті (ефек-
тивність проекту для власників підприємств);
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• ефективність інвестування в акції підприємства 
(ефективність для акціонерів акціонерних товариств – 
учасників проекту);

• ефективність участі в проекті структур вищого 
рівня щодо компанії – учасника проекту, зокрема регіо-
нальної і національної економіки;

• ефективність для деяких регіонів і народного гос-
подарства країни в цілому;

• галузева ефективність – для певних галузей народ-
ного господарства;

• бюджетна ефективність проекту (ефективність 
державної участі в проекті з позиції витрат і доходів 
бюджетів всіх рівнів).

Інноваційний проект як правило має більшу кіль-
кість учасників порівняно з інвестиційним проектом. 
Окрім класичних учасників інвестиційного проце-
су – ініціаторів проекту, інвесторів, кредиторів, і т.п., 
в інноваційному проекті важлива роль відводиться до-
слідницьким організаціям, маркетинговим агентствам і 
венчурним фондам. Це ускладнює інноваційний проект 
і збільшує ризики його реалізації, оскільки кожен до-
датковий учасник проекту – додаткове джерело невпев-
неності або ризику. В той же час, додаткові учасники 
зацікавлені в гарних результатах інноваційного проек-
ту, оскільки можна виміряти ефективність нововведень 
для кожного з них. Як відомо для оцінки ефективності 
інвестиційного проекту найчастіше використовуються 
такі індикатори:

• фінансова доходність інвестицій;
• коефіцієнти витрат і інвестиційної прибутковості;
• чиста приведена вартість;
• внутрішня ставка доходності; 
• період окупності;
• потреба в додатковому фінансуванні (pF, проектна 

вартість, ризиковий капітал).
Але використовуючи ці індикатори для оцінки інно-

ваційного проекту, необхідно брати до уваги специфіч-
ні особливості останнього.

Так, показник «фінансової доходності інвестицій» 
(ROI – return of investment або ARR – acounting rate of 
return) обчислюється на підставі чистого доходу від 
проекту і залишкової вартості проекту. Проте складно 
спрогнозувати доходи для інноваційного проектного і 
залишкову вартість через непередбачуваність реагуван-
ня ринку на інновації і цінового ризику. Тому, вважаєть-
ся, що цей показник може використовуватись лише в 
частині попередньої оцінки інноваційних проектів.

При визначенні коефіцієнтів витрат і інвестиційної 
прибутковості та показника «чистої приведеної вартос-
ті» відіграє важливу роль вибір ставки дисконтування.

Якщо не враховувати чинників невизначеності та 
ризику, то під ставкою дисконту слід розуміти макси-
мальну доходність альтернативних і доступних для 
інвестора напрямів вкладень, тобто вкладень в тира-
жовані проекти. Доходність напряму інвестування ви-
значається як внутрішня норма доходності (ВНД) від-
повідного проекту і не залежить від його масштабу.

Оскільки в розрахунках ефективності дисконтуван-
ня застосовується до грошових потоків, виражених в 
незмінних цінах, ставка дисконту в цих розрахунках 
повинна прийматися реальною (тобто очищеною від 
впливу інфляції). Тому для її встановлення повинна ви-
користовуватися реальна, а не номінальна доходність 
альтернативних напрямів інвестування. 

На практиці переважають два способи визначення 
ставки дисконтування. Згідно першого підходу, ставка 
дисконтування визначається як середньозважена вар-
тість капіталу(WACC).
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де ki – вартість і-ого джерела ресурсів;
qi – частка і-ого джерела ресурсів.
Другий спосіб передбачає визначення ставки дис-

контування як суми безризикової ставки та премії за 
ризик. Безризикова відсоткова ставка відображає рі-
вень доходності найменш ризикових альтернативних 
інвестицій. При визначенні комерційної ефективності, 
вона може встановлюватись на рівні депозитних ста-
вок найбільш надійних банків (наприклад, з кредитним 
рейтингом категорії А) або на рівні доходності дов-
гострокових (не менше 2 років) державних облігацій. 
Ставка дисконтування, що включає премію за ризики, 
має відображати доходність альтернативних інвести-
ційних проектів з аналогічним рівнем ризику. Ставка 
дисконтування з урахуванням ризику (R) може визна-
чатись за такою формулою [1, с. 1337], [2, с. 152]:
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де rf – безризикова ставка відсотка,
p1 – премія за країнний ризик (при внутрішніх ін-

вестиціях не враховується);
p2 – премія за ризик ненадійності учасників проекту;
p3 – премія за ризик неотримання запланованої до-

ходності проекту.
Cловацькі та сербські науковці зазначають, що рі-

вень ризику інвестиційного проекту залежить від його 
типу і пропонують використовувати такі значення став-
ки дисконтування для різних типів інвестиційних про-
ектів [2, с. 153]:

• оновлення виробничого устаткування – 8%;
• зниження виробничих витрат за допомогою висо-

ких технологій – 10%;
• розширення діючих виробничих програм – 12%;
• впровадження нових продуктів – 15%;
• непрофільні проекти – 20%.
В російській практиці ставку дисконту рекоменду-

ється встановлювати виходячи з реальної доходності 
найменш ризикованого як найкращого альтернативного 
напряму інвестування. Ставку дисконту визначає від-
повідний учасник проекту (у різних учасників ставки 
можуть різнитися). У цих цілях йому рекомендується 
розглянути можливі доступні для нього альтернативні на-
прями інвестування, оцінити реальну очікувану (з ураху-
ванням ризику) доходність кожного з них і прийняти як 
ставку дисконту найбільшу з цих доходностей [3, с. 84]. 

Тому на кожному кроці ставка дисконту має бути не 
меншою:

• реальної ставки доступного для учасника депозиту;
• реальної очікуваної доходності фінансових інстру-

ментів, що перебувають в обігу на відкритому ринку 
(акцій, облігацій і ін.);

• реальної очікуваної доходності тиражованих ре-
альних інвестиційних проектів;

• у випадку, якщо на певному кроці учасник проек-
ту повинен погашати отриманий раніше (для цілей, не 
пов'язаних з даним проектом) кредит або інші фінансо-
ві зобов'язання (наприклад, облігації) – реальної про-
центної ставки за цими зобов'язаннями.
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Наведені положення відносяться і до вкладень в іно-
земні банки або цінні папери і до отримання кредитів 
в іноземній валюті. Проте при визначенні відповідних 
відсоткових ставок і доходностей необхідно не лише 
враховувати внутрішню інфляцію, але і співвідносити 
притоки і відтоки грошових коштів, виражені в націо-
нальній валюті.

Необхідно враховувати наслідки можливої помилки 
у встановленні ставки дисконту:

– якщо ставка дисконту занижена, інвестору мо-
жуть бути рекомендовані для реалізації проекти, які на-
справді для нього недостатньо ефективні (і кошти, які 
інвестор вкладе в пропонований проект, буде вигідно 
вкласти в альтернативний напрям);

– якщо ставка дисконту завищена, інвестор може 
відмовитися від участі у вигідному для нього проекті. 

В російській практиці прийнято виокремлювати со-
ціальну та бюджетну ставку дисконту. Соціальна (сус-
пільна) ставка дисконту, використовувана для оцінки 
суспільної і регіональної ефективності, вважається на-
ціональним параметром і має встановлюватись центра-
лізованими органами управління економікою в ув'язці з 
прогнозами економічного і соціального розвитку краї-
ни. Дана ставка застосовується для дисконтування по-
токів бюджетних коштів, виражених в базисних цінах. 
Ризик невиконання учасниками проекту зобов'язань 
перед бюджетом при цьому враховується шляхом ви-
користання помірно песимістичних значень обсягів 
бюджетних надходжень. Ризик невиконання учасника-
ми проекту зобов'язань перед бюджетом враховується 
шляхом застосування відповідних коефіцієнтів стягу-
ваності податків. 

 Якщо проект реалізується під надані бюджетом га-
рантії, то базисний грошовий потік бюджету формуєть-
ся з припущенням, що проект буде повністю реалізо-
ваний. Такий проект може розглядатися як ефективний 
для бюджету лише, якщо очікуваний бюджетний ефект 
перевищує суму гарантій.

Врахування в ставці дисконтування премії за ри-
зик зумовлює необхідність його кількісного визна-
чення. Вимірювання ризику базується на визначенні 
імовірностей рухів грошових коштів при реалізації 
інвестиційних проектів. Імовірність може бути ви-
значена об'єктивно на підставі статистичних даних 
щодо рухів грошових коштів або суб'єктивно на під-
ставі експертних оцінок щодо потенційних відхи-
лень, обумовлених різними чинниками (ціни, витра-
ти, податки). На основі цього визначається середня 
величина (математичне сподівання) чистої теперіш-
ньої вартості інвестиційного проекту. Проте, вона 
не показує варіації можливих значень чистої тепе-
рішньої вартості інвестиційного проекту відносно її 
середнього значення, що не дає змоги отримати по-
вну уяву про рівень ризику при реалізації певного ін-
вестиційного проекту. Для розв'язання цієї проблеми 
при оцінюванні ризиків інвестиційних проектів ви-
користовують в основному показники середньоква-
дратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

Визначення чистої теперішньої вартості інвести-
ційного проекту з урахуванням ризику реалізується в 
декілька кроків [2, с. 151]: 

1. Обчислення очікуваної чистої приведеної вартос-
ті з урахуванням імовірностей отримання доходів за 
різних сценаріїв:
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де mn – середнє значення доходів в n-ому році;
R – ставка дисконтування з урахуванням ризику (ви-

ражена як коефіцієнт).
2. Обчислення варіації чистої приведеної вартості, 

в якій необхідно взяти до уваги те, чи доходи протягом 
життєвого циклу проекту є:

• незалежними, тобто доходи за роками не показу-
ють ніякої систематичної залежності:

∑=
i iqikSRT

 

321 pppfrR +++=
 

∑
= +

=
N

n nR
nm

NPVm
1 )1(  

∑
= +

=
N

n n
fr
n

NPV 1 2)1(

22 σσ
 

2

1 )1(
2



















∑
= +

=
N

n n
fr
n

NPV
σ

σ
 

2
NPVσ  

n2σ  

NPVkNPVmNPVVaR σα ⋅−=

                      (4)

• доходи є залежними один від одного, тобто доходи 
наступних років обумовлюються доходами попередніх:
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 – загальна варіація чистої теперішньої вар-
тості проекту;
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 – варіація доходів в n-ому році;
rf – безризикова ставка відсотка (виражена як кое-

фіцієнт) ;
N – життєвий цикл інвестиційного проекту (в роках).
3. Обчислення мінімально можливого з певним рів-

нем впевненості (α) значення чистої приведеної вартос-
ті проекту (VaRNPV):
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де kα – поправочний коефіцієнт (квантіль), значення 

якого залежить від обраного рівня впевненості і може 
бути обчислене на основі припущення про нормальний 
розподіл надходжень від інвестиційного проекту або за 
нерівністю Чебишева.

За формулою (6) може також визначатись рівень 
кредитного ризику при кредитуванні інвестиційних 
проектів як імовірність того, що VaRNPV виявиться мен-
шим за певне граничне значення.

Висновки з проведеного дослідження. Для вітчиз-
няної економіки вкрай актуальним є посилення впливу 
уряду на модернізацію та технічне переозброєння пріо-
ритетних галузей економіки, стимулювання та підтримку 
фінансування національних інвестиційних проектів, що 
забезпечують зростання темпів економічного розвитку 
України та спрямовані на зменшення відставання в рівні її 
технологічного розвитку. Це потребує вдосконалення ме-
тодів відбору інвестиційних проектів у ключових секто-
рах розвитку економіки (пріоритетних галузях розвитку 
економіки), зокрема підходів до визначення ефективності 
таких проектів та ставки дисконту з урахуванням ризику. 
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Исследуются подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. Анализируются особенности 
оценки эффективности инновационных проектов. Рассматриваются методы определения ставки дисконта с 
учетом риска при оценивании инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инновации, эффективность, ставка дисконта, риск.

EFFECTIVENESS AND RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS

Pernarivskyy O.V.
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Associate Professor of Department of Banking and Financial Monitoring of
National University of the State Tax Service of Ukraine

The approaches to evaluating the effectiveness of investment projects are investigated. The features for evaluating 
of efficiency of innovation projects are analyzed. The methods for determining of the discount rate in assessing the 
effectiveness of investment projects are considered.
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При дослідженні проблем розвитку страхового ринку актуальним є вивчення його інфраструктури. 
Проте дана проблематика в економічній літературі є недостатньо вивченою. У статті досліджено 
комплекс питань, пов'язаних організацією сучасного страхового ринку України. Визначено основні 
елементи інфраструктури страхового ринку. З огляду на проведене дослідження, запропоновано влас-
ну методику оцінки інфраструктури страхового ринку України.
Ключові слова: інфраструктура, страховий ринок, страховик, страхувальник, посередники, профе-
сійні об'єднання, державне регулювання.

Постановка проблеми. Специфіку взаємовідносин 
суб'єктів на страховому ринку визначає рівень розвитку 
його інфраструктури, яка забезпечує можливість реалі-
зації економічних інтересів страховиків і страхуваль-
ників, посилює захищеність усіх сфер економічного 
життя суспільства, допомагає інтегруватися у світовий 
економічний простір, сприяє координації всіх суб'єктів 
страхового ринку; активізує страхову діяльність. З ме-
тою виявлення проблем у сфері функціонування стра-
хового ринку та розробки шляхів їх подолання вини-
кає необхідність у створенні обґрунтованої методики 
аналізу інфраструктури страхового ринку. Правильна 
інтерпретація показників діяльності суб'єктів ринку 
та дослідження стану розвитку страхової галузі в ди-
наміці дає змогу правильно обрати напрям подальших 
досліджень та вдосконалення функціонування окремих 
суб'єктів страхової інфраструктури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Склад-
ність вивчення та аналізу просторової організації інфра-
структури страхового ринку пов'язана з багатосегмент-
ністю останнього. Цей процес ускладнює відсутність 
однозначного трактування понят-
тя «інфраструктура страхового 
ринку». Висвітленню проблем та 
перспектив розвитку інфраструк-
тури страхового ринку України 
приділено увагу рядом науковців 
і практиків, серед яких Базилевич 
В.Д., Залєтов О.М., Мних М.М., 
Осадець С.С., Рєзнікова В.В.,  
Філонюк О.Ф., Фурман В.М.,  
Шумелда Я.П., Яворска Т.В. та 
інші. Проте, на жаль, на сьогод-
ні, бракує праць, в яких проблема 
розвитку страхової інфраструкту-
ри розглядалась комплексно. Від-
сутні і праці, в яких би зазначалася 
методика оцінки інфраструктури 
страхового ринку. 

Мета дослідження. Метою статті є визначення особли-
востей організації страхового ринку України та розробка 
методики аналізу його інфраструктури в розрізі елементів.

Виклад основного матеріалу. Важливим елемен-
том будь-якого ринку є його інфраструктура. Інфра-
структура ринку покликана забезпечувати можливість 
реалізації економічних інтересів суб'єктів економіки, 
сприяти координації усіх їхніх економічних дій, допо-
магати їм інтегруватись у світовий економічний та фі-
нансовий простір.

Розгорнута інфраструктура страхового ринку Украї-
ни відображена на рис. 1 [1].

Виходячи із рис. 1, можна сказати, що страховий ри-
нок – це складна, багатофакторна, динамічна, відповід-
ним чином структурована, відкрита, здатна до розши-
рення чи звуження, залежна від загальної економічної 
ситуації та політики в країні система [2].

Суб'єктів страхового ринку можна поділити на 
основні та неосновні.

До основних суб'єктів належать страховики, страху-
вальники, посередники.
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Рис. 1. Розгорнута інфраструктура страхового ринку України [1]
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До неосновних суб'єктів належать застраховані 
особи (вигодонабувачі), об'єднання страховиків, пере-
страховики, товариства взаємного страхування, орган 
нагляду за страховою діяльністю.

Розглянемо коротко основні елементи інфраструк-
тури страхового ринку.

Страхувальники – юридичні особи та дієздатні гро-
мадяни, які уклали із страховиками договори щодо стра-
хування свого власного інтересу або інтересу третьої 
особи, сплачують страхові премії і мають право (за до-
говором або за законом) на отримання компенсації (від-
шкодування) при настанні страхового випадку [3, 4].

Страховик – це організація, яка згідно з отриманою 
ліцензією бере на себе за певну плату зобов'язання від-
шкодувати страхувальникові або застрахованій особі, за-
вданий страховим випадком збиток або виплатити стра-
хову суму. Сукупність страховиків, що функціонують у 
певному економічному середовищі, утворює страхову 
систему. Її головне завдання – надання страхових послуг.

Страховий посередник – одна із трьох головних ді-
йових осіб на страховому ринку поряд зі страхуваль-
ником і страховиком. Страхова індустрія використовує 
різні типи посередників та їх комбінації. Виділяють на-
ступні види посередників на страховому ринку (рис. 2).

Непрямі посередники – ті, що професійно оціню-
ють страхові ризики (андеррайтер, сюрвеєр), та ті, що 
оцінюють страхові збитки (аварійний комісар, аджас-
тер, диспашер).

Як показали результати проведеного дослідження, 
на сьогодні у фаховій літературі відсутня методика 
оцінки інфраструктури страхового ринку. Тому вбача-
ємо за необхідне запропонувати власну методику, яка 
включає (рис. 3). 

Посередники

Прямі Непрямі

•Страхові агенти
•Страхові брокери
•Перестрахові брокери

•Андеррайтери
•Сюрвейєри
•Аварійні комісари
•Диспашери
•Аджастери

Рис. 2. Види посередників на страховому ринку*
*Складено за джерелами [1-5]

Розглянемо коротко зміст кожного етапу. 
На першому етапі пропонується проводити дослі-

дження розвитку страхового ринку в розрізі наступних 
елементів аналізу.

1) Аналіз динаміки та структури валових, чистих 
страхових премій, страхових виплат та рівня страхових 
виплат за останні п'ять років. Рекомендовано групува-
ти показники за видами страхових послуг (страхування 
життя та ризикові), а також за суб'єктами (фізичні та 
юридичні особи). Доцільно відобразити динаміку по-
казників графічно, що дасть змогу простежити основні 
тенденції і зробити прогнози на майбутнє.

2) Визначення рівня концентрації страхового ринку.
3) Визначення індексу Генфірдаля-Гіршмана (індекс 

монополізації). Коефіцієнт концентрації – це відсоток 

сукупного галузевого випуску продукції (послуг), який 
забезпечує певна кількість найбільших фірм галузі. Для 
його визначення визначається ринкова частка кожної 
фірми – відсоток галузевої місткості ринку, який фір-
ма постачає на ринок за певний проміжок часу, а потім 
підсумовуються частки трьох (чотирьох, восьми, деся-
ти) фірм із найвищим індивідуальним коефіцієнтом [6].
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Аналіз показників розвитку страхового ринку 

Аналіз діяльності страховиків

Аналіз діяльності страхових посередників

Аналіз діяльності професійних організацій 

Аналіз державного регулювання страхової 
діяльності

Рис. 3. Складові методики оцінки інфраструктури 
страхового ринку*
* Розробка авторів

Коефіцієнт ринкової концентрації визначається за 
формулою: 

∑
=

=
n

i
in qCR

1
,                                   (1)

де qi – частка продажів і-страхової компанії в обсязі 
реалізації ринку (може також вимірюватися в%); 

n – обрана кількість страхових компаній. 
На другому етапі, аналізу діяльності страхових ком-

паній, доцільно:
1) провести аналіз динаміки та структури кількості 

страхових компаній на ринку, визначити співвідношен-
ня компаній, що займаються страхуванням життя та ри-
зиковим страхуванням;

2) провести аналіз структури страхових компаній за 
організаційно-правовими формами;

3) оцінити динаміку фінансових результатів, дохо-
дів та витрат страхових компаній;

4) провести оцінку динаміки і структури активів 
страховиків;

5) проаналізувати динаміку та структуру страхових 
резервів (в розрізі страхування життя та ризикових ви-
дів страхування), а також розміщення коштів технічних 
резервів та резервів зі страхування життя тощо.

Третій етап передбачає дослідження діяльності 
страхових посередників на страховому ринку: страхо-
вих агентів; страхових брокерів; перестрахових броке-
рів. На даному етапі доцільно проаналізувати:

– співвідношення кількості страхових брокерів і 
страхових компаній на ринку;

– динаміку страхових платежів, отриманих страхо-
виками-резидентами за договорами страхування, укла-
деними із страхувальниками;

– кількість договорів, укладених страховими бро-
керами;

– динаміку винагороди за надання посередницьких 
послуг за договорами страхування;
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– витрат страхових компаній на виплати комісійної 
винагороди страховим агентам;

– виявити причини незадовільного стану страхово-
го посередництва тощо.

На четвертому етапі необхідно провести дослідження 
діяльності професійних страхових організацій (об'єднань) 
у розрізі їх спеціалізації. На даному етапі доцільно:

– розглянути функціонування спеціалізованих стра-
хових концернів та консорціумів, проаналізувати зібра-
ні ними страхові премії, здійснені страхові виплати;

– розглянути діяльність асоціацій страхових това-
риств (наприклад, Асоціація професійних страхових 
посередників України, Українське медичне страхове 
бюро тощо);

– проаналізувати стан інших професійних об'єднань 
страхових організацій (наприклад, Ліги страхових ор-
ганізацій України, Моторно (транспортного) страхово-
го бюро України тощо). 

На останньому етапі оцінки інфраструктури страхо-
вого ринку України передбачено аналіз державного ре-
гулювання страхової діяльності. Зокрема доцільним є:

– вивчення державного реєстру страхових компаній;
– вивчення умов ліцензування діяльності страхови-

ків (кількість виданих, тимчасово зупинених, анульо-
ваних, переоформлених ліценцій та тих, термін дії яких 
закінчився);

– аналіз проведення пруденційного нагляду (оцінка 
фінансового стану установ) у розрізі санкцій, переві-
рок, сертифікації, навчання кадрів; 

– активності державного регулювання страхового 
ринку України та ефективності його контрольної функ-
ції тощо.

Висновки. Страховий ринок за своєю природою є 
регульованою системою економіко-правових відносин 
між страховиками, страхувальниками, застрахованими 
особами, вигодонабувачами, страховими посередника-
ми та страховими об'єднаннями, які матеріалізуються у 
страхових, перестрахувальних, посередницьких і супут-
ніх послугах, що підлягають правовому регулюванню. 

Інфраструктура страхового ринку являє собою сис-
тему відносин і взаємодій між професійними учасни-
ками страхового ринку і фахівцями інших видів ді-
яльності, яка сприяє ефективному функціонуванню 
страхування і якісному наданню страхових (перестра-
хувальних) послуг.

На сьогодні у фаховій літературі відсутні праці, 
присвячені методиці оцінки інфраструктури страхово-
го ринку, що ускладнює сам процес аналізу та створює 
ряд запитань, які перешкоджають визначенню факто-
рів, що гальмують розвиток страхового ринку в цілому. 
Виходячи із зазначеного авторами було запропоновано 
власну методику оцінки інфраструктури страхового 
ринку України у розрізі 4 етапів, які охоплюють усі її 
складові елементи. Вважаємо, що даний наукових до-
робок стане одним із способів визначення ряду істот-
них проблем у галузі страхової інфраструктури, який 
дозволить впорядкувати фактичні дані за елементами 
інфраструктури страхового ринку.
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Introduction. Modern retailers have a variety of tools en-
abling them to carry out analyses in the specific trends of the 
retail assortment. It is extremely important to duly assess the 
situation in the retail premises. Managers are faced with mak-
ing complicated decisions related to strategy development, se-
lection and formation of retail assortment, pricing, movement 
and presentation of the goods in the store. Retail assortment 
structuring is especially important among this set of decisions. 

This paper aims to differentiate and specify the types of 
decisions the implementation of which as specific activities 
aids the studying and structuring of retail assortment, as 
well as its rational organization and development.

 Effective retail assortment management is one of the 
prerequisites for successful business under the current 
market conditions. This type of management should be 
carried out using modern economic tools as sources of 
competitive advantages.

One of the key tasks of a retailer is to respond effective-
ly to the requirements of the consumers. Here, the activities 
of research, formation, structuring, optimization, organi-
zation and development of the assortment are particularly 
important. These activities are subject to the strategy of the 
company and are based on the demand and needs. On its 
part, responding effectively to consumers implies the use 
of new approaches toward the overall assortment manage-
ment. Such an approach, for example, is assortment struc-
turing by commodity categories, as well as the related deci-
sions to create, manage and evaluate the effectiveness of 
their assortment matrix, also called commodity portfolio. 

The main goal of this paper is to examine and interpret 
some basic theoretical and methodological formulations 
about retail assortment structuring and the need to imple-
ment it in order to fully satisfy consumer demand and to 
reach the desired retail assortment development. 
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The goal of the study outlined in this way sets forth the 
following body of the paper. 

The buying process is not limited to composing the as-
sortment and controlling the stocks. All business processes 
in stock management are carried out: from developing the 
store concept to planning sales promotion events in the store.

Moreover, every step – from assortment selection to the 
sale of goods – is controlled within the particular commod-
ity category. Thus, assortment management by commodity 
categories is carried out, based on a wide range of strategic 
and tactical tasks. 

Theoretical framework of a company's assortment 
management and structuring. In broad terms, retail as-
sortment management aims to best satisfy the consumers' 
demands, respectively, to increase the share of sales made 
by the company. The part of the assortment that satisfies the 
formation of the demand by certain factors, such as volume, 
structure and price, for example, passes into the sphere of 
consumption and is characterized, on the one hand, by the 
absolute amount of expenditure of the population to pur-
chase goods, and on the other hand – by the cash receipts 
from the sales of goods, i.e. the sales volume.

The sales volume appears to be one of the most signifi-
cant indicators of the company's performance, as the rev-
enues from sales and the profit depend on it ultimately. At 
the same time, the sales volume characterizes the realized 
demand and is, therefore, a result and a main criterion of 
the assortment management effectiveness. 

According to the goal set in this paper, the clarification 
of the nature and importance of assortment management 
by commodity categories require that adequate theoretical 
arguments and, if possible, empirical results should be pre-
sented, which are essential for the issues discussed. 

Essentially, assortment management implies a complex 
study of: the market, organizing sales, servicing, advertis-
ing, and coordinating the design, scientific and technical 
activities (fig. 1).

 
Assortment 

management  

Organizing sales  

Market 

Servicing 

Advertising Coordinating the design 

Fig. 1. Elements of assortment management

Such a study helps the formation by the company of 
a particular assortment concept to which it can direct its 
activities. In the specialized literature the existing method-
ological views and models of assortment management by 

commodity categories developed and evolved after 1960. 
During this period, the theoretical and practical founda-
tions were placed in the studies related to the optimization 
of shelf space allocation in the stores. In 1961 a group of 
researchers led by W. Tucker, developed and proposed a 
model for the allocation of goods based on the dependence 
on the elasticity of supply and demand, on the one hand 
and, on the other hand – on the quantity of goods placed on 
shelves in the store [5, p. 9]. 

The renowned authors M. Brown and J. Lee argue that 
the effective use of available shelf space and the efficient 
selection of retail assortments lead to an increase in retail 
productivity [5, p. 12]. This is a successful determinateness 
of conditions, factors and relations between them within 
the retail system. Substantiating the need for such an ap-
proach can leads to the following: on the one hand, the lev-
el of labour productivity of retail workers is determined by 
factors, including the sales volume and structure, as well as 
the breadth of the assortment and on the other hand, the in-
crease in productivity and, hence retail effectiveness, must 
be one of the leading goals of management.

In 1973 R. Curhan determined the allocation of shelf 
space and offered valuable maxims of a conceptual model 
and experimental studies of the relationship between space, 
allocation for a certain product and unit sales [7, p. 54].  
A similar approach was adopted by the theoreticians E. An-
derson and N. Amato and was implemented through their 
mathematical model for simultaneously determining the op-
timal brand collection and display area allocation [3, p. 22].

The arguments of N. Borin, P. Farris and J. Fieeland 
stand out among the many scientific formulations. These 
authors carried out fundamentally important studies. They 
developed one of the first assortment management models 
by commodity categories, which integrates the shelf space 
allocation and the solutions for the stocks [4, p. 359]. This 
model determines on the one hand, the retail assortment as 
a set of commodity categories, and on the other – the shelf 
space allocation. The cited theoreticians seek and justify 
the economic effects of consolidating and coordinating the 
managerial decisions on assortment, shelf space and the 
level of stocks. 

In 2001, G. Cachon offered a model for the shelf space 
allocation that maximizes the profit of the retail premises at 
the expense only of duration, i.e. the shelf life of the stocks 
[6, p. 211].

In the following years the research in assortment man-
agement by commodity categories was enriched and devel-
oped. In their theoretical and methodological formulations 
a group of researchers led by V. Kondalintsev defined it as 
a process of assortment management in which every com-
modity category is regarded as a separate business unit 
[1, p. 12]. The theoreticians stick to the understanding that 
this type of management is the centre of responsibilities for 
the effectiveness of the retailing process and requires com-
petencies in marketing, logistics and finance. 

The complex and important nature of assortment man-
agement by commodity categories was analyzed and evalu-
ated by the Russian scholar V. Snegireva. In her work in 
this trend the author claims that «...assortment management 
by commodity categories – this is an independent type of 
professionally carried out activities aimed at developing 
the assortment in accordance with the demand volume and 
structure at the fullest and most effective use of the finan-
cial, material, information and labour resources» [2, p. 82].
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This type of management implies assortment sub-divi-
sion by commodity categories taking into account consum-
ers' requirements, the responsibilities for the cycle of catego-
ry movement, as well as treating each commodity category 
as a mini-enterprise within the framework of the company 
with its own budget, pricing, purchasing policy, etc.

A significant part of the retail assortment management is 
its structuring. The main task of structuring is to establish a 
certain order in the retail assortment, allowing an adequate 
subsequent control. Retail assortment structuring should be 
based, and stem from the general concept of a company 
development and its position in the market. Therefore, a 
need arises to create both a commodity classifier and an 
assortment matrix.

Methodological aspects of retail assortment struc-
turing. Assortment structuring by commodity categories 
as a kind of management is becoming an independent field 
implying the presence of certain research approaches and 
methods. Such an approach is the use of the categories as 
basic units for managing goods. Basically, a category is de-
fined as a set of goods that a consumer perceives as similar 
to each other, or goods for joint use. A category can com-
bine goods belonging to different commodity groups, sub-
groups or types. For example, a separate commodity group 
may include cheese (from the group of dairy products), 
wine (from the group of alcoholic products) and chocolates 
(from the group of sweets).

Practically, assortment management by commodity cat-
egories is limited to: 

– dividing the assortment by commodity categories not 
according to the traditionally defined commodity groups 
and types of goods, but respecting consumers' perceptions 
and requirements;

– controlling the entire cycle of category movement – 
from purchase to sale; 

– considering each commodity category as a mini-en-
terprise within the company with its own budget, pricing, 
procurement policy, etc. 

– implementing a unified approach to the assortment of 
the store as to a total set of all categories – the way the store 
is perceived by consumers.

In bringing the goods into categories the goal is to en-
sure the maximum possible beneficial effect for the man-
agement system. In contrast, traditional bringing of goods 
into groups on the grounds of their origin of production or 
consumer use does not always help increase the effective-
ness of management.

Identification, grouping and classification are the fun-
damental methods in forming the commodity categories. 
Identification is a method of identifying and establishing 
matches of one object with another. Identification in as-
sortment management by commodity categories is aimed 
at establishing relations and interdependencies between the 
various elements of the retail assortment. 

Grouping is a method of uniting the objects by common 
characteristics. This method is used in dividing the differ-
ent commodity groups. The grouping precedes the division 
of the whole into separate parts which have common char-
acteristics, as well as their consequent grouping.

Classification is defined as dividing the set of objects 
into subsets according to similarities or differences in com-
pliance with the conventional methods. Classification is 
widely used in the practical activities of companies as the 
large number of objects – the goods, their properties and 

characteristics – require dividing the set into subsets by 
certain characteristics. Here, the so-called commodity clas-
sifier is used for the proper assortment creation and struc-
turing. Basically, this classifier is a resource allowing the 
necessary analysis of the assortment and taking decisions 
for its update and development.

The commodity classifier implies division of all goods 
at the following levels: classes, commodity groups and 
commodity categories. Besides, the goods at each level are 
united either in a class, or a category or a position accord-
ing to common characteristics or properties. Therefore, the 
three main levels of division according to the commodity 
classifier are:

– First level – commodity class: the larger the store 
format, the higher division levels are used. In a number 
of cases, the first (higher) level of the classifier could be 
the commodity class, such as «food» and «non-food», or 
«clothing» and «footwear», which in the minds of consum-
ers are united according to a common functional purpose. 
On the other hand, in small format stores or stores selling 
similar goods (e.g. clothing store, at that for certain users, 
e.g. for teens), the division of classes is not necessary.

– Second level – commodity group: this is a set of goods 
grouped according to specific characteristics – types of 
goods, methods of production, etc. For example, «dairies», 
«bakeries», «women's wear», «men's shoes ", «furniture», 
«lighting equipment», «home accessories». As a rule in the 
store at that level there is often a higher level below which 
is the commodity category.

– Third level – commodity category: it is a set of goods 
which customers perceive as similar to each other, or goods 
grouped for joint use.

For the creation of the commodity classifier it is im-
portant that all levels are subject to further division: the 
commodity class is divided into commodity groups, and 
the commodity groups – into commodity categories. It is 
unacceptable to leave any level, without detailization. For 
example, it is incorrect if the group «women's wear» is de-
tailed to a level «commodity category» and the group «kids' 
wear» is divided only into commodity positions, bypassing 
the level of «commodity categories».

Ultimately each commodity category is established as 
a kind of business centre with its own goals and objectives 
that correlate with the goals and objectives of the company 
as a whole, identifying the customers with their required 
assortment. 

The key idea of assortment management by commodity 
categories is explained in this way – dividing each commod-
ity category into a particular assortment group (e.g. «elite 
wines» in the commodity group «alcoholic beverages»), 
which allows the taking into account of a maximum num-
ber of factors affecting the selling of goods and enables bet-
ter performance. Besides, the commodity categories should 
have adequate resources and an organizational structure – 
differentiation of managers called category managers re-
sponsible for the operation of a particular category, as a mini-
enterprise, as well as for specialists in different subcategories 
depending on the complexity of the structure of the category. 
Examining the functions and tasks assigned to the category 
managers leads to the conclusion that a category manager is 
responsible for all activities related to the management of 
a particular commodity category. A category manager com-
bines the functions of a buyer and a retailer, as well as of a 
logistics specialist. Such a specialist is responsible for the 
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entire set of activities in the transformation and movement of 
goods from certain clearly formed assortment groups. Cat-
egory managers establish business relationships with sup-
pliers, look for ways to optimize the costs of procurement 
and logistics, organize and adjust the auxiliary activities in 
this area. This implies evaluating them according to the same 
characteristics applicable to the commodity category itself: 
sales volume, profits, market share, etc. 

In terms of methodology, the next step for the success-
ful management of commodity categories is the decision 
to create, manage and evaluate the effectiveness of the as-
sortment matrix, which is also called commodity portfolio. 

The creation of such a matrix is essential to the pro-
cess of determining the principles of commodity segmenta-
tion and identifying the maximum quantity of items in a 
retail store. It should be clarified that the creation of the 
assortment matrix must be preceded by serious preparatory 
work within the company and then there should be a se-
quence of stages, such as: setting a strategy for developing 
and positioning of the retail premises; choosing the store 
format among several possible formats; creating a detailed 
description of the development plan for the premises taking 
into account the shelf space of the store and the possibilities 
for changing it; establishing the terms and conditions for 
evaluating and changing the assortment matrix.

When creating the matrix the consumer demand should 
be taken into account, the main consumer should be iden-
tified according to age, income levels, education, prefer-
ences, purchases made in the store, expected services, etc. 
Commodity categories, groups and classes of goods are dif-
ferentiated on the basis of consumer demand. A commodity 

classifier is developed, which differentiates these three lev-
els. The assortment balancing according to the amount of 
commodity categories, as well as the correlation between 
the commodity positions are analyzed as the next step. 

After the final decision regarding the commodity cat-
egories and positions which can be included in the assort-
ment in the store there follows the shaping of the matrix. 
Consequently, an own assortment matrix is obtained con-
taining information about the goods and suppliers.

Conclusions and recommendations. The attempt 
made to examine and interpret the nature of assortment 
management and structuring by commodity categories 
gives grounds to draw the following major conclusions:

• The adduced theoretical arguments lead to the need for 
applying an integrated approach to the component areas of 
the assortment management and structuring by commodity 
categories.

• In modern interpretations assortment management by 
commodity categories is built on the optimization of all op-
erations relating to commodity categories considered as a 
component level of the commodity classifier.

• In methodological terms, it is essential to decide to 
create an own assortment matrix and to manage and evalu-
ate it in order to successfully structure and consequently 
develop the commodity categories.

In the context of the problems discussed we can sum-
marize that this scientific trend looking for new approach-
es, methods, dependences and tools for consolidation and 
expansion appears necessary in the course of enriching 
the knowledge in the field of assortment management and 
structuring by commodity categories.
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Современные торговцы располагают многочисленными инструментами, позволяющими проведение анализа по 
отдельным направлениям торгового ассортимента. Особую важность играет своевременная оценка ситуации в 
торговом объекте. Менеджеры поставлены перед вызовом принятия сложных решений, связанных с разработкой 
стратегий, выбором и формированием торгового ассортимента, ценообразованием, передвижением и представ-
лением товаров в магазине. Среди этой совокупности решений особое место занимает и структурирование тор-
гового ассортимента. Предлагаемая разработка преследует основную цель – дифференцировать и конкретизиро-
вать виды решений, реализация которых в виде определенных видов деятельности способствует исследованию 
и структурированию торгового ассортимента, и вместе с тем его рациональной организации и развитию.
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У статті розглянуто проблеми ефективності управління персоналом та показники її оцінювання. Ви-
значено суть поняття «управління персоналом». Наведено структуру концепції управління персо-
налом та її детальний опис. Висвітлено суть оцінки ефективності управління персоналом. Подано 
загальну характеристику показників оцінки організаційної, соціальної та економічної ефективності 
управління персоналом підприємства.
Ключові слова: управління персоналом, ефективність, система управління людськими ресурсами, 
концепція управління персоналом, ефективність управління персоналом, організаційна ефектив-
ність, соціальна ефективність, економічна ефективність.

Постановка проблеми. В сучасних умовах рин-
кової економіки серед різноманітності проблем, 
пов'язаних із забезпеченням нормального та ефектив-
ного розвитку підприємств та організацій, однією із го-
ловних є проблема управління персоналом. Створення 
підприємств різних форм власності, конкуренція, зміна 
принципів функціонування cучасної економіки, гло-
бальні структурні й технологічні зміни у виробництві, 
його інформатизація обумовили значну зміну ролі люд-
ських ресурсів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сут-
ність і значення ефективності управління персона-
лом підприємства, а також питання її оцінювання до-
сліджувалися у працях таких вчених: Виноградський 
М.Д., Иванцевич Дж.М., Кибанов А. Я., Колпаков В. 
М., Михайлов С. І., Барановська Т. І., Степасюк О. С., 
Мурашко М. І., Синк С.Д., Журавлев П.В., Карташов 
С.А., Маусов Н.К, Одегов Ю.Г., Чикуркова А. Д., Шек-
шня С.В., Щекин Г.Е. Вищевказані вчені стверджують, 
що оцінка ефективності управління персоналом – це 
систематичний, чітко формалізований процес, спрямо-
ваний на вимір витрат і вигод, пов'язаних із діяльністю 
щодо управління персоналом, для співвіднесення їхніх 
результатів з підсумками роботи, з показниками кон-
курентів і цілями підприємства. Виноградський М.Д. 
у своїх працях досліджує суть ефективності керівни-
цтва. Кибанов А. Я. пропонує перскладові концепції 
управління персоналом. Журавлев П.В., Карташов 
С.А., Маусов Н.К, Одегов Ю.Г. проводять дослідження 
показників, котрі всебічно відображають ефективність 
управління персоналом підприємства в економічному, 
соціальному та організаційному аспектах.

Мета дослідження. Дослідити і систематизувати 
принципи ефективності управління персоналом під-
приємства, які грунтуються не лише на загальних на-
укових законах, а й на організаційних, соціальних та 
економічних показниках для її оцінювання.

Виклад основного матеріалу. Часто управління пер-
соналом – це одна з найбільш важливих сфер життєді-

яльності організації, здатної підвищити її ефективність 
і продуктивність функціонування. Ефективність керів-
ництва полягає в тому, щоб знайти саме такі підходи і 
методи, які зможуть забезпечити бажаний перебіг подій 
на підприємстві і спонукати його працівників до резуль-
тативної праці [1, с. 235]. За таких умов управління люд-
ськими ресурсами є важливою складовою менеджменту, 
що сприяє підвищенню ефективності діяльності органі-
зації шляхом визначення цілей, функцій, завдань і прин-
ципів управління людськими ресурсами.

Здійснення діяльності підприємством залежить від 
значного переліку характеристик та навиків співробіт-
ників, що набуває дедалі більшого значення як чинник 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, 
досягнення успіху при реалізації стратегії розвитку. 
Суть поняття «управління персоналом» можна розгля-
дати як діяльність, що спрямована на найефективніше 
використання трудових ресурсів для досягнення цілей 
підприємства та особистісних цілей працівників. При 
цьому, першочергово, воно повинно забезпечити ефек-
тивність підприємства, шляхом отримання максималь-
ного прибутку. Однак, дедалі частіше ефективність 
розглядається не тільки як економічність, якість, про-
дуктивність, нововведення, прибуток, а й пов'язується 
з такими поняттями як задоволеність співробітників 
своєю працею, високий рівень самооцінки колективу, 
мотивація персоналу до ефективної праці. При чому 
людина є не тільки найважливішим елементом вироб-
ничого процесу на підприємстві, а й головним стра-
тегічним ресурсом компанії в конкурентній боротьбі 
[4, с. 136]. Людей у наш час трактують уже не як кадри, 
а як людські ресурси, їхня цінність як фактора успіху 
постійно зростає. Таким чином, сформувалася система 
управління людськими ресурсами, що замінює стару 
систему управління кадрами й визнає необхідність капі-
таловкладень в їх формування і розвиток, виправдовує 
економічну доцільність витрат, пов'язаних із залучен-
ням якісної робочої сили, її безперервним навчанням, 
підтримкою у працездатному стані і, навіть, створен-
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ням умов для максимального виявлення можливостей і 
здібностей, закладених в особистості, для майбутнього 
її розвитку. Отже, управління персоналом – це система 
взаємозалежних організаційно економічних і соціаль-
них заходів щодо створення умов стабільного функціо-
нування, розвитку й ефективного використання потен-
ціалу робочої сили на рівні організації.

Управління персоналом здійснюється із застосуван-
ням концепції (рис. 1).

Концепція управління персоналом підприємства 
повинна забезпечувати розробку стратегії роботи з пер-
соналом, раціональний підбір та наймання персоналу, 
аналіз, планування, прогнозування кадрового потенці-
алу та ринку праці, кадрових змін в організації, персо-
нальну оцінку рівня знань, умінь, майстерності та осо-
бистісної відповідальності; оцінку виконуваної роботи 
та її результатів, організацію реклами та встановлення 
взаємодії із зовнішніми організаціями, що забезпечу-
ють підприємство кадрами [4, с. 173].

Особливої уваги й відповідальності вимагає від ке-
рівника підприємства організація трудових відносин в 
частині вироблення правил і навичок оцінювання ви-
конання персоналом своїх функціональних обов'язків, 
формування у співробітників почуття відповідальнос-
ті, аналізу та регулювання групових і міжособистіс-
них відносин, управління виробничими конфліктами 
та стресами, проведення соціально-психологічної діа-
гностики, формування норм корпоративної культури, 
створення безпечних умов праці.

Оцінювання комплексної системи управління пер-
соналом підприємства доцільно розглядати як частину 
ефективності діяльності підприємства в цілому. Однак, 
у даний час немає єдиного підходу до оцінки такої ефек-
тивності. Сьогодні багато вітчизняних підприємств, на 
жаль, або взагалі ігнорують систему управління пер-
соналом, або в кращому разі визначають ефективність 
управління персоналом за допомогою спеціально ство-
рених для цього показників. На рівні підприємства оці-
нювання ефективності управління персоналом доціль-
но розглядати як оцінку ефективності на рівні окремих 
працівників, на рівні органу управління, на рівні сис-
теми управління, звертаючи особливу увагу при цьому 
на співставлення фактичної чисельності персоналу з 
плановою, відповідність професійно-кваліфікаційного 
рівня, освіти, практичного досвіду персоналу вимогам 
займаних робочих місць. Оцінка ефективності управ-
ління персоналом підприємства полягає у визначенні 
економічної ефективності за рахунок кращого викорис-
тання трудового потенціалу, соціальної ефективності 
шляхом задоволення потреб і інтересів праців-
ників підприємства, організації і мотивації пра-
ці, організаційної ефективності через цілісність 
і організаційну оформленість підприємства.

На думку авторів [1, 12, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 
14, 15] оцінка ефективності управління персо-
налом – це систематичний, чітко формалізова-
ний процес, спрямований на вимір витрат і ви-
год, пов'язаних із діяльністю щодо управління 
персоналом, для співвіднесення їхніх результа-
тів з підсумками роботи, з показниками конку-
рентів і цілями підприємства.

В сучасних умовах господарювання оцінка 
функціонування системи управління персона-
лом вимагає систематичного досвіду, вимірю-

вання витрат і вигод загальної програми управління 
персоналом і порівняння її ефективності з ефективніс-
тю роботи підприємства за той же період.

У ряді європейських країн отримали розповсю-
дження центри оцінки управлінського персоналу, ді-
яльність яких полягає у виявленні на підставі спеціаль-
ного комплексу тестів і вправ потенційних здібностей 
працівників управління, проте такі центри не вільні від 
недоліків й не гарантують відсутності помилок.

В основному показники всебічно відображають 
ефективність управління персоналом підприємства в 
економічному, соціальному та організаційному аспек-
тах. Кількісна оцінка економічної ефективності управ-
ління персоналом підприємства передбачає визначення 
витрат, необхідних для реалізації кадрової політики 
підприємства шляхом дослідження співвідношення 
витрат, необхідних для забезпечення підприємства 
кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих 
від результативності їхньої діяльності. Такі показники 
орієнтують працівників на раціональне використання 
робочого часу, поліпшення трудової і виконавської дис-
ципліни і, в основному, спрямовані на удосконалення 
організації праці [8, с. 272].

Крім того, у ринковій економіці важливе значення 
мають такі економічні показники, як прибуток, продук-
тивність праці, обсяг продажів, рентабельність, про-
дуктивність праці працівників, співвідношення темпів 
росту продуктивності праці працівників з темпами 
росту середньої заробітної плати, фонд оплати праці і 
зарплатоємкість, витрати на адмінресурс. Єдність еко-
номічної і соціальної ефективності роботи з персона-
лом визнається усіма фахівцями. Як результат діяль-
ності можна при цьому розглядати: обсяг виготовленої 
продукції, прибуток, а як витрати – фактичний фонд за-
робітної плати або суму прямих виплат персоналу, від-
рахувань у централізовані фонди, витрати на соціальні 
заходи. Такі показники доцільно аналізувати в динаміці 
за ряд років, а також порівнювати з результатами спо-
ріднених підприємств. Структуру та склад показників 
визначають керівники підприємств залежно від осо-
бливостей його діяльності.

Перш за все, ефективність функціонування системи 
управління персоналом повинна визначатися її вне-
ском в досягнення організаційних цілей. До показни-
ків для оцінки організаційної ефективності управління 
персоналом підприємства належать: плинність кадрів, 
співвідношення чисельності управлінського апарату і 
інших категорій працівників, надійність роботи персо-
налу, рівномірність завантаження, рівень трудової дис-

Концепція управління персоналом
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Рис. 1. Складові концепції управління персоналом 
[4, с. 172]
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ципліни, задоволеність працівника, кількість конфлік-
тів, скарг, нещасних випадків та ін. Наведений склад 
показників дозволяє оцінити такі основні параметри 
організації роботи персоналу підприємства, як: еконо-
мічність, надійність, рівномірність і якість. 

Щоб підприємство ефективно працювало, важливо 
враховувати кожен із зазначених компонентів, по кож-
ному з них повинна досягатися певна мета, що дозво-
ляє судити про організаційний порядок у підприємстві 
й стан організаційної культури [8, с. 272].

До показників оцінки соціальної ефективності управ-
ління персоналом підприємства відносяться: стан мораль-
но-психологічного клімату, мотивація, потреби і конфлік-
тність в трудовому колективі; вплив соціальних програм на 
результативність діяльності працівників і підприємства в 
цілому; ступінь задоволеності персоналу конкурентоздат-
ністю робочої сили; організацією праці; її продуктивністю 
і оплатою, роботою підприємства в цілому.

До показників оцінки економічної ефективності 
управління персоналом підприємства належать: спів-
відношення витрат, необхідних для забезпечення під-
приємства кваліфікованими кадрами, і результатів, 
отриманих від їхньої діяльності; відношення бюдже-
ту підприємства до чисельності персоналу; вартісної 
оцінки розходжень у результативності праці. Крім того, 
у ринковій економіці важливе значення мають такі еко-
номічні показники, як: прибуток, продуктивність праці, 
обсяг продажів, рентабельність, продуктивність праці 
працівників; співвідношення темпів росту продуктив-
ності праці працівників з темпами росту середньої за-
робітної плати; фонд оплати праці і зарплатоємкість; 
витрати на керівництво [13, с. 295]. Склад показників 
повинен бути змінним, він повинен уточнюватися і до-
повнюватися в умовах динамічного розвитку підприєм-
ства. В даний час зростає значення наукового обґрун-
тування складу показників ефективності управління 
персоналом, що відображають кінцеві результати еко-
номічного розвитку підприємства.

В табл. 1 наведено загальну характеристику показ-
ників оцінки організаційної, соціальної та економічної 
ефективності управління персоналом підприємства.

Таблиця 1
Загальна характеристика показників оцінки  
організаційної, соціальної та економічної  
ефективності управління персоналом
Показники оцінки відпо-
відно до виду ефектив-
ності управління персо-
налом підприємства

Характеристика

1. Організаційна ефектив-
ність управління персона-
лом підприємства:

Оцінює цілісність і орга-
нізаційну оформленість 
підприємства.

– плинність кадрів; Свідчить про рівень 
стабільності трудового 
колективу підприємства.

– надійність роботи пер-
соналу;

Визначається величиною 
можливих збоїв у роботі 
всіх підрозділів підпри-
ємства через несвоєчас-
не надання інформації, 
помилки у розрахунках, 
порушення трудової дис-
ципліни.

– рівномірність заванта-
ження персоналу 

Характеризує питому 
вагу втрат через переван-
таження працівників.

– рівень трудової дисци-
пліни

Відображає відношення 
кількості випадків по-
рушення трудової і ви-
конавської дисципліни 
до загальної чисельнос-
ті працівників підпри-
ємства.

2. Соціальна ефектив-
ність управління персона-
лом підприємства:

Виражає виконання очіку-
вань і задоволення потреб 
та інтересів працівників 
підприємства.

– стан морально-психоло-
гічного клімату, моти-
вація і конфліктність в 
трудовому колективі;

Характеризує моральні 
цінності та психологіч-
ний клімат у колективі 
підприємства, мотива-
ційні заходи, конфліктні 
моменти і способи їх 
уникнення/вирішення.

– вплив соціальних про-
грам на результативність 
діяльності працівників і 
підприємства в цілому;

Підвищення продуктив-
ності праці, поліпшення 
якості товарів, економія 
ресурсів.

– ступінь задоволеності 
персоналу організацією 
праці, її продуктивністю 
і оплатою, роботою під-
приємства в цілому.

Оцінюється на основі 
аналізу думок і реакції 
працівників на кадрову 
політику підприємства і її 
окремі напрямки.

3. Економічна ефектив-
ність управління персона-
лом підприємства:

Характеризує досягнення 
цілей діяльності під-
приємства за рахунок 
кращого використання 
трудового потенціалу.

– співвідношення витрат, 
необхідних для забез-
печення підприємства 
кваліфікованими кадрами, 
і результатів, отриманих 
від їхньої діяльності; 

Відображає ефективність 
вкладення коштів для за-
безпечення підприємства 
конкурентоспроможними 
висококваліфікованими 
фахівцями.

– відношення бюджету 
підприємства до чисель-
ності персоналу;

Характеризує частку 
бюджету підприємства, 
що припадає на одного 
працівника.

– вартісна оцінка розхо-
джень у результативності 
праці.

Є різницею оцінок ре-
зультатів праці кращих 
і середніх працівників, 
що виконують однакову 
роботу.

Висновки. Успішність управління персоналом 
визначається ефективністю використання трудових 
ресурсів для реалізації поставлених перед ними 
цілей, комплексним баченням проблем і цілісним 
підходом до людських ресурсів у взаємозв'язку зі 
стратегічними установками підприємства. Таким 
чином, в рамках стратегічного управління виникає 
нагальна потреба в зміні функціональної моделі 
управління персоналом на підприємстві на підста-
ві власної організаційної філософії, яка ґрунтується 
на власному досвіді роботи зі своїми працівниками 
й використанні практики провідних вітчизняних та 
світових компаній.
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В статье рассмотрены проблемы эффективности управления персоналом и показатели ее оценки. Определена 
суть понятия «управление персоналом». Приведена структура концепции управления персоналом и ее детальное 
описание. Освещена суть оценки эффективности управления персоналом. Представлена общая характеристика 
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Стаття присвячена проблемі формування структури активів підприємств та їхнє найкраще викорис-
тання для їх ефективного функціонування підприємства. Розглядаються активи як самостійна катего-
рія, їхній склад, а також їхнє призначення на підприємстві, їхню роль. Також у статті піднято питання 
щодо удосконалення структури активів і показано оптимальні шляхи до їх удосконалення.
Ключові слова: активи, оборотні активи, необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи, 
довгострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, запаси.

Постановка проблеми. Розвиток ефективної еко-
номіки України неможлива без розвитку реального 
сектору економіки а саме, державних і приватних під-
приємств. Проблема функціонування підприємств в 
Україні постає дуже гостро та обумовлює необхідність 
підвищення ефективності діяльності цих підприємств. 
Одною з головних передумов цього процесу є удоско-
налення структури активів підприємств, тому що саме 
від ефективного і раціонального формування активів, 
залежить фінансовий стан підприємства, також його 
кінцевий результат діяльності, і тому і функціонування 
та розвиток економіки держави в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Активи 
підприємства і питання, які стосуються формування їх 
структури, займаються такі вітчизняні вчені: М.М. Бер-
дар, А. Поддєрьогін, О. Базілінська, М. Білик, О. Загоро-
дна, В. Гринчуцький, та інші. Але також є необхідність 
у наступному використанні побудованого теоретичної 
бази для розробки практичних рекомендацій щодо удо-
сконалення побудови активів підприємств з урахуван-
ням їхньої специфіки в господарської діяльності.

Мета дослідження. Мета даного дослідження поля-
гає у визначенні складу активів та шляхів удосконален-
ня структури активів підприємства основуючись на ви-
вченні теоретичної бази, а також на оцінки практичних 
аспектів досліджуваних проблем. Для того щоб досягти 
даної мети потрібно вияснити, що саме представляють 
собою активи підприємства, також їх склад, з'ясувати 
основні причини неефективної структури активів та 
вияснити можливі шляхи удосконалення структури ак-
тивів підприємства.

Виклад основного матеріалу. При здійсненні гос-
подарської діяльності підприємства розпоряджаються 
різними видами майна у матеріальній і нематеріальній 
формах. За економічним змістом майно підприємства 
є його активами. З початку цього століття, починалися 
спроби дати досконале визначення активів, і їх є багато. 

Кожні дослідники і автори пропонували різні фор-
мулювання – від «того, що подано дебетовим сальдо», 

до «майбутнього потенційного прибутку». Одна із най-
популярніших на Заході концепцій, була подана Амери-
канським інститутом бухгалтерів, що визначає активи 
через такий спосіб: «Активи – це величина, подана де-
бетовим сальдо, що залишилося або залишиться після 
закриття рахунків належним чином відповідно до об-
лікових принципів.., при тому, що вона відбиває або 
право власності, або придбану вартість, або понесені 
витрати, які призвели до виникнення власності або сто-
суються майбутнього звітного періоду...». Тут найваж-
ливіше те, що активи визначаються виходячи з прин-
ципів або правил бухгалтерського обліку. Аналогічної 
позиції дотримується й Американський інститут при-
сяжних бухгалтерів: «Активи – це економічні ресурси 
підприємства, визнані й оцінювані (вимірювані) відпо-
відно до узвичаєних правил бухгалтерського обліку...». 

В Україні відповідно із НПсБО «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», активи – це ресурси, контрольо-
вані підприємством в результаті минулих подій, вико-
ристання яких, як очікується, приведе до надходження 
економічних вигод у майбутньому [4].

Активи – це усе чим володіє підприємство (готів-
ка, дебіторська заборгованість, обладнання та майно 
підприємства). В інших наукових виданнях під ними 
розуміють ресурси, які перебувають у розпорядженні 
підприємства і використання яких веде до збільшення 
економічних вигід у майбутньому [5, с. 179].

 Загородня О. М. стверджує, що активи – це не всі 
ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть 
йому в майбутньому економічну вигоду [3, с. 389]. 

Отже, активами можна вважити ресурси підпри-
ємства, які використовуються у фінансовій та госпо-
дарській діяльності і будуть приносити дохід в май-
бутньому. В процесі цього дослідження ми будемо 
використовувати класифікацію активів, а саме залежно 
від участі в господарському процесі вони називаються 
оборотні та необоротні активи.

Необоротними активами підприємства називають 
сукупність матеріальних та фінансових ресурсів, які 



221

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

використовуються в його господарській діяльності у 
своїй натуральній формі тривалий період (більше року) 
і мають значну вартість окремого об'єкта, а також дов-
гострокове відчуження майна у підприємницьку діяль-
ність інших суб'єктів господарювання. Необоротні ак-
тиви призначені для тривалого використання в процесі 
фінансової та господарської діяльності. До необорот-
них активів відносяться основні засоби, нематеріальні 
активи, довгострокові фінансові вкладення, а також 
незавершене будівництво, довгострокову дебіторську 
заборгованість тощо. Кошти, які інвестуються в нео-
боротні активи, є певною мірою знерухомленими, ви-
лученими з обороту на тривалий час і їх не можна опе-
ративно використовувати на якісь інші цілі. Саме тому 
інвестиції в необоротні активи, зазвичай, здійснюються 
за рахунок довгострокових джерел фінансування і де-
тально оцінюються з сторони їх доцільності.

Основною з найважливіших і найголовніших скла-
дових необоротних активів є основні засоби, адже вони 
є необхідними саме при організації будь-якого процесу 
виробництва. До основних засобів відносять будівлі, 
споруди, транспортні засоби, меблі, електронні, оптич-
ні, електромеханічні прилади та інструменти, інше 
офісне обладнання, устаткування тощо. Кошти, які ін-
вестують в основні засоби, так само як і самі основні 
засоби, деколи ще позначають основним капіталом.

Велику чи малу значущу частину необоротних ак-
тивів залежно від специфіки діяльності підприємства, 
його політики щодо фінансів та інвестицій займають 
нематеріальні активи. В будь-якому випадку їх назива-
ють активи, які можуть швидко втратити свою ринкову 
вартість, через наслідки бистрого морального старіння. 
І через це їхня вартість досить часто не вказують при 
обрахуванні власного капіталу підприємства.

У виробничому циклі матеріальні активи та основні 
засоби неодноразово використовуються. В процесі та-
кого використання їхня вартість поступово зменшуєть-
ся через моральний та фізичний знос і переноситься на 
вартість продукції, яка виробляється на підприємстві.

Інвестиційну діяльність будь-якого підприємства 
можна охарактеризувати довгостроковими фінансови-
ми інвестиціями, які безпосередньо не пов'язані з його 
основною діяльністю (якщо це не є вкладеннями в до-
чірні або асоційовані компанії). Кошти, які вкладаються 
через такий шлях, є вилученими з господарського обо-
роту і їх наявність може бути виправданою лише в разі 
високої прибутковості інвестицій та наявності вільних 
фінансових ресурсів, які не передбачено використову-
вати для розширення виробничої діяльності [2].

Оборотними активами називають грошові кошти та 
їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а та-
кож інші активи, які призначені для реалізації чи спо-
живання на протязі операційного циклу чи на протязі 
не більше дванадцяти місяців з дати балансу. Значну 
частину оборотних активів на підприємствах зазвичай 
складають запаси. До оборотних активів підприємства 
належать товарні та матеріальні запаси, дебіторська 
заборгованість, ліквідні цінні папери, грошові кошти 
тощо. Особливістю оборотних активів є те що одна 
частина може повністю використовувати на протязі од-
ного операційного циклу, а частина може залишатись 
не використаною. Вартість оборотних активів, які були 
повністю використаними переноситься на вартість 
продукції яку виготовляє підприємство, і ці активи не-

перервно поновлюються для забезпечення постійного 
процесу виробництва.

Частина оборотних активів підприємства постій-
но перебуває в грошовій формі. Ця частина призна-
чена для здійснення розрахунків з постачальниками, 
працівниками підприємства, бюджетом, виконання 
зобов'язань перед кредиторами, засновниками, банків-
ськими установами та ін.

Кошти, які інвестують в оборотні активи підприєм-
ства, часто зустрічається як оборотний капітал і часто 
оборотним капіталом називають і оборотні активи. Од-
ною із найважливіших характеристик стану оборотних 
коштів на підприємстві є чистий оборотний капітал, 
який можна визначити як різниця між оборотними ак-
тивами та поточними зобов'язаннями, а також власний 
оборотний капітал, який можна визначити як оборотні 
активи, придбані за рахунок власних коштів, і дорів-
нює додатній різниці між власним капіталом і необо-
ротними активами підприємства. Розвиток суб'єктів 
господарювання і можливість нормально функціонува-
ти залежать від активів. Активи важливі тому, що саме 
вони виступають матеріальною базою для здійснення 
більшості господарських операцій та саме вони допо-
магають оцінити забезпеченість потрібними умовами 
для здійснення фінансової діяльності підприємства.

У активі балансу відображаються відомості про роз-
міщення капіталу, що є у розпорядженні підприємства, 
а саме про вкладення в чітко визначене майно і матері-
альні цінності, про витрати підприємства на реалізацію 
продукції і про залишки вільної грошової готівки та на 
виробничий процес продукції.

Кожному виду розміщеного капіталу відповідає 
окремим статтям балансу.

 Структура активів балансу наступна:
а) довгостроковий капітал:
- нематеріальні активи;
- основні засоби;
- довгострокові фінансові вкладення;
б) поточні активи:
- запаси;
- дебіторська заборгованість;
- короткострокові фінансові вкладення;
- грошові кошти;
в) засоби, що використовуються за межами підпри-

ємства:
- довгострокові фінансові вкладення;
- дебіторська заборгованість;
- короткострокові фінансові вкладення. 
Найважливішою ознакою угрупування статі акти-

ву балансу вважається ступінь їх ліквідності, а саме 
швидкість перетворення активів в грошову форму. І по 
цій ознаці всі активи балансу розділяються на довго-
строковий або основний капітал (перший розділ активу 
балансу), і поточні або оборотні активи (другий розділ 
активу балансу).

Кошти підприємства використовуються в 
його внутрішньому обороті і за межами цього 
обороту(дебіторська заборгованість, придбання цінних 
паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Дуже великого значення має у підвищенні ефектив-
ності фінансової діяльності є розміщення засобів під-
приємства. Саме від того, які засоби будуть вкладені 
в основні і також і в оборотні засоби, скільки саме їх 
знаходиться у сфері обігу, в грошовій та матеріальній 
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формі, наскільки оптимальне їх співвідношення, багато 
залежать результати виробничо-фінансової діяльнос-
ті а також і фінансовий стан будь-якого підприємства. 
У зв'язку з цим в процесі аналізу активів досліджувано-
го підприємства в першу чергу слід вивчити зміни в їх 
складі, структурі і дати їм оцінки.

При аналізі змін, які відбуваються в кожній статті по-
точних активів балансу як в наймобільнішій частці капі-
талу насамперед можна зіткнутися з різними ситуаціями.

Про зміцнення фінансового стану свідчить, зазви-
чай, збільшення грошових коштів в банку на рахунку. Їх 
сума має бути такою, щоб забезпечити погашення всіх 
першочергових платежів. Існування великих залиш-
ків грошових коштів протягом тривалого періоду часу 
може бути результатом неправильного використання 
оборотного капіталу. Грошові кошти повинні швидко 
пускатися в оборот з метою отримання прибутку шля-
хом розширення свого виробництва або вкладення в 
акції і цінні папери інших підприємств.

Якщо росте дебіторська заборгованість, то підпри-
ємство автоматично розширює свою діяльність і рос-
те число покупців. З іншого боку, підприємство може 
скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки де-
біторів зменшаться. Отже, не завжди можна негативно 
оцінювати зростання дебіторської заборгованості. По-
трібно відокремлювати нормальну і прострочену за-
боргованості. Наявність останньої створює фінансові 
складнощі, оскільки підприємство відчуватиме недолік 
фінансових ресурсів для придбання виробничих запа-
сів, виплати заробітної платні і на інші цілі. Заморожу-
вання засобів призводить до уповільнення оборотності 
капіталу. Тому кожне підприємство зацікавлено в ско-
роченні термінів погашення платежів.

Існування менших за об'ємом, але більш рухомих 
запасів означає, що менша сума наявних фінансових 
ресурсів знаходиться в запасі. Про спад активності під-
приємства також свідчить і накопичення великих запа-
сів. Збільшення залишків готової продукції на складах 
підприємства приводить до тривалого заморожування 
оборотних коштів, відсутності грошової готівки, по-
треби в кредитах і сплаті відсотків по них, зростанню 
кредиторської заборгованості постачальникам, бюдже-
ту, працівникам підприємства по оплаті праці і так далі. 

В даний час – це одна з основних причин спаду вироб-
ництва, зниження його ефективності, низької плато-
спроможності підприємств і їх банкрутство [1, c. 109].

Отже вивчивши і проаналізувавши структуру активів 
підприємства можна визначити шляхи її покращення:

1. Підвищення ефективності відтворювальних про-
цесів основних засобів.

2. Введення заходів науково – технічного прогре-
су по вдосконаленню технології виробництва і покра-
щенню організації виробництва товарної продукції і, в 
першу чергу, безвідходних, маловідхідних, ресурсоз-
берігаючих технологій і техніки для їх здійснення. Це 
збільшує вихід продукції з того ж об'єму переробленої 
сировини та фондовіддачу.

3. Підвищення та розвиток матеріального та мо-
рального стимулювання праці.

4. Підвищення якості продукції, зменшення втрат 
корисних речовин у відходах можна розглядати як одні 
з перспективних напрямків підвищення ефективності 
використання основних засобів на підприємстві.

5. Визначення максимально припустимого розміру 
дебіторської заборгованості для різних асортиментних 
груп товарів; остійний моніторинг діяльності найбільш 
значимих клієнтів; надання гнучкої системи знижок 
для постійних клієнтів;постійний моніторинг розміру 
сумнівних боргів.

Висновки. Отже, визначивши, що активи – це ре-
сурси підприємства, які використовуються у фінансово-
господарській діяльності та приносять в майбутньому 
дохід. У процесі дослідження будемо використовувати 
класифікацію активів залежно від участі в господар-
ському процесі – необоротні та оборотні активи. Нео-
боротні активи підприємства складаються з нематері-
альних активів, основних засобів та довгострокових 
фінансових вкладень. Оборотні активи, значну частку 
оборотних активів на підприємствах складають запаси 
а також товарно-матеріальні запаси, дебіторська забор-
гованість, ліквідні цінні папери, грошові кошти тощо. 
Визначили також те що без раціонального формування 
структури активів підприємства неможливо успішно 
конкурувати з іншими підприємствами і тому удоско-
налення структури активів повинне бути першочерго-
вим завдання керівників кожного підприємства.
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Сьогодні на ринку представлено безліч видів борошняних кондитерських виробів. Один із найяскра-
віших представників даної групи товару є кекс. Кожен із виробників даного виду продукції прагне 
виокремити свій товар з-поміж величезного асортименту за рахунок удосконалення його. Виробники 
шукають шляхи не тільки покращення смакових і ароматичних властивостей, а й внесення до рецеп-
тури лікувальних й профілактичних компонентів. Для досягнення даної мети нами було запропоно-
вано підвищення якості кексів шляхом використання нетрадиційних видів сировини, а саме цукатів 
із топінамбура. У даній статті наведені переваги бульбоплода топінамбура, вказані результати про-
ведення нами органолептичних, фізико-хімічних та комплексних показників якості.
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Постановка проблеми. У харчовому раціоні людей 
вагому частку займають борошняні кондитерські виро-
би. Така продукція придатна для відновлення енергетич-
них витрат людини та надання відчуття ситості, проте 
через недосконалий хімічний склад не може забезпе-
чувати нормальне функціонування організму протягом 
тривалого часу. Отже, актуальною залишається про-
блема пошуку шляхів покращення харчування, зокрема 
створення нових видів борошняних кондитерських ви-
робів з високою харчовою та біологічною цінністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На 
даний час праці багатьох науковців спрямовані на 
підвищення харчової цінності продукції. У галузі ви-
робництва хліба та інших борошняних виробів над 
цими проблемами результативно працюють вчені  
В.І. Дробот, Л.М. Шатнюк, Р.Д. Поландова, Г.М. Лисюк,  
В.Ф. Доценко, В.А. Моргун та ін. Проте проблемам 
створення нових видів кексів за рахунок підвищення 
біологічної цінності було приділено менше уваги.

Мета дослідження. Пошук шляхів підвищення 
якості кексів за рахунок використання нетрадиційних 
видів сировини.

Виклад основного матеріалу. Аналіз хімічного 
складу та харчової цінності борошняних кондитер-
ських виробів свідчить, що переважна більшість з них 
не відповідає вимогам нутріціології. Незбалансованість 
складу борошняних кондитерських виробів пов'язана з 
високим вмістом вуглеводів, жирів та відносно низь-
ким – білків, харчових волокон, ненасичених жирних 
кислот, вітамінів. Борошняні кондитерські вироби зі 
зміненим хімічним складом та фізичними властивос-
тями спеціально створені для використання в профі-
лактичному (функціональному) та лікувальному харчу-
ванні (для окремих контингентів або професійних груп 
населення), відносяться до груп дієтичних продуктів. 

Ці продукти можуть відрізнятися вмістом білків, хар-
чових волокон, поліненасичених жирних кислот, змен-
шеним вмістом холестерину, натрію та ін.

Харчова цінність борошняних кондитерських ви-
робів функціонального або дієтичного харчування зу-
мовлена особливостями їх складу. Направлена зміна 
харчової цінності борошняних виробів досягається 
включенням до їх рецептури корисних (бажаних) або 
вилученням небажаних (некорисних) компонентів. 
Під час створення борошняних кондитерських виробів 
функціонального призначення основна увага приділя-
ється збільшенню вмісту в них функціональних інгре-
дієнтів (харчових волокон, білків, вітамінів антиокси-
дантів та ін.) і зниженню енергетичної цінності [6].

Для підвищення харчової цінності кексів нами було 
використано внесення добавки у вигляді цукатів із то-
пінамбура – це зварені в цукровому сиропі бульбопло-
ди, із додаванням лимонної кислоти та підсушені. 

Споживні властивості цукатів зумовлені їх при-
ємних смаком, добрим засвоєнням, стійкістю під час 
зберігання, універсальністю використання при виго-
товленні кексів. Основу цукатів становлять вуглеводи, 
а також органічні кислоти, мінеральні речовини. У цу-
катах зберігаються всі корисні речовини, які є у сирому 
топінамбуру. Хімічний склад топінамбура представле-
ний у табл. 1 [4].

Істотна відмінність топінамбура від інших овочів 
проявляється у високому вмісті в його бульбах білка 
(до 3,2% на суху речовину), у складі якого містяться 
8 амінокислот, які синтезуються лише рослинами і не 
синтезуються в організмі людини: аргінін, валін, гіс-
тидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, триптофан, 
фенілаланін. У ряді робіт білок топінамбура характе-
ризується як біологічно повноцінний, але в результаті 
проведених досліджень було встановлено, що молоді 
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пацюки розвивалися погано, якщо білок топінамбура 
був єдиним джерелом азоту, це дозволило зробити ви-
сновок, що біологічна цінність білка топінамбура мала. 
Аналіз амінокислотного складу показує, що білок топі-
намбура достатній по лейцину, треоніну, триптофану, 
фенілаланіну і тирозину, але лімітований по лізину, що 
характерно для більшості рослинних білків [5].

Таблиця 1
Хімічний склад топінамбура

Хімічні елементи Вміст речовини, % 
на суху речовину

Білок 3,2% 
Клітковина 4,2% 

Полісахарид інулін 16-18% 
Органічні поліоксикислоти (ли-

монна, яблучна) 6 – 8% 

Пектинові речовини 11% 
Вітаміни, мг %:

С 98,1 – 108,1
В1 до 1,2
В2 4,0 – 7,9
В3 2,4 – 8,8
В5 0,2 – 0,9
В6 0,12 – 0,22
В7 10,0 – 24,0

Мінеральні елементи (мг %)
залізо 10,1

марганець 44,0
кальцій 78,8
магній 31,7
натрій 17,2

 
Від інших овочів топінамбур відрізняє унікальний 

вуглеводний комплекс на основі фруктози і її поліме-
рів: фруктоолігосахариди і інулін.

Інулін – єдиний природний полісахарид, що склада-
ється на 95% з фруктози. У шлунку інулін не засвоюєть-
ся, частина його в кислому середовищі шлункового соку 
розпадається на короткі фруктозні ланцюжки та окремі 
молекули фруктози, які проникають у кровоносне русло. 
Частина інуліну швидко виводиться, зв'язавши собою ве-
лику кількість непотрібних організму речовин, таких як 
важкі метали, радіонукліди, кристали холестерину, жирні 
кислоти, різні токсичні хімічні сполуки, що потрапили в 
організм з їжею або утворилися в процесі життєдіяльнос-
ті хвороботворних мікробів, що живуть в кишечнику.

Крім того, інулін значно стимулює скорочуваль-
ну здатність кишкової стінки, що помітно прискорює 
очищення організму від шлаків, неперетравленої їжі 
та шкідливих речовин. Антитоксичний ефект інуліну 
підсилюється за рахунок дії клітковини, яка також міс-
титься в топінамбурі [4].

Мінеральні речовини виконують забезпечення по-
будови опорних тканин скелета (Са, Р, Мg, Si); підтри-
мання необхідного осмотичного середовища клітин у 
крові, в яких протікають всі обмінні процеси (Na, К); 
утворення травних соків (С1), гормонів (J, Zn, Сu, Sе, 
Мn); виконання функції переносу кисню в організмі 
(Fе, Сu). Однією з важливих особливостей топінамбура 
є збалансованість його за мікро- і макроелементарним 

складом – містить велику кількість заліза (до 12 мг%), 
кремнію (до 8 мг%), цинку (до 500 мг%), магнію (до 
30 мг%), калію (до 200 мг%), марганцю (до 45 мг%), 
фосфору (до 500 мг%), кальцію (до 40%).

У вітамінному складі бульб топінамбура виділяєть-
ся вітамін С (аскорбінова кислота), що перевищує вміст 
в картоплі в 5 разів. Вітамінний склад бульб топінам-
бура, мг% до маси сухого речовини: С – 98,1 – 108,1; 
В1 – до 1,2; В2 – 4,0 – 7,9; В3 – 2,4 – 8, 8; В5 – 0,2 – 0,9; 
В6 – 0,12 – 0,22; В7 – 10,0 – 24,0. 

Органічні поліоксикислоти містяться в кількості 
від 6 до 8% на суху речовину. До них відносяться: ли-
монна, яблучна, малонова, янтарна, фумарова кисло-
ти. Органічні кислоти беруть активну участь в обміні 
речовин, підвищують секреторну активність слинних 
залоз, посилюють виділення жовчі і панкреатичного 
соку, покращують травлення, розчиняють небажані від-
кладення (солі сечової кислоти), мають бактерицидну 
дію, сприятливо впливають на кислотно-лужну рівно-
вагу, на функцію шлунково-кишкового тракту та інші 
системи організму, є збудниками секреції підшлункової 
залози і моторної функції кишечника [5].

Органічні кислоти впливають на процеси травлення, 
при цьому сприяють засвоєнню харчових продуктів, у яких 
кислот дуже мало. У комплексі з вітаміном С володіють 
яскраво вираженими антиоксидантними властивостями.

Пектинові речовини – полісахариди, присутні в 
топінамбурі в кількості 11% від маси сухої речовини. 
Пектин був відкритий більше 200 років тому і вперше 
отриманий з коренеплоду топінамбура.

Пектини адсорбують на своїй поверхні і виводять з 
організму отруйні речовини, холестерин, тригліцериди, 
які є основними винуватцями розвитку атеросклерозу 
і жовчнокам'яної хвороби. Наукові дослідження дають 
підставу припускати, що пектини можуть знижувати 
накопичення атеросклеротичних бляшок на стінках 
серцевих артерій [6].

Отже, унікальний хімічний склад топінамбура 
сприятливо впливає на абсолютно всі ланки та меха-
нізми розвитку організму людини, а також виконують 
профілактичну дію. Для удосконалення якості кексів і 
збільшення асортименту нами запропонований новий 
вид кексів «Кекс із цукатами топінамбура», рецептура 
якого представлена у табл. 2.

Таблиця 2
Кекс з цукатами топінамбура (маса 0,75 г)

№ 
п/п Найменування сировини

Витрати сировини 
на 1 шт готового ви-

робу, г
1 Борошно пшеничне в/г 23,4
2 Цукор-пісок 17,5
3 Масло вершкове 17,5
4 Меланж 14,1
5 Сіль кухона 0,07
6 Цукати із топінамбура 17,5
7 Цукрова пудра для декору 0,8
8 Вода 1,9

 
З метою оцінки якості запропонованого продукту 

«Кекс з цукатами топінамбура» нами були визначені 
органолептичні та фізико-хімічні показники, для чого 
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Таблиця 3
Результати дослідження показників якості кексів двох видів

Показник якості Дані стандарту
Результати досліджень

Кекс із родзинками Кекс із цукатами 
топінамбура

Органолептичні показників

Форма Правильна, що відповідає формі, вста-
новленій за рецептурою без надломів.

Форма кругла, яка 
відповідає рецепту-

рі, без надломів

Форма кругла, яка 
відповідає рецепту-

рі, без надломів

Поверхня

Непідгоріла. Поверхня глазурованих 
кексів не повинна мати слідів «поси-
віння» та плям. Поверхня кексів, ви-

готовлених на хімічних розпушувачах 
може бути з наявністю тріщин і роз-

ривів, які не змінюють товарного виду 
продукції. Помадна глазур не повинна 

бути липка або зацукрована.

Вид поверхні від-
повідає виду кексу, 

наявні незначні 
тріщини

Вид поверхні від-
повідає виду кексу, 
не підгоріла, слідів 
«посивіння» не має.

Колір
Від світло-коричневого до темно-

коричневого. Колір нижньої кірочки 
може відрізнятися від кольору верх-

ньої і бокової кірочки

Світло-коричневий 
колір, який зміню-

ється до коричнево-
го на нижній частині 

виробу

Світло-коричневий 
колір, який зміню-

ється до коричнево-
го на нижній частині 

виробу

Вид в розломі
Добре пропечений кекс, без закалу і 

слідів непромісу. За наявності крупних 
добавок вони повинні бути достатньо 

рівномірно розподілені у виробах

Родзинки, які є до-
бавкою у кекси роз-
поділені рівномірно, 
виріб добре пропе-

чений, без наявності 
непромісу

Цукати, які є добав-
кою у кекси розпо-
ділені рівномірно, 
виріб добре пропе-

чений, без наявності 
непромісу

Смак та запах Властиві даному сорту кекса, без сто-
роннього присмаку та запаху.

Властивий даному 
виду виробу. Без 

стороннього запаху

Властивий даному 
виду виробу. Без 

стороннього запаху
Фізико-хімічні показники

Масова частка вологи, % 10,0 – 31,0 23,0 12,0
Лужність в перерахунку 

на сухі речовини в кексах, 
виготовлених на хімічних 

розпушувачах, градуси
Не більше ніж 2,0 1,5 0,7

Кислотність в кексах, ви-
готовлених на дріжджах, 

градуси,
Не більше ніж 2,5 1,8 0,5

Масова частка золи, 
нерозчинної в розчині з 

масовою часткою соляної 
кислоти 10%, %

Не більше ніж 0,1 0,009 0,003

Таблиця 4
Розрахунок коефіцієнтів вагомості показників якості кексів

Експерт
Показники якості

Сумасмак та 
запах 

виробу

вигляд 
на зло-

мі
форма колір 

виробу
стан 
по-

верхні

масова 
частка 
вологи

масова 
частка 
золи

луж-
ність

кис-
лот-
ність

Експерт 1 6 7 9 5 8 4 1 2 3 45
Експерт 2 7 6 8 4 9 5 3 2 1 45
Експерт 3 9 5 7 6 8 3 4 1 2 45
Експерт 4 5 8 9 7 6 4 2 3 1 45
Експерт 5 8 7 6 9 4 5 3 1 2 45
Експерт 6 7 6 9 8 5 2 4 1 3 45
Експерт 7 9 7 8 6 5 4 2 3 1 45
Експерт 8 8 5 9 6 7 3 4 1 2 45
Експерт 9 9 6 8 7 5 2 3 4 1 45
Експерт 10 7 8 6 5 9 4 1 2 3 45

Сума 75 65 79 63 66 36 27 20 19 450
450

Коефіцієнт вагомості, К 0,16 0,14 0,17 0,14 0,15 0,08 0,06 0,04 0,04 1
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була сформована група експертів у кількості 10 осіб, 
які провели ранжування показників за важливістю  
(табл. 3), та комплесний показник якості (табл. 4).

Таким чином за результатами проведених розрахун-
ків можна зробити висновок, що для оцінки комплек-
сного показника якості найбільш важливими є наступні 
органолептичні показники: форма – 0,17; смак та запах 
виробу – 0,16; стан поверхні – 0,15; вигляд на зломі – 
0,14; колір виробу – 0,14.

Мінімальний вплив на рівень якості кексів здійснює фі-
зико-хімічні показники масова частка вологи – 0,08; масова 
частка золи – 0,06; лужність – 0,04; кислотність – 0,04.

Для безпосереднього визначення комплексного по-
казника якості кексів переводимо якісні характеристи-
ки товару в безрозмірний вигляд, отримані результати 
занесені в табл. 5.

Інтегральний показник якості кексу із родзинками 
становить 0,06, а кексу із цукатами топінамбура – 0,19. 

Висновок. Таким чином, лабораторні досліджен-
ня підтвердили можливість створення нового продук-
ту «Кекс з цукатами топінамбура», в якому збільшено 
вміст функціональних інгредієнтів, і який може бути 
рекомендований до споживання категоріям людей, що 
страждають на цукровий діабет, атеросклероз та інші. 

Таблиця 5
Розрахунок комплексних показників якості кексів

Показники якості
Коефіцієнт 
вагомості

Еталонне 
значення

Бракувальне 
значення

Кекс із родзин-
ками 

Кекс із цукатами 
топінамбура

Кi Pi
ет Рі

бр рі Рі рі Рі

Органолептичні показники
Форма 0,17 5 2 5 1 5 1
Поверхня 0,15 5 2 3 0,3 4 0,6
Колір 0,14 5 2 4 0,3 5 1
Вид в розломі 0,14 5 2 4 0,6 5 1
Смак та запах 0,16 5 2 5 1 5 1

Фізико-хімічні показники
Масова частка вологи, % 0,08 10,0 31,0 23,0 0,4 12,0 0,9
Лужність в перерахунку на сухі 
речовини в кексах, виготовле-
них на хімічних розпушувачах, 
градуси

0,04 0,5 2,0 1,5 0,3 0,7 0,8

Кислотність в кексах, виготов-
лених на дріжджах, градуси, 0,04 0,3 2,5 1,8 0,3 0,5 0,9

Масова частка золи, нерозчин-
ної в розчині з масовою часткою 
соляної кислоти 10%, %

0,06 0,01 0,1 0,009 0,98 0,003 0,92
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ПОИСК ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЕКСА  
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
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Сегодня на рынке представлено множество видов мучных кондитерских изделий. Один из самых ярких пред-
ставителей данной группы товара является кекс. Каждый из производителей данного вида продукции стре-
мится выделить свой товар среди огромного ассортимента за счет совершенствования его. Производители 
ищут пути не только улучшение вкусовых и ароматических свойств, но и внесения в рецептуры лечебных и 
профилактических компонентов. Для достижения данной цели нами было предложено повышение качества 
кексов путем использования нетрадиционных видов сырья, а именно цукатов из топинамбура. В данной статье 
приведены преимущества клубнеплодов топинамбура, указанные результаты проведения нами органолепти-
ческих, физико-химических и комплексных показателей качества.
Ключевые слова: кекс, цукаты, топинамбур, изюм, инулин, белок, клетчатка, витамины, органические кис-
лоты, органолептические показатели кексов, физико-химические показатели кексов, комплексный показатель 
качества кексов.

SEARCH BY INCREASING THE QUALITY CUPCAKES THROUGH  
THE USE OF NEW RAW MATERIAL 

Loyanich G.S.
PhD, Associate Professor
Vinnytsia Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics
Savcheniuk О.М.
Master
Vinnytsia Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics

Today the market are a lot of types of pastry products. One of the brightest representatives of this group of goods 
is cake. Each of the manufacturers of these products tends to distinguish their products among the huge range by 
improving it. Manufacturers are looking for ways to not only improve the taste and aromatic properties, but also the 
introduction to the formulation of therapeutic and preventive components. To achieve this goal, we have proposed 
to improve the quality of cakes through the use of alternative raw materials, such as candied fruits with artichoke. 
This article presents the advantages of artichoke tubers listed the results of the organoleptic us, physico-chemical and 
comprehensive quality indicators.
Keywords: сake, candied fruit, Jerusalem artichoke, raisins, inulin, protein, fiber, vitamins, organic acids, cakes 
organoleptic, physico-chemical properties cakes, cupcakes as a comprehensive index.
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В даній роботі розглянуто застосування різних методик до вимірювання задоволеності споживачів. 
Для створення ефективної системи управління туристичною фірмою запропоновано інтеграцію 
QFD-методології з методом CSM. В статті розглянуто застосування концепції «Будинок якості» для 
оцінки якості туристичних послуг. Для того щоб узгодити думки та точки зору споживачів на якість 
послуг, що надаються і загальні характеристики роботи туристичної організації, застосовується набір 
таблиць специфічної форми, які називаються «Будинок якості».
Ключові слова: задоволеність споживача, структурування функції якості, туристичний продукт, ме-
тод CSM, методологія QFD, концепція «Будинок якості».

Постановка проблеми. Активізація євроінтеграцій-
них процесів в Україні сприяє загостренню конкуренції 
між туристичними підприємствами. Це змушує учасни-
ків ринку туристичних послуг шукати додаткові конку-
рентні переваги через більш ретельне вивчення клієнт-
ського досвіду і створення механізму зворотного зв'язку 
для коригування бізнес-процесів туристичної фірми. 
В умовах сьогодення концепції менеджменту якості та 
методики вимірювання задоволеності споживачів майже 
не застосовуються для вдосконалення туристичних по-
слуг, що і обумовлює актуальність обраної тематики.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням 
менеджменту якості та задоволеності споживачів 
присвячені роботи таких вчених, як: Ю.П. Адлер,  
М.І. Шаповал, Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич,  
А.О. Василенко та інші. Проте цими авторами не роз-
глядалась інтеграція певних видів концепцій саме для 
ринку туристичних послуг.

Мета дослідження. Метою даної роботи є розробка 
інтегрованого підходу до вимірювання задоволеності 
споживачів туристичного продукту на основі поєднан-
ня методологій структурування функцій якості (QFD) 
та методу систематичного дослідження задоволеності 
клієнта (CSM).

Виклад основного матеріалу. Швидке зростання 
конкуренції на світовому ринку змушує учасників рин-
ку шукати додаткові конкурентні переваги. Перше, що 
спадає на думку – більш ретельне вивчення клієнтсько-
го досвіду і створення механізму зворотного зв'язку 
для корегування бізнес-процесів компанії. Звичайно, 
клієнтський досвід можна вивчати різними способа-
ми. В умовній туристичній компанії вирішено створи-
ти систему управління на основі клієнтського досвіду, 
основним принципом якої служить методологія QFD 
[1, с. 15]. Іншими словами, вся діяльність компанії орі-
єнтована на підвищення задоволеності клієнта й очіку-
вань, визначених самим клієнтом. Ідея створення такої 

системи обумовлена прагненням виробляти якісні про-
дукти і послуги, потрібні клієнтові, наслідком чого має 
стати високий рівень лояльності і задоволеності клієн-
та, який можна виміряти різноманітними методами. 

Інформацію про задоволеність споживача туристич-
них послуг можна отримувати з різноманітних джерел: 

1) внутрішні – власники бізнесу, вище керівництво, 
середня ланка управління, обслуговуючий персонал; 

2) зовнішні – не споживачі: маркетингові агентства, 
інститути дослідження громадської думки, засоби ма-
сової інформації і т. д.; 

3) зовнішні – споживачі [1, с. 24]. 
Внутрішні джерела в компанії – найдешевші. Тре-

ба зібрати інформацію про задоволеність споживачів у 
співробітників, безпосередньо працюючих з ними («ко-
манда Гемба») [1, с. 26]. Безумовно, подібна інформа-
ція дуже важлива і її слід використовувати, але тільки в 
сукупності з інформацією, отриманою з зовнішніх дже-
рел. Це пов'язано, по-перше, з тим, що інформація від 
співробітників відображає думку не всієї сукупності 
споживачів, а тільки її деякої частини – тієї, що корис-
тується послугами компанії через її представників. По-
друге, є високий ризик спотворення такої інформації 
при переході через кілька рівнів управління. 

За допомогою зовнішніх джерел інформації, напри-
клад масових обстежень, можна отримати цінні відо-
мості про задоволеність споживачів. Як правило, при 
цьому використовуються стандартні індекси задоволе-
ності, які дозволяють виміряти ринок в цілому, тобто 
показати тільки середню картину за великою вибіркою 
компаній. Серед найбільш відомих індексів можна ви-
ділити американський індекс задоволеності спожива-
чів – АCSI (American Customer Satisfaction Index), швед-
ський – SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), 
російський – RCSI (Russian Customer Satisfaction Index) 
і європейський – ECSI (European Customer Satisfaction 
Index) [1, с. 28; 2, с. 134]. 
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Останнє джерело інформації – споживач. Інформа-
ція, отримана безпосередньо від споживача, є найцін-
нішою, звичайно за умови її грамотного збору, тобто 
вибору правильного методу опитування, визначення 
репрезентативної вибірки споживачів і т. д. Існують 
різні методики вимірювання задоволеності споживачів 
і види опитувань. Кожен метод розробляється марке-
тинговим агентством в залежності від специфіки ком-
панії і споживача. Найбільш поширений метод вивчен-
ня лояльності споживачів – Net Promoter Score (NPS), 
який грунтується на поділі клієнтів на три групи: «Про-
моутери» (Promoters), «Нейтрали» (Neutrals) і «Кри-
тики» (Detractors) на підставі відповіді на «Ключове 
питання». Отриманий в результаті дослідження індекс 
NPS – це коефіцієнт лояльності клієнтів [1, с. 29]. 

Метод CSM (Customer Satisfaction Monitoring – 
систематичне дослідження задоволеності клієнта) 
ґрунтується на визначенні точок взаємодії клієнта з 
компанією і їх атрибутів (в перекладі на мову QFD – 
очікувань споживача) і наданих нею продуктів і послуг, 
названих клієнтами в якості основних реальних точок 
взаємодії [1, с. 30]. Перший етап дослідження – якісна 
стадія, яка проводиться з метою визначення переліку 
точок взаємодії, їх атрибутів і термінів, що використо-
вують респонденти для визначення точок взаємодії та 
їх складових. Цей етап здійснюється як в початковий 
момент дослідження, так і для подальшого періодич-
ного оновлення та актуалізації переліку точок взаємо-
дії і їх атрибутів. Другим етапом стає кількісна стадія 
дослідження, потрібна для визначення рівня загальної 
задоволеності клієнтів. 

Для проведення таких досліджень використовують-
ся наступні опитування споживачів на предмет їх задо-
воленості: 

1) особисті опитування: опитування за місцем про-
живання (квартирне опитування); вуличне опитування 
(в тому числі магазинне); хол-тест (hall-test – тестуван-
ня в багатолюдному місці); фокус-групи; 

2) дистанційні опитування: телефонне опитуван-
ня; інтернет-опитування; анкети на самозаповнення (в 
тому числі, поштове опитування). 

Фокус-групи створюються для проведення якісної 
стадії дослідження за методом СSМ. Цей метод до-
слідження полягає в проведенні групового глибинного 
інтерв'ю, мета якого – з'ясування ставлення респонден-
тів до досліджуваного товару або послуги, а також при-
чин такого ставлення і наслідків дій цих споживачів. 
В нашому випадку фокус-групи створюються також 
для визначення точок взаємодії та їх атрибутів. 

Відбір учасників фокус-групи відбувається за прин-
ципом однорідності соціально-демографічних та інших 
характеристик. 

За допомогою фокус-груп здійснюється перевірка 
вже наявних даних, отриманих в результаті проведен-
ня якісної першої стадії дослідження. Крім того, ді-
яльність фокус-груп допомагає виявити неточності або 
переконатися в тому, що результати дослідження відпо-
відають дійсності. 

З урахуванням результатів опитувань фокус-груп в 
визначених точках взаємодії (ТВ) і їх атрибутах про-
водиться робота з покращення. Треба відзначити, що 
подібне маркетингове дослідження важливо проводити 
не тільки для компанії-розробника, але і по основних 
її конкурентах. Для ефективної роботи за технологією 

QFD досить вибрати дві-три найближчі компанії-кон-
куренти. Телефонне опитування використовується на 
кількісній стадії дослідження для визначення рівня 
загальної задоволеності клієнтів. Телефонне опитуван-
ня – єдине з перерахованих вище опитувань, найбільш 
прийнятне в разі проведення установчих досліджень і 
сильної географічної розрізненості об'єктів досліджен-
ня. Методика проведення подібних опитувань скла-
дається з двох етапів. На першому етапі формується 
максимально повна база даних телефонних номерів по-
тенційних респондентів. На другому етапі зі сформова-
ної бази даних випадковим чином вибираються номера 
респондентів. 

Основними даними, визначеними на першому етапі 
дослідження, є: 

– сегменти клієнтів, розділені за територіальною 
ознакою; 

– набір точок взаємодії клієнтів з компанією для 
кожного сегмента користувачів; 

– атрибути точок взаємодії; 
– важливість кожного атрибута ТВ і самої ТВ для 

клієнта; 
– вплив кожного атрибута ТВ і безпосередньо ТВ на 

задоволеність клієнта. 
В результаті отриманої інформації будують матри-

ці QFD. Для цього створюють робочу групу, що вклю-
чає представників функціональних напрямків компанії 
різного рівня, які доповняють один одного знаннями, 
вміннями, навичками і володіють культурою міжосо-
бистісного спілкування. 

Основна діяльність робочої групи полягає в побу-
дові матриць QFD на основі експертної думки учасни-
ків і статистичних даних ключових показників компа-
нії. Структурування функції якості (Quality Function 
Deployment – QFD) – це методологія систематичного 
і структурованого перетворення побажань споживачів 
у вимоги до якості продукції, послуги і/чи процесу 
[3, с. 218].

QFD-методологія використовується для забезпе-
чення кращого розуміння вимог споживачів при про-
ектуванні, розробці і вдосконаленні продукції, послуг 
і процесів з застосуванням все більшої орієнтації на 
встановлені і передбачувані потреби споживачів. Мо-
дель структурування якості є концептуальною моделлю 
перетворення потреб і запитів споживачів в характе-
ристики продукції або послуги з метою якнайкращого 
задоволення вимог і очікувань споживачів. 

У основі QFD лежить використання серії матриць – 
так званих «будинків якості», що дозволяють інтегру-
вати вимоги споживачів до рівня якості з параметрами 
продукту або процесу [3, с. 220]. 

Як приклад, наведемо фрагмент побудови «Будинку 
якості» для умовної туристичної фірми і її двох конку-
рентів (рис. 1).

У «Будинку якості» по п'ятибальній шкалі на основі 
експертних оцінок визначають ступінь виконання ви-
мог клієнтів співробітниками туристичної організації і 
двох її найближчих конкурентів через побудову порів-
нювальних графіків: послуги досліджуваної фірми (), 
першого конкурента (), другого конкурента (). 

Таким чином, з рис. 1 видно, що оцінки дотримання 
вимог клієнтів нижчі за оцінки конкурентів за такими 
вимогами як: оперативне надання послуг, легкість у 
спілкуванні з персоналом, комфортні умови очікуван-
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ня і обслуговування. Потім визначають цілі компанії, 
встановивши абсолютну важливість (суму всіх оцінок 
значущості зв'язків з урахуванням ваги кожної харак-
теристики якості) характеристик якості надання турис-
тичних послуг.

На поданому прикладі туристичні послуги одні-
єї компанії уступають за якістю своїм конкурентам, 
а саме у відповідності до вимог роботи туристичних 
фірм. Впровадження в діяльність організації методики 
QFD дозволяє:

– значно підвищити якість продуктів, які виробля-
ються, послуг, що надаються;

– збільшити надійність продукту/послуги;
– значно зменшити кількість скарг;
– значно зменшити витрати на розробку нового про-

дукту/послуги;
– значно зменшити виробничі витрати;
– значно скоротити тривалість процесів планування 

і ухвалення рішення;
– значно підвищити продуктивність праці;

– скоротити час реагування на виникнення ринко-
вих можливостей.

Кваліфіковане використання моделі QFD дозволяє 
уникати серйозних прорахунків при розробці і осво-
єнні виробництва нової продукції (послуг) за рахунок 
ретельно підготовленого і проведеного проектування 
нового продукту.

Висновки. Метод QFD є універсальним інструмен-
том розробки продуктів, який інтегрує методики мар-
кетингової інформації, бенчмаркінга продуктів і послуг 
та інженерного аналізу та гарантує, що всі елементи 
системи взаємозв'язані і підпорядковані споживчим 
вимогам. Підхід із застосуванням концепції «Будинок 
якості» має велику кількість переваг перед іншими 
методами для знаходження невідповідностей між ви-
могами клієнтів і можливостями компанії, тому що за-
безпечує попередження можливих невідповідностей до 
їх появи. Це особливо важливе для туристичних орга-
нізацій, де взаємодія споживачів послуг і самої фірми 
найбільш тісна.
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1 2 3 4 5

Оперативне надання послуг 3 * * * 0
Зрозумілий виклад матеріалу 5 * 0 *
Надання інформації в достатньому 
обсязі

3 * * С 0

Уникнення обдурювання клієнтів 4 * С *
Легке спілкування з персоналом 5 * *
Використання різних видів зв’язку 3 *
Комфортні умови для очікування і 
обслуговування

1 0 * *

Результативна робота 5 * * * * 0 0
Можливість організації нових турів на 
вимогу клієнтів

5 С * *

Можливість зупинки та організації 
нових туристичних шляхів

1 *

Додаткові консультації з клієнтами 4 С 0 * * С
Виправдані витрати на послуги 2 * С *

Цілі по кількості невідповідностей на 
1000 клієнтів

2 2 2 2 3 2 2 0 3 2 2

Оцінка організації і конкурентів по 
числу невідповідностей на 1000 

клієнтів

1
2
3
4
5

Абсолютна важливість 211 49 167 65 84 106 69 90 9 54 67
Пріоритетність проведення змін, 

враховуючи важливість
1 10 2 8 5 3 6 4 11 9 7

Пріоритетність 1 10 2 8 3 2 4 6 11 9 7

Рис. 1. Матриця «Будинок якості» для вдосконалення якості послуг туристичної організації
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В данной работе рассмотрено применение различных методик к измерению удовлетворённости потребите-
ля. Для создания эффективной системы управления туристической фирмой предложена интеграция QFD-
методологии с методом CSM. В статье рассмотрено применение концепции «Дом качества» для оценки ка-
чества туристических услуг. Для того чтобы согласовать мнения и точки зрения потребителей на качество 
услуг и общие характеристики работы туристической организации, применяется набор таблиц специфической 
формы, которые называются «Дом качества».
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In this work the use of different techniques to measure customer satisfaction. For create an effective system of Travel 
Agency proposed integration QFD-methodology by CSM. This article considers the concept of «House of Quality» 
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЗРОСТАННЯ  
ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Степанова Т.С.
студентка
Вінницького навчально-наукового інституту економіки

У даній статті розглянута необхідність дослідження зовнішньої заборгованості України. Розглянута 
сучасна динаміка зовнішньої заборгованості та її вплив на соціально-економічну стабільність та пла-
тоспроможність української економіки.
Ключові слова: боргова безпека, державний борг, зовнішній борг, управління боргом, рівень борго-
вого навантаження.

Постановка проблеми. В умовах обмеженості 
власних фінансових ресурсів в Україні, виникає по-
треба у здійсненні зовнішніх запозичень, які можуть 
призвести до боргової залежності країни від іноземних 
кредиторів. Необхідність обговорення проблематики 
зростання зовнішньої заборгованості зумовлена тим, 
що для її погашення і обслуговування держава виму-
шена відволікати частку своїх ресурсів, тим самим по-
силюючи тиск боргових виплат на державні фінанси. 
Питання боргової безпеки та зростання зовнішньої за-
боргованості потребує подальших досліджень.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Про-
блема формування державного боргу, зокрема зо-
внішнього, досліджувалася як зарубіжними, так і 
вітчизняними вченими. Серед них найвідомішими 
дослідниками є Н. Кравчук, В. Шевчук, Г. Сизранцев,  
Г. Кучер, В. Лагутіна, І. Лютого, В. Андрущенка. Од-
нак, багато питань щодо здійснення зовнішніх запози-
чень до цих пір залишаються малодослідженими і по-
требують подальших розробок.

Метою дослідження є: розгляд основних аспектів 
вимірювання боргового навантаження та економічних 
наслідків існування зовнішнього державного боргу.

Виклад основного матеріалу. Однією з глобальних 
проблем на сучасному етапі розвитку України є надмір-
не нарощування зовнішнього державного боргу, що має 
низку негативних наслідків для фінансової системи та 
боргової безпеки держави, тому для української держа-
ви першочерговими макроекономічними завданнями 
є такі як: подолання високих темпів інфляції, стабілі-
зація фінансової та банківської систем, стимулювання 
надходження прямих іноземних інвестицій та ділової 
активності як резидентів, так і нерезидентів України, 
скорочення дефіциту державного бюджету та багато ін-
ших, не менш важливих задач. Ефективне управління 
державним боргом, його обслуговування та розміри ви-
значають стан боргової безпеки країни [1].

У період тривалого економічного зростання збільшен-
ня зовнішніх запозичень, як правило, не викликає спроти-
ву, тому що в такий період зростає сукупний попит, збіль-
шується рівень зайнятості та рівень доходів населення, а 
отже відбуваються позитивні зрушення в економіці [3].

До складу зовнішнього державного боргу входить 
заборгованість перед міжнародними фінансовими 

організаціями, перед закордонними органами управ-
ління, перед іноземними комерційними банками та 
заборгованість не віднесена до інших категорій, за-
гальна сума якого протягом 2008-2012 років щорічно 
зростала (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Динаміка прямого та гарантованого 
зовнішнього державного боргу України станом  
на кінець 2008-2012 років

Як свідчать дані рис. 1.1 станом на кінець 2012 року 
зовнішній державний борг України зріс порівняно з 
2008 роком на 116,2%, а в порівнянні з 2012 роком – на 
3,2%. За останні роки спостерігається зниження тем-
пів приросту зовнішнього та поступове нарощування 
внутрішнього державного боргу. Слід ураховувати, що 
у випадках, коли країни, обтяжені значним зовнішнім 
боргом, відмовляються від зовнішніх джерел фінансу-
вання і нарощують обсяг внутрішніх запозичень, при-
рікають економіку на інфляцію. Крім того, збільшення 
збору податків є ефективним способом компенсації об-
сягу зовнішніх запозичень, що знижується.

Валовий зовнішній борг України на протязі кіль-
кох останніх років невпинно зростає, і ця тенденція не 
може не викликати занепокоєння. За період з 2009 по 
2013 роки загальна сума державного та гарантовано-
го державою боргу зросла на 394,96 млрд грн або на 
208,52%, при цьому сума державного боргу зросла на 
349,53 млрд грн. або на 267,45%, сума гарантованого 
боргу– на 45,43 млрд грн. або на 77,37% [2].



234

# 4(04) 2014

Держава повинна зупинити практику жити в борг 
і докладати всіх зусиль для відновлення та підтримки 
власного національного виробництва, і як наслідок по-
повнення держбюджету саме за цей рахунок, провади-
ти стриману політику залучення іноземних кредитів.

Для ведення ефективної боргової політики необхід-
ною умовою є стабільність фінансової системи держа-
ви. Водночас цьому перешкоджають: недосконалість 
законодавчої бази, значний обсяг державного боргу та 
його постійне збільшення, механізм реструктуризації 
боргу і його обслуговування.

Дані таблиці 1 свідчать про збільшення обсягів як 
зовнішіх, так і внутрішніх зобов'язань держави і, звіс-
но, державного боргу.

Україна має досить низькі показники зовнішнього 
боргу, порівняно як і з розвиненими країнами, так і з 
державами, що формують ринки. Україна продовжує 
збільшувати обсяги зовнішнього боргу. У країнах з роз-
виненою економікою спостерігається значне збільшен-
ня обсягів державного зовнішнього боргу.

Згідно даних таблиці 2, можна сказати що розвинені 
країни світу теж мають проблему зростання зовнішньо-
го боргу, і ця проблема потребує ретельного досліджен-
ня. Сучасні боргові проблеми економічно розвинутих 
країн можуть достатньо вагомо вплинути на подаль-
ший розвиток світової економіки. Для групи економіч-
но розвинутих країн це може означати поступову втра-
ту економічного лідерства на міжнародній арені.

Динаміка зовнішньої заборгованості країни має такі 
впливи на параметри економічного зростання: між зо-
внішніми запозиченнями і сальдо платіжного балансу 
існує від'ємна кореляційна залежність: кожні 10 млрд. 
дол. США зовнішніх запозичень погіршують саль-
до поточного рахунку платіжного балансу України на 
2,4% ВВП [5, с. 163-164]; ефективне управління гаран-
тованим державою зовнішнім боргом, спрямоване на 

мінімізацію ризиків невиконання зобов'язань кредит-
ними реципієнтами, підвищує можливості активізації 
інвестиційної діяльності та зменшує втрати держави;за 
умови обмеженості внутрішніх ресурсів зовнішнє фі-
нансування дозволяє реалізувати суспільно значущі 
інфраструктурні проекти у довгостроковому періоді; 
ефективне управління гарантованим державою зовніш-
нім боргом, спрямоване на мінімізацію ризиків неви-
конання зобов'язань кредитними реципієнтами, підви-
щує можливості активізації інвестиційної діяльності та 
зменшує втрати держави.

Активізація зовнішніх державних запозичень має 
здійснюватись у період економічного спаду, а їх повер-
нення у період економічного піднесення. При цьому 
надмірна акумуляція зовнішнього боргу призводить до 
уразливості національної економіки, фінансових криз, 
підвищення системних ризиків та загострення бюджет-
них проблем.

Висновки. На теперішній час для України вкрай 
необхідним є розробка оптимальної стратегії зовніш-
ніх запозичень і управління зовнішнім державним бор-
гом взагалі. Здійснення ефективної боргової політики 
України передбачає розробку концепції такої боргової 
стратегії, в якій зовнішній державний борг розгляда-
тиметься як інструмент економічного зростання, а не 
з позиції боргового тягаря на економіку. Заради підви-
щення рівня боргової безпеки, а відповідно і фінансо-
вої безпеки України, слід здійснити такі заходи: перш 
за все, необхідно враховувати фактор часу задля забез-
печення сталого розвитку економіки. Необхідно відшу-
ковувати альтернативні боргові інструменти грошово-
кредитної політики. Таким чином вирішиться проблема 
накопичення державного боргу і бюджетного дефіциту. 
Також, потрібно удосконалювати нормативно-правову 
базу. Тобто, доцільним є прийняття Закону «Про дер-
жавний борг», який вдосконалить механізм управлін-

Таблиця 1
Динаміка державного та зовнішнього боргу України за 2009-2013 роки., млрд. грн.

Показники Роки Темп приросту у % 
2013 року до:

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 2009 2012
Загальна сума державного та 
гарантованого боргу 316,8 432,2 473,1 515,5 584,3 184,5 113,3

Державний борг: 227,0 323,4 357,2 399,2 480,2 211,5 120,3
– внутрішній борг 91,0 141,6 161,4 190,3 256,9 282,3 134,5
– зовнішній борг 135,9 181,8 195,8 208,9 223,2 164,2 106,8

* Розраховано та складено автором на основі [2]

Таблиця 2
Показники зовнішнього боргу країн світу станом на кінець 2009-2013 рр.

Країна
Зовнішній борг (млрд. дол)

Роки 
2009 2010 2011 2012 2013

США 13767 13790 14010 14568 15034
Велика Британія 93605 9380 9601 9691 9836
Франція 5294 5010 5004 5371 5624
Німеччина 5136 5198 5338 5512 5624
Японія 2086 2017 2310 2717 2719
Україна 135,9 181.8 195,8 208,1 223,0

*Розраховано та складено автором на основі [6]
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ня державним боргом, надасть повне роз'яснення всіх 
основних понять процесу управлінняборгом, зробить 
даний процес прозорішим. Також важливим моментом 
є доцільність надавати перевагу внутрішнім запозичен-
ням, відповідно це в свою чергу знизить залежність від 
зовнішніх кредиторів. Тобто, ураховуючи конкурент-
ні реалії в Україні, необхідно ще раз переосмислити 
взаємозв'язок категорій зовнішній борг – монетарна 
політика – фіскальна політика. Зменшення зовнішньо-

го боргу не повинно відбуватися за рахунок згортання 
інвестиційних процесів, інфляції, збільшення податко-
вого тягаря. Негативним наслідком цього може стати 
гальмування економічного розвитку країни в цілому, 
придушення інноваційних та інформаційно містких 
секторів. Отже, у центрі уваги повинна залишатись 
мета державного контролю за процесом погашення 
боргів, який має орієнтуватись на загальні суспільно-
економічні цілі.
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Стаття присвячена вирішенню наукової проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств у 
стратегічній взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища з урахуванням загроз та можливостей, 
що надаються зовнішнім середовищем. Доведено, що забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства потрібно спрямовувати на забезпечення реалізації його стратегічних економічних інтересів за-
вдяки встановленню керованої продуктивної взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища. До-
слідженням встановлено, що всі формулювання та інтерпретації «економічної безпеки підприємства» 
відображають лише окремі аспекти цього складного поняття, що не дає можливості його однозначної 
і вичерпного тлумачення. Оскільки, в складних економічних умовах господарювання зростає роль 
економічної безпеки, і тому існує необхідність удосконалити відповідні методології. В роботі уточ-
нено і розвинуто зміст понять: «економічна безпека підприємства», «стратегічна взаємодія суб'єкта 
господарювання із зовнішнім середовищем» в контексті забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства. Розглядаються можливі варіанти забезпечення економічної безпеки підприємства, обґрунто-
вується доцільність створення власної служби безпеки.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, когнітивний підхід, стратегічна взаємодія.

Постановка проблеми. Необхідність вирішення про-
блем, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства вна-
слідок впливу економічної кризи, зробило забезпечення 
економічної безпеки як ніколи актуальним питанням. 
У зв'язку з цим перед економістами і менеджерами ви-
никло завдання перегляду існуючих принципів і підходів 
до управління економічною безпекою та їх вдосконален-
ня з урахуванням нових вимог, які висуває нестабільне 
зовнішнє середовище функціонування підприємств. Од-
ними з таких вимог є оперативність і результативність 
управлінських рішень, що можна забезпечити викорис-
товуючи сучасні інструменти управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам дослідження стану економічної безпеки на різ-
них рівнях економіки присвячені дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників, таких як: О. Ареф'єва, 
О. Бєлов, Х. Бернс, І. Бінько, Б. Бузан, О. Власюк,  
Б. Грієр, М. Єрмошенко, Т. Ілген, М. Камлик, Т. Кача-
ла, В. Крутов, М. Куркін, Х. Маулль, Х. Моргензан,  
В. Мунтіян, П. Ноак, О. Новикова, Л. Олвей, С. Пи-
рожков, Г. Пастернак-Таранущенко, В. Пономаренко, 
В. Пономарьов, П. Пригунов, В. Сенчагов, В. Сідак,  
А. Сухоруков, С. Шкарлет, В. Шлемко та інші. Питання 
активної адаптації підприємства до змін зовнішнього 
середовища відображені в працях учених із проблем 
стратегічного управління, таких як: І. Ансофф, М. Бо-
біна, Б. Гаррет, В. Геєць, В. Герасимчук, В. Горбатов,  
Ю. Іванов, З. Каїра, В. Кардаш, С. Карделл, М. Ки-
зим, М. Мартиненко, О. Наливайко, В. Пономаренко,  
К. Прахалад, О. Пушкар, Р. Уелборн, Дж. Г. Форрестер, 

Г. Хемел, Л. Шевченко та ін. Для аналізу слабкострук-
турованих, відкритих, складних систем, якою є еко-
номічний потенціал підприємства, нині активно вико-
ристовується когнітивний підхід, наприклад, у працях 
таких вчених, як: В. Бурков, Г. Горлова, Е. Захарова,  
С. Радченко, Л. Козлов, Я. Коровин, А. Кочкаров,  
О. Кузнєцов, А. Кулінич, А. Марковський, Е. Мельник, 
Д. Новіков, М. Салпагаров [1-4].

Віддаючи належне науковій та практичній значу-
щості праць названих авторів, слід відзначити, що пев-
не коло питань методичного характеру є недостатньо 
дослідженими. Так, недостатньо розглянутими зали-
шаються питання вирішення проблеми забезпечення 
економічної безпеки підприємства на стратегічному 
інтервалі часу завдяки використанню можливостей, 
що надає зовнішнє середовище; визначення змісту та 
особливостей стратегічної взаємодії підприємства із 
суб'єктами зовнішнього середовища з метою забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

Мета дослідження. Мета роботи полягає в розробці 
методичних підходів і рекомендацій до удосконалення 
забезпечення економічної безпеки підприємств при стра-
тегічній взаємодії із суб'єктами зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу. У складних умовах 
господарювання, що характерні для вітчизняної еко-
номіки, особливої важливості набуває процес гаранту-
вання економічної безпеки кожного підприємства, здій-
снення якого за умов недостатності та недосконалості 
теоретичної бази є ускладненим, а відтак і недостатньо 
ефективним. Теоретичне напрацювання нових методів 
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забезпечення економічної безпеки підприємства є акту-
альною проблемою, оскільки її вирішення покликане 
знайти і запропонувати діючі механізми, успішні для 
застосування на практиці. 

Специфіка економічних інтересів у сучасній еконо-
міці України полягає в їхній індивідуалізації та відсут-
ності повної єдності, наявності протиріч економічних 
інтересів, що стають як внутрішнім джерелом розвитку 
економічних відносин, так і джерелом виникнення за-
гроз для економічного стану суб'єктів господарювання 
та економіки в цілому. Тому важливим завданням за-
безпечення економічної безпеки підприємства стає 
узгодження його економічних інтересів із інтересами 
суб'єктів зовнішнього середовища завдяки встановлен-
ню стратегічної взаємодії. 

Дослідженням встановлено, що всі формулювання та 
інтерпретації «економічної безпеки підприємства» відо-
бражають лише окремі аспекти цього складного понят-
тя, що не дає можливості його однозначної і вичерпного 
тлумачення. Отже, авторська позиція полягає в 
трактуванні змісту економічної безпеки підпри-
ємств як забезпечення реалізації стратегічних 
інтересів підприємства на основі використання 
можливостей зовнішнього середовища з засто-
суванням продуктивної взаємодії із суб'єктами 
зовнішнього середовища.

Під стратегічною взаємодією підприємства 
автори пропонують вважати інструмент забезпе-
чення реалізації його стратегічних інтересів, що 
базується на засадах встановлення партнерських 
відносин із суб'єктами зовнішнього середови-
ща, які є стратегічними, з точки зору безпечного 
функціонування та розвитку підприємства; пе-
редбачає можливість здійснення активного впли-
ву на суб'єкти з урахуванням їхніх зворотних дій.

Тому запропоновано ситуаційно-суб'єктний 
підхід до забезпечення економічної безпеки під-
приємства у стратегічній взаємодії із суб'єктами 
зовнішнього середовища, зміст і переваги якого 
представлені на рис. 1.

Забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства у стратегічній взаємодії із суб'єктами 
зовнішнього середовища є складним, слабо-
структурованим завданням, яке має враховувати 
когнітивні аспекти цього процесу, тому потребує 
залучення адекватних підходів та методів вирі-
шення. Для цього пропонується використання 
когнітивного підходу, який застосовується у пси-
хології, тому вимагає відповідного адаптування.

Когнітивний підхід – найбільш адекватний 
метод щодо здійснення прогнозної оцінки стану 
економічної безпеки підприємства. Його осно-
вні положення до прогнозування стану еконо-
мічної безпеки підприємства при взаємодії із 
зовнішнім середовищем відображені на рис. 2.

Перспективним у галузі аналізу і досліджен-
ня слабкоструктурованих систем є застосуван-
ня методу когнітивного моделювання. Основне 
призначення когнітивної моделі – допомогти 
експерту розробити правильне рішення про-
блемних ситуацій у складних слабкострукту-
рованих системах. Когнітивна модель пояснює, 
на який складовий елемент або взаємозв'язок 
елементів необхідно впливати, з якою силою 
і в якому напрямку, щоб досягти встановленої 

мети з найменшими витратами. Когнітивне моделюван-
ня слабкоструктурованих систем спрямоване на роз-
робку формальних моделей і методів, які підтримують 
інтелектуальний процес вирішення проблем завдяки 
врахуванню в цих моделях і методах когнітивних мож-
ливостей (сприйняття, уявлення, пізнання, розуміння, 
пояснення) суб'єктів управління при прогнозуванні 
стану економічної безпеки підприємства при взаємодії 
із зовнішнім середовищем.

Забезпечення всебічної безпеки підприємства по-
требує створення спеціального підрозділу з метою ре-
алізації захисних заходів – служби безпеки. Створення 
служб безпеки обумовлено загостренням конкурентної 
боротьби на зовнішньому та внутрішньому ринках 
та поширенням промислового шпіонажу. Створення 
служб безпеки відображає об'єктивну потребу ділових 
кіл у зменшенні комерційних ризиків та підвищенні 
безпеки підприємницької діяльності. Як правило, ці 
служби очолюють колишні співробітники правоохо-

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Перевага: ґрунтується на даних 
системного аналізу ситуації та 
синтезі сценаріїв управління її 
розвитком
Обмеження:не враховує
рефлексії суб’єктів у ситуації

СИТУАЦІЙНО - СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД 
до забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління взаємодією 

підприємства при взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища:
Пропонується формувати систему уявлень суб’єктів про ситуацію, яка відбиває ін-

формаційні уявлення суб’єктів взаємодії  в ситуації. Завдання управління полягає у 
створенні підстав для розвитку ситуації  у напрямку, бажаному для управляючого 
суб’єкта (підприємства) з використанням інституціональних, мотиваційних, інформа-
ційних методів управління

СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД
Перевага: заснований на урахуванні уявлень 
суб’єктів про ситуацію та їхньому прагненні ми-
слити один за одного
Обмеження: практичне використання обмежене 
особливостями рефлексивних моделей, що не 
враховують структуру і динаміку розвитку ситу-
ації

Рис. 1. Характеристика змісту ситуаційно-суб'єктного 
підходу до забезпечення економічної безпеки підприємства

І. Прогнозування економічної безпеки підприємства при взаємодії із суб’єктами зовнішнього 
середовища – є складним, слабо структурованим завданням внаслідок: взаємозв’язку та динаміки 
кількісних і якісних параметрів ситуації при взаємодії суб’єктів, необхідності врахування 
процесів мислення, що відбуваються у свідомості керівників і працівників, які беруть участь у 
забезпеченні взаємодії та залежать від структури їхніх знань і досвіду (когнітивної структури), 
особливо на етапі визначення цілей, аналізу взаємозв’язків і впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища підприємства на стан його економічної безпеки. 

ІІ. До завдань прогнозування економічної безпеки підприємства слід включити: моніторинг 
загроз і можливостей для підприємства, з якими воно може стикатися при взаємодії із зовнішнім 
середовищем, визначення факторів впливу на стан економічної безпеки, показників, їхніх 
критеріїв та порогових значень; моделювання складних, слабо формалізованих, слабо 
структурованих ситуацій при взаємодії; прогнозування економічної безпеки; у разі потреби, 
визначення напрямків управління розвитком ситуацій при взаємодії для попередження 
виникнення загроз і забезпечення реалізації можливостей для підприємства.

ІІІ. Когнітивний підхід до вирішення складних, слабо структурованих завдань пов’язаний із 
використанням «когнітивної карти». Відмінності, яких набуває поняття когнітивної карти при 
використанні у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства: 

ПСИХОЛОГІЯ
1. Когнітивна карта – це 
модель зовнішньої 
ситуації відносно 
суб’єкта;
2. Відображає просторові 
відносини між об’єктами; 
3. Модель ситуації 
суб’єктивна;
4. Мета дослідження: 
розуміння того, «як 
людина мислить» 
(дескриптивний підхід); 
5. Відіграє важливу роль 
у практичному житті 
суб’єкта.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
1. Когнітивна карта – це модель  ситуації при взаємодії 
підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища, яка 
характеризується факторами як зовнішнього, так і  
внутрішнього середовища підприємства;
2. Відображає відносини впливу, причинності, наступності 
подій у ситуації;
3. Модель ситуації – об’єктивно-суб’єктивна, відображає знання 
експертів про ситуацію та об’єктивні умови;
4. Мета дослідження: прогноз стану економічної безпеки («що 
може бути?») та визначення напрямків підвищення рівня 
економічної безпеки («як треба мислити?») (нормативний 
підхід);
5. Може бути використана при вирішенні практичних завдань 
забезпечення економічної безпеки підприємства.

ІV. Для формалізації та моделювання прогнозної оцінки стану економічної безпеки підприємства 
слід використовувати методологію когнітивного моделювання

Рис. 2. Основні положення когнітивного підходу  
до прогнозування стану економічної безпеки підприємства 
при взаємодії із зовнішнім середовищем
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ронних органів чи відставні офіцери розвідки та контр-
розвідки. Значна частина працівників – особи, які рані-
ше приймали безпосередню участь у вирішенні питань 
забезпечення безпеки в державних установах. 

Служба безпеки підприємства створюється залеж-
но від величини самого підприємства. Як правило, такі 
служби в основному створюються на великих підпри-
ємствах. В окремих випадках залежно від важливості 
вони можуть створюватись і на середніх підприємствах.

В усіх інших випадках безпеку малим і середнім 
підприємствам забезпечують місцеві органи внутріш-
ніх справ або при державній службі безпеки.

Головні функції, які виконує служба безпеки можна 
сформулювати таким чином:

1) охорона виробничо-господарської діяльності та 
захист відомостей, що є комерційною таємницею під-
приємства;

2) організація роботи з правового та інженерно-тех-
нічного захисту комерційних таємниць підприємства;

3) запобігання необґрунтованому допуску й доступу 
до відомостей, які становлять комерційну таємницю;

4) організація спеціального діловодства, яке уне-
можливлює одержання відомостей, віднесених до ко-
мерційної таємниці;

5) виявлення та локалізація можливих каналів ви-
току конфіденційної інформації в процесі діяльності та 
екстремальних ситуацій;

6) створення і організація такого режиму безпеки 
всіх видів діяльності, які б виключали зустрічі, пере-
говори й наради в рамках ділового співробітництва під-
приємств з іншими партнерами;

7) забезпечення охорони приміщень, устаткування, 
офісів, продукції та технічних засобів, необхідних для 
виробничої або іншої діяльності;

8) організація особистої безпеки керівництва та 
провідних менеджерів і спеціалістів підприємства;

9) оцінювання маркетингових ситуацій та неправо-
мірних дій конкурентів і зловмисників.

Перелік конкретних завдань і функцій визначається 
залежно від виду об'єкта, його структури, специфіки 
його діяльності і може мати й інші функції та завдання. 
Для кожного об'єкта охорони вони визначаються окремо.

У нормативних документах, які визначають орга-
нізацію діяльності служби безпеки підприємств, ви-
окремлюються конкретні об'єкти, що підлягають за-
хисту від потенційних загроз і протиправних посягань. 
Основні об'єкти безпеки:

– персонал – керівні працівники, персонал, який во-
лодіє інформацією, яка є комерційною таємницею;

– матеріальні цінності та фінансові кошти (будівлі, 
споруди, устаткування, транспорт, валюта, коштовні 
речі, фінансові документи);

– інформаційні ресурси з обмеженим доступом;
– засоби та системи комп'ютеризації діяльності під-

приємства (організації);
– технічні засоби та системи охорони й захисту ма-

теріальних та інформаційних ресурсів.
Залежно від специфіки підприємства можуть бути і 

інші об'єкти охорони і захисту.

Служба безпеки підприємства постійно має бути 
готовою до подолання кризової ситуації, що може по-
стати у зв'язку з зіткненням інтересів бізнесу та зло-
чинного світу.

Для управління безпекою окремі підприємства ство-
рюють так звані кризові групи, до складу яких входять 
керівники підприємства, юрист, фінансист і керівник 
служби безпеки. Мета кризової групи – протидіяти зо-
внішнім загрозам з метою безпеки підприємства.

Загальні функції, що покладаються на службу без-
пеки підприємства, можна сформулювати таким чином.

1. Забезпечення пропускного та внутрішньо 
об'єктного режиму в приміщеннях; порядок несення 
служби; контроль дотримання режиму персоналом під-
приємства і партнерами (відвідувачами).

2. Участь у розробці основоположних документів 
(статуту, правил, внутрішнього розподілу, договорів 
тощо) з метою відображення в них вимог організації 
безпеки й захисту комерційної таємниці.

3. Розробка та здійснення заходів із забезпечення 
роботи з документами, що містять відомості, які є ко-
мерційною таємницею, контроль виконання вимог ма-
теріалів інструктивного характеру.

4. Виявлення і перекриття можливих каналів витоку 
конфіденційної інформації, облік та аналіз порушень 
режиму безпеки працівниками підприємства, клієнта-
ми та конкурентами.

5. Організація та проведення службових розсліду-
вань за фактами розголошення або втрати документів, 
інших порушень безпеки підприємства.

6. Розробка оновлення і поповнення переліку і відо-
мостей, що є комерційною таємницею, та інших нор-
мативних актів, які регламентують порядок організації 
безпеки й захисту інформації.

7. Забезпечення суворого виконання вимог норматив-
них документів з питань захисту комерційної таємниці.

8. Організація та регулярне проведення навчання 
працівників підприємства й служби безпеки за всіма 
напрямками захисту комерційної таємниці.

9. Ведення обліку сейфів і металевих шаф, що в них 
дозволено постійне чи тимчасове зберігання конфіден-
ційних документів, а також облік та охорона спеціаль-
них приміщень і технічних засобів у них.

10. Підтримка контактів із правоохоронними орга-
нами та службами безпеки сусідніх підприємств в ін-
тересах вивчення криміногенної обстановки в районі.

Кожне підприємство можуть уточнювати і за необ-
хідності встановлювати власні специфічні функції для 
охоронного персоналу з метою повного забезпечення 
надійної охорони суб'єкта виробництва.

Висновки. Забезпечення економічної безпеки під-
приємств – непереривний процес, який вимагає не 
лише проведення постійного моніторингу внутріш-
нього і зовнішнього середовища функціонування під-
приємства для виявлення негативних тенденцій і мож-
ливих загроз, а й комплексного підходу щодо протидії 
цим загрозам. Забезпечення всебічної безпеки підпри-
ємства потребує створення спеціального підрозділу з 
метою реалізації захисних заходів – служби безпеки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
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Статья посвящена решению научной проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий в стра-
тегическом взаимодействии с субъектами внешней среды, с учетом угроз и возможностей, предоставляемых 
внешней средой. Доказано, что обеспечение экономической безопасности предприятия нужно направлять на 
обеспечение реализации его стратегических экономических интересов, благодаря установлению управляемо-
го продуктивного взаимодействия с субъектами внешней среды. Исследованиями установлено, что все фор-
мулировки и интерпретации «экономической безопасности предприятия» отражают лишь отдельные аспекты 
этого сложного понятия, что не дает возможности его однозначной и исчерпывающего толкования. Поскольку, 
в сложных экономических условиях хозяйствования возрастает роль экономической безопасности, и поэтому, 
существует необходимость усовершенствовать соответствующие методологии. В работе усовершенствованно 
содержание понятий: «экономическая безопасность предприятия», «стратегическое взаимодействие предпри-
ятия с внешней средой» в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия. Рассматриваются 
возможные варианты обеспечения экономической безопасности предприятия, обосновано целесообразность 
создания собственной службы безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, когнитивный подход, стратегическое взаимодействие.
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The article is devoted the decision of a scientific problem of maintenance of economic safety of the enterprise on 
the basis of management of strategic interaction with subjects of an environment taking into account threats and 
possibilities which are given by an environment. It is proved that on a strategic interval of time it is necessary to direct 
maintenance of economic safety of the enterprise on maintenance of realization of its strategic economic interests by 
an establishment of the operating productive interaction with environmental subjects. The research has determined 
that all of the formulation and interpretation of «the enterprise economic security» reflect only certain aspects of 
this complicated concept and cannot quality for its an unambiguous and exhaustive interpretation. So, in difficult 
economic management conditions the role of the economic security increases, and therefore there is a necessity to 
improve appropriate methodologies. The following maintenance of the concepts has been clarified itself: «enterprise 
economic security», «strategic interaction of subjects of managing» in a context of maintenance of economic safety 
of the enterprise.In the article the possible variants of providing of economic security of the enterprise are considered 
and expediency of creation of own security service is reasonable.
Keywords: economic security of the enterprise, cognitive approach, strategic interaction of the enterprise.
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ФОРМУВАННЯ МЕЗОСТРУКТУРИ ВИСОКОФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ДРІБНОЗЕРНИСТИХ БЕТОНІВ З ВИСОКОЮ МІЦНІСТЮ  

У РАННЬОМУ ВІЦІ
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Показано вплив мезоструктури на міцність дрібнозернистих бетонів, досліджена можливість ви-
користання різних видів дрібних заповнювачів та проаналізовано їхній вплив на реологічні та фі-
зико-механічні властивості високофункціональних бетонів з високою міцністю у ранньому віці. 
Досліджено основні фізико-механічні властивості бетону виготовленого з термосиловим впливом 
з використанням хімічних добавок. Проведено рентгеноструктурний аналіз та дослідження мікро-
структури бетону, виготовленого термосиловим способом із застосуванням хімічних добавок.
Ключові слова: мезоструктура, високофункціональні дрібнозернисті бетони, поліфракційний дріб-
ний заповнювач, технологічність, висока міцність у ранньому віці.

Постановка проблеми. Сучасні дослідження бето-
нів на гідравлічних в'яжучих значною мірою пов' яза-
ні з необхідністю покращання їхніх експлуатаційних 
властивостей: технологічності приготування сумішей, 
високих ранньої та марочної міцностей та довговічнос-
ті. Структура бетону загалом є головним визначальним 
чинником його основних фізико-механічних властивос-
тей. Тому дослідження впливу дрібних заповнювачів на 
формування однорідної структури, досягнення високих 
показників міцності у ранні терміни тверднення та одер-
жання високофункціонального бетону є надзвичайно 
актуальним. Залежності між структурою бетону і його 
властивостями є загальними закономірностями для усіх 
видів бетонів, складовими структурної теорії компози-
ту. Встановивши ці закономірності, можна впливати на 
структуру бетону, формувати його властивості, що у під-
сумку забезпечить бетону задані технічні показники.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Конструкцій-
ні матеріали штучного походження, призначені для за-
безпечення вимог сучасного будівництва, розробляються 
з урахуванням фундаментальних наук. Саме такий шлях 
визначає їхні ефективність та конкурентоспроможність. 
У матеріалознавстві такими основами виступають за-
кономірності фізико-хімічних процесів, що визначають 
структуроутворення будівельних конгломератів.

Сьогодні конструкційним матеріалом, здатним ви-
конувати комплекс найскладніших завдань у будівни-
цтві, є бетон. Виявлення нових властивостей складових 
таких систем на рівні енергетичного стану мікрочас-
ток, а також поведінки системи на мезорівні, дало змо-
гу сформулювати основні теоретичні положення тверд-
нення цементних систем з урахуванням можливостей 
їх модифікування у напрямі забезпечення заданих влас-
тивостей [1, с. 120].

Сучасні технології інтенсивних способів спору-
дження будівель вимагають розпалубку монолітних 
конструкцій у найкоротші терміни за достатньої якості 
самих конструкцій. Тому сьогодні для бетонних кон-
струкцій різних інженерних споруд все частіше за-
стосовуються так звані високофункціональні бетони – 
High Performance Concrete (HPC), що характеризуються 

високими експлуатаційними властивостями. Основни-
ми галузями використання таких бетонів є висотне 
будівництво, атомні електростанції, морські гідротех-
нічні споруди, мости та інженерні споруди, дорожні 
покриття монолітних і збірно-монолітних споруд, зліт-
но-посадкові смуги аеродромів, стартові комплекси для 
космічних систем та інші спеціальні об'єкти.

Мета роботи. Встановити закономірності форму-
вання мезоструктури високофункціональних бетонів 
з високою міцністю у ранньому віці та дослідити їх 
вплив на реологічні та фізико-механічні властивості.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні особливо 
важливим та актуальним для будівельників є розро-
блення та впровадження бетонів нового покоління, су-
часних будівельних технологій, що дає змогу істотно 
збільшити обсяги будівництва та втілити в життя найці-
кавіші архітектурні проекти. Підвищення міцності бе-
тону пов'язане з додатковими виробничими витратами, 
але, як показують розрахунки, вони окуповуються і до-
сягається позитивний ефект під час використання їх у 
будівництві. Цей ефект є значним під час використання 
швидкотверднучих бетонів, оскільки при цьому ство-
рюються найраціональніші умови для повної механіза-
ції і автоматизації процесів. Сьогодні виробництво бе-
тону ґрунтується на глибокому вивченні процесів, що 
розкривають нові закономірності структуроутворення 
на різних рівнях: мікро-, мезо-, і макрорівні.

Бетон є капілярно-пористим тілом. До порам в бетоні 
можуть бути віднесені незалежно від їх походження об-
сяги, не заповнені твердим речовиною. В конструкцій-
них бетонах на щільних заповнювачах основним «носі-
єм» пористості бетону є пористість цементного каменю.

Розрізняють декілька рівнів структури бетону:
Макроструктура, на рівні якої бетон розглядається 

як система «матриця (розчинна складова) – контактна 
зона – великий заповнювач». У матриці розглядають-
ся пори – простору різного походження, не заповнені 
твердим речовиною;

Мезоструктура, на рівні якої бетон розглядається 
в системі «матриця (цементний камінь) – контактна 
зона – дрібний заповнювач»;
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Мікроструктура, на рівні якої розглядається будова 
цементного каменю. В цементному камені виділяють 
кристалічний зросток (каркас), цементний гель («це-
ментний клей») і пори.

Структура бетону визначається його складом, тобто 
співвідношенням між компонентами, умовами ущіль-
нення і твердіння, тривалістю твердіння, агресивністю 
середовища. Формування структури бетону відбуваєть-
ся на протязі тривалого часу в результаті фізичних, фі-
зико-хімічних і хімічних процесів.

Дрібнозернисті бетони відрізняються від звичайних 
великозернистих вищим вмістом цементного каменю, 
меншою крупністю зерен, підвищеною пустотністю і 
питомою поверхнею заповнювача, зміною співвідно-
шення між окремими фракціями. Уся еволюція удоско-
налення структури бетону з підвищенням його міцності 
пов'язана зі зменшенням розмірів великого заповнюва-
ча з 20-40 до 3-10 мм [4, с. 230].

Як відомо, структура бетону загалом є головним та 
визначальним чинником його фізико-механічних влас-
тивостей. Структура бетону ущільнюється в процесі 
тверднення. Після приготування і ущільнення бетонної 
суміші в результаті гідратації цементу свіжовкладена 
суміш повільно набирає міцність, проте деякий час 
вона ще має здатність до значних пластичних деформа-
цій. Після формування новоутворень починається пере-
хід від коагуляційної структури до кристалізаційної зі 
швидким наростанням міцності. У процесі тверднення 
структура бетону ущільнюється. Тривалість періоду 
формування структури бетону і її властивості залежать 
від складу вихідних матеріалів. Визначальне значення 
має також тип в' яжучого та наявність хімічнихдоба-
вок. Застосування швидкотверднучих цементів, при-
скорювачів тверднення, зменшення водоцементного 
відношення, підвищення жорсткості та температури 
бетонної суміші сприяє прискоренню процесів струк-
туроутворення. Отже, поряд із вибором модифікуючих 
добавок чинником забезпечення високої міцності бето-
ну є фракційний склад заповнювачів. Закономірності 
впливу цього чинника потребують вивчення, особливо 
з врахуванням можливостей вітчизняної сировинної 
бази [5, с. 45].

Модифіковані дрібнозернисті бетони передбачають 
оптимізацію структури бетону на мікро-, мезо- та ма-
крорівнях, тобто оптимізацію структури цементного 
каменю, розчину та бетону, а також технології їх ви-
готовлення. Дрібнозернисті бетони застосовуються під 
час ремонту та виготовлення несучих елементів бе-
тонних і залізобетонних конструкцій, фундаментів під 
устаткування під час будівництва злітно-посадкових 
смуг аеродромів, паркінгів для вантажівок тощо. Для 
підсилення колон нижніх поверхів використовують 
спеціальні дрібнозернисті бетони класу В40 і вище. 
Такі бетони повинні забезпечувати необхідну техноло-
гічність та міцність, корозійну стійкість, низьку стира-
ність [6, с. 265].

Мезоструктура – структура розчинової частини бе-
тону, яка формується зернами піску, в'яжучого та на-
повнювачів. Вона визначається такими параметрами, 
як зерновий склад дрібного заповнювача, дисперність 
наповнювачів, природа цих матеріалів (щільні, пористі, 
штучні чи природні), їх кількість в системі, вміст води 
замішування. Відомо, що частинки одного розміру в 
ущільненому стані утворюють структуру з пустотністю 

25-50%. При цьому забезпечується утворення найщіль-
нішої структури.

Очевидно, що неоднорідність зернового складу за 
правильного підбору фракцій і їх кількісного співвід-
ношення забезпечує високу міцність за однакової ви-
трати в'яжучого та може сприяти зменшенню його 
витрати за однакової міцності. З цією метою було про-
ведено багато досліджень, які пояснюють потребу в по-
ліфракційній системі наповнювачів, що дає змогу ство-
рити максимально однорідну структуру бетону. Під час 
дослідження мезоструктури були використані три види 
різних дрібних заповнювачів. Фракційний склад пісків, 
які використовували під час проведення досліджень.

Дослідженнями реологічних властивостей бетон-
них сумішей встановлено, що рухливість змінюється 
залежно від гранулометрії дрібного заповнювача. Так, 
використання ясинецького піску дає змогу отримувати 
розплив стандартного конуса, що становить 125 мм, 
тоді як використання стандартного піску (ДСТУ Б. 
В.2.7-189-2009) та поліфракційного піску (EN 196-1) 
забезпечує зростання розпливів відповідно до 205 та 
237 мм за В/Ц=0,5.

Результати фізико-механічних випробувань дрібно-
зернистого бетону на ясинецькому піску свідчать, що 
його міцність у нормальних умовах зростає в усі тер-
міни тверднення (Табл. 1). Так, міцність такого бето-
ну через 1 та 2 доби на 2-5% більша, ніж бетону, ви-
готовленого на основі поліфракціного заповнювача, і 
становить 12,0 та 23,7 МПа відповідно. Проведеними 
експериментальними дослідженнями встановлено, що 
через 7 та 28 діб тверднення у нормальних умовах з 
використанням у складі дрібнозернистого бетону по-
ліфракційного дрібного заповнювача досягається зрос-
тання міцності до 37,1 та 52,6 МПа відповідно, що 
на 15-25% вище порівняно з бетоном на ясинецькому 
піску. Це дає змогу вважати бетон на поліфракційному 
піску швидкотверднучим. Під час застосування стан-
дартного піску (ДСТУ Б В.2.7-189-2009) спостерігаєть-
ся найнижчий набір міцності в усі терміни тверднення.

Таблиця 1
Вплив дрібного заповнювача на фізико-механічні 
властивості дрібнозернистих бетонів

Види дрібного 
заповнювача В/Ц

Границя міцності за стиску/
згину (МПа), через різну 

кількість діб
1 2 7 28

Поліфракцій-
ний пісок 
(EN 196-1)

0,50

10
,9

/1
,1

21
,5

/2
,0

37
,1

/3
,7

52
,6

/5
,4

Пісок згідно 
з ДСТУ Б 
В.2.7-189-2009

0,50

9,
8/

1,
0

17
,6

/1
,8

26
,8

/2
,4

38
,3

/4
,0

Ясинецький 
пісок 0,50

12
,0

/1
,1

23
,7

/2
,2

36
,5

/3
,3

48
,3

/4
,8

Отже, використання поліфракціного піску під час 
виготовлення швидкотверднучих дрібнозернистих 
бетонів створює можливість отримання щільної ме-
зоструктури, що, своєю чергою, визначає необхідні 
будівельно-технічні властивості таких матеріалів. За 
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рахунок використання швидкотверднучих цементів 
типу MPZ створюється можливість отримання техно-
логічних швидкотверднучих високофункціональних 
бетонів з високою ранньою та марочною міцністю.

Висновок. Встановлення закономірностей форму-
вання мезоструктури швидкотверднучих високофунк-
ціональних бетонів з високою міцністю у ранньому віці 
дає змогу одержати вищі показники міцності за стиску 
та згину порівняно зі звичайними бетонами, підвищи-
ти водонепроникність і стійкість бетону до агресивних 

впливів. Крім того, такі композити характеризуються 
нижчими значеннями усадкових деформацій під час 
тверднення і меншим коефіцієнтом температурного 
розширення. Це дасть змогу запобігти виникненню 
усадкових тріщин і відшаруванню бетону відремон-
тованої ділянки від бетону конструкції, що експлуату-
ється, а також забезпечити довговічність відновлених 
ділянок. З метою одержання найекономічніших складів 
бетону для залізобетонних конструкцій доцільно вико-
ристовувати матеріали вітчизняного виробництва.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЗОСТРУКТУРЫ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
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студентка 
Винницкого торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета

Показано влияние мезоструктуры на прочность мелкозернистых бетонов, исследована возможность использо-
вания различных видов мелких заполнителей и проанализированы их влияние на реологические и физико-ме-
ханические свойства высокофункциональных бетонов с высокой прочностью в раннем возрасте. Исследованы 
основные физико-механические свойства бетона изготовленного из термосиловой влиянием с использовани-
ем химических добавок. Проведен рентгеноструктурный анализ и исследование микроструктуры бетона, из-
готовленного термосиловой способом с применением химических добавок.
Ключевые слова: мезоструктуры, высокофункциональные мелкозернистые бетоны, полифракционный мел-
кий заполнитель, технологичность, высокая прочность в раннем возрасте.

FORMATION OF HIGHLY FUNCTIONAL MESOSTRUCTURE FINE CONCRETE  
WITH HIGH STRENGTH AT AN EARLY AGE

Tymoshchuk О.І.
Student
Vinnytsia Trade and Economic Institute
Kyiv National University of Trade and Economics

The article shows the influence of mesostruture on strength of High Performance finegrained concrete, the possibility 
of using different types of fine aggregates and their influence on physical, mechanical and rheological properties in 
producing rapid hardening concretes with is investigated. The main physical and mechanical properties of concrete 
made from termosylovym influence of using chemical additives. An X-ray analysis and study of the microstructure of 
concrete made termosylovym method with chemical additives.
Keywords: mesostructure, High Performance fine-grained concrete, polyfractional fine aggregate, manufacturability, 
rapid hardening concrete.
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У статті розглянуті питання пов'язані з екологічним туризмом, а саме: сутність даної категорії, сфор-
мованість поняття, законодавче забезпечення існування та розвитку даного виду туризму. Проаналі-
зовано понятійний апарат та виділені особливості екологічного туризму, як окремого виду туризму 
зі всіма ознаками притаманними туризму та окремого напрямку туристичної діяльності. Авторами, 
з урахуванням особливостей екотуризму, як самостійної категорії у теоретичному та прикладному 
сенсі, надано власне синтезоване визначення даної категорії. Досліджено законодавчу базу країни. 
Встановлено, що екологічний напрямок законодавства України має потужне документальне оформ-
лення, але не вистачає міжнародних документів саме в галузі екологічного туризму.
Ключові слова: екологічний туризм, екологія, особливості екотуризму, законодавча база екологічно-
го туризму, синтезоване поняття екологічного туризму.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення все біль-
ше примушують сучасну людину замислитись над 
проблемами екології та охорони навколишнього серед-
овища. Сьогодні актуальним є підвищення екологічної 
кваліфікації й екологічна сертифікація персоналу під-
приємств, корпорацій, державних установ. Екологічна 
освіта має пріоритетне значення в глобальному процесі 
екологізації суспільства.

Таке віяння не оминуло і туристичну галузь. Осо-
бливим сегментом туристичного ринку став екологіч-
ний туризм. 

Поняття «екотуризм» широко використовується в 
сучасній діяльності заповідників і національних пар-
ків. За деякими оцінками, на частку екотуризму при-
падає 20% всього ринку світового туризму. Бурхливе 
зростання екотуризму в світі впродовж останніх деся-
тиліть пояснюється не тільки погіршенням навколиш-
нього середовища, але і все більшим «окультуренням» 
популярних районів відпочинку – гірських курортів, 
узбережжя теплих морів тощо [8].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В зв'язку з тим, що екологічний туризм є відносно новим 
поняттям в туристичній діяльності, літературна база не-
велика в обсязі фундаментальних досліджень, а конкрет-
ні доробки в галузі екологічного туризму відсутні. Осно-
вні риси екотуризму окремими розділами були окреслені 
П. О. Масляком [9], а В. М. Козинець виділив основні 
тенденції розвитку екотуристичного руху у сфері туриз-
му [8]. Основний масив інформаційного забезпечення в 
сфері екологічного туризму міститься в збірниках науко-
вих конференцій як національного, так і міжнародного 
рівня [12]. Вклад у формування екологічного туризму 
як самостійної галузі також зробили В. Ю. Дмитрук,  
В. В. Храбовченко та О. О. Бейдик [5; 7; 11]. 

Однак, недостатньо опрацьованими залишають-
ся питання щодо визначення екологічного туризму та 

сформованості законодавчої бази країни з питань регу-
лювання і розвитку даного виду туризму.

Мета дослідження: формулювання поняття еколо-
гічного туризму та дослідження законодавчої бази еко-
логічного туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сут-
ності екологічного туризму пропонуємо розглянути 
його як синтез знань про екологію і туризм.

Буквально, слово «екологія» означає науку про 
«дім» (від грецк. «ойкос» – житло, місце перебування). 
Наука екологія виникла на початку ХХ століття, а в ши-
рокий обіг це слово ввійшло в 60-тих роках, коли ста-
ли говорити про екологічну кризу у взаємовідносинах 
людини із середовищем проживання. Екологія як наука 
в туристичному розрізі вивчає взаємовідносини люд-
ського суспільства і його діяльності в сфері туризму в 
оточуючому середовищі [12].

За Законом України «Про туризм» сам туризм ви-
значається як тимчасовий виїзд особи з місця прожи-
вання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових 
чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в 
місці, куди особа від'їжджає [3].

У визначенні туризму важливо виділити наступні 
ознаки [12]:

1. Це тимчасове переміщення людей з місця свого 
постійного проживання в іншу країну або іншу місце-
вість в межах своєї країни.

2. Здійснюється у вільний час з метою отримання 
задоволення, рекреації чи відпочинку.

3. Це переміщення людей в певні проміжки часу, не 
менше ніж на 24 години, але не більше 6 місяців.

4. Це переміщення не супроводжується здійсненням 
оплачуваної роботи із джерел місця перебування.

Виділити характерні риси екологічного туризму 
можна проаналізувавши дану дефініцію за різними лі-
тературними джерелами (табл. 1).
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На основі викладеного матеріалу можна виділити осно-
вні риси екотуризму: по-перше, екотуризм є окремим ви-
дом туризму зі всіма ознаками притаманними туризму та 
окремим напрямком туристичної діяльності; по-друге, слід 
зауважити, що екологічний туризм не цілком направлений 
на повне єднання людини з природою, але елементи гармо-
нізації виражаються в етичному та коректному спілкуванні 
екотуриста з місцевими жителями відвідуваної території.

Враховуючи особливості екотуризму, як самостій-
ної категорії у теоретичному та прикладному сенсі, 
можна утворити його синтезоване поняття. 

Екологічний туризм – це одна з історично сформо-
ваних підгалузей туризму, що має на увазі тимчасовий 
виїзд особи з місця постійного проживання без здій-
снення оплачуваної діяльності в місці перебування і 
проживання у специфічних умовах, що максимально 
наближені до первісних, з метою збереження навко-
лишнього середовища, пізнання культури місцевого 
населення, отримання контрастних по відношенню до 
усталених щоденних відчуттів, урбокомпенсаційного 
відтворення фізичних і духовних сил людини.

В Україні створена розгалужена система еколо-
гічного законодавства. Її основу складає Конституція 
України, яка визначає засади правового регулювання 
охорони навколишнього середовища, що є беззапере-
чним принципом екологічного туризму.

Конституція України встановила право кожного на 
безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшко-

дування заподіяної шкоди, закріпила обов'язок держави 
щодо забезпечення екологічної безпеки та підтримання 
екологічної рівноваги на території України, обов'язок 
кожного не заподіювати шкоді природі, культурній 
спадщині, відшкодувати завдані ним збитки. Консти-
туція України встановлює й інші засади екологічного 
права, зокрема, право на інформацію, на участь у при-
йнятті рішень та інші [10].

Завдання екологічного туризму в певній мірі спів-
падають з основними засадами законодавства України 
в сфері екології.

Зокрема, в центрі системи екологічного законодав-
ства знаходиться Закон України «Про охорону навко-
лишнього середовища» від 25 червня 1991 року [2]. Він 
визначає концептуальні засади правового регулювання 
екологічних відносин – завдання та основні принципи 
охорони навколишнього середовища, право власнос-
ті на природні ресурси та їх використання, екологічні 
права та обов'язки громадян, повноваження державних 
органів місцевого самоврядування у галузі охорони на-
вколишнього природного середовища, спостереження, 
прогнозування, обліку та інформування, стандартизації 
і нормування у галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища, відповідальність за порушення еко-
логічного законодавства тощо [10].

Законом передбачено, що Україна приєднується до 
всіх видів міжнародного співробітництва в галузі охоро-
ни природи та раціонального використання природних 

Таблиця 1
Аналіз визначень екологічного туризму та його особливостей*

Автор Визначення Особливість екотуризму

В. Г. Шматько
Під екотуризмом розуміють просторове середовище, 
обґрунтоване на такому плануванні і загосподарюванні 
природного середовища, щоб була забезпечена підтримка 
рівноваги в екологічний системі. 

Екотуризм передбачає роз-
виток таких форм господа-
рювання, які не порушать 
функціональної здатності 
природи.

В. М. Козинець

Екологічний туризм – це перебування на природі, насо-
лода нею, що включає мешкання в гостьових будинках або 
турбазах, харчування, лазню, водні екскурсії і маршрути на 
катерах і байдарках, пішохідні маршрути різного ступеня 
складності, зокрема зимові, під керівництвом інструкторів, 
прокат туристичного інвентарю, риболовля, збір грибів і 
ягід, полювання на території мисливських угідь (з обслуго-
вуванням мисливствознавців, єгерів).

Для екотуризму великий ін-
терес становлять озера, ліси, 
тварини, болота, пам'ятники 
культури.

О. Ю. Дмитрук

Екотуризм – це інтегруючий напрямок у туристській ді-
яльності. Екологічним туризмом може бути будь-який вид 
туризму, що реалізується в умовах активного перебування 
людини в природному середовищі з використанням його 
рекреаційних, пізнавальних та інших можливостей, з ураху-
ванням можливості їх відновлення, зберігання, відтворення 
як на споглядальному, так і на практичному рівні.

Екотуризм передбачає актив-
не використання різноманіт-
них методів і форм взаємовід-
носин людини з навколишнім 
середовищем.

В. В. Храбовченко
Екотуризм – це вид туризму, що ґрунтується на туристсько-
му попиті, пов'язаний із туристськими потребами в піз-
нанні природи і внеску в збереження екосистем при повазі 
інтересів місцевого населення.

Екотуризм направлений не 
лише на збереження при-
родного середовища, а й на 
збереження етнокультурних 
властивостей місцевоті. 

М. Б. Біржаков
Екологічний туризм – це строго спеціалізований вид до-
звілля з яскраво вираженим науково-пізнавальними цілями. 
Один з різновидів природного туризму, що об'єднує людей, 
які подорожують з науково-пізнавальною метою. 

Екотуризм як науково-пізна-
вальний вид дозвілля.

О. О. Бейдик
Екологічний туризм – це складова частина рекреаційної 
діяльності, при якій негативний вплив на природне навко-
лишнє середовище та його компоненти є мінімальним.

Мінамальна шкода природі та 
її елементам – основна ідея 
екотуризму.

* складено на основі [5-8; 11; 12] та доповнено авторами



245

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ресурсів, яке здійснюється шляхом укладання догово-
рів, угод, а також участі в природоохоронній діяльності 
ООН, інших урядових і неурядових організацій.

В розвиток Закону "Про охорону навколишнього 
природного середовища" прийнято і передбачено роз-
робку пакету законодавчих актів, який має включати 18 
законів і кодексів. Першими з цього пакету були при-
йняті закони "Про природно-заповідний фонд України", 
"Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону і 
використання тваринного світу", "Про охорону і раці-
ональне використання рослинного світу", земельний, 
водний, лісовий кодекси України, кодекс про надра.

Звичайно, що головним чином екологічний ту-
ризм пов'язаний з Законом України «Про туризм» від 
15.09.1995 [3]. Так як екологічний туризм можна назва-
ти підгалуззю туризму, то слід вносити поправки саме 
в туристичне законодавство, де не передбачений розділ 
«Екологічний туризм і призначені для нього території». 
Цей закон містить лише загальні відомості для всіх ви-
дів туризму в Україні одночасно і потребує вдоскона-
лення і доповнень.

Існує також Закон України «Про курорти» від 
05.10.2000 [1]. Він визначає основні аспекти курортної 
діяльності і не включає в себе перелік установ, які були 
б призначені для окремих видів туризму, зокрема еко-
логічного. А в державну програму підтримки туризму 
слід включити пункт розвитку територій і установ, при-
значених для екологічного туризму (Указ Президента 
України «Про підтримку розвитку туризму в Україні» 
від 2.03.2001 р.) [4].

На міждержавному рівні також розпочався процес 
формування нової системи цінностей соціального, еко-
номічного та етичного характеру в туризмі, що включає 
в себе екологічний імператив. Протягом останніх деся-
тиріч намітилася чітка тенденція вирішення багатьох 
питань екологічної безпеки на міжнародному рівні. 
Стимулюючим поштовхом до міжнародного співро-
бітництва з питань екології та охорони природи стала 
Стокгольмська конференція 1972 року. 

Україна також приєдналася до процесу державного 
та правового регулювання збереження якості природно-
го середовища. У 1991 році було створене Міністерство 
охорони навколишнього середовища України. За його 
ініціативою в 1991 році і був прийнятий закон «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» та розпо-
чата розробка пакета законів та законодавчих актів з еко-
логічних проблем, включаючи охорону атмосфери, води, 
рослинного та тваринного світу. Суверенна Україна як 
учасниця конференції 1992 року в Ріо-де-Жанейро, вне-
сла пропозицію про екологічну конверсію виробництв, 
прийняла на себе зобов'язання забезпечувати екологі-
зацію економіки та розв'язання екологічних проблем як 
першочергове завдання господарської та державної по-
літики. Україна бере участь в роботі програми ООН з на-
вколишнього середовища (ЮНЕП).

Екологічний напрямок законодавства України – без-
заперечний, але, як бачимо, бракує міжнародних доку-
ментів саме в галузі екологічного туризму.

Висновки. Для більш чіткого та точного розуміння 
екологічного туризму необхідно використовувати його 
синтезоване поняття. По-перше, екотуризм є окремим 
видом туризму зі всіма ознаками притаманними ту-
ризму та окремим напрямком туристичної діяльності. 
По-друге, слід зауважити, що екологічний туризм не 
цілком направлений на повне єднання людини з приро-
дою, але елементи гармонізації виражаються в етично-
му та коректному спілкуванні екотуриста з місцевими 
жителями відвідуваної території.

Проаналізувавши туристичне та екологічне законо-
давства України можна говорити про створення екоту-
ристичного направлення в законодавстві. Таким чином, 
необхідно доповнити Закон України «Про туризм» і За-
кон України «Про курорти», куди слід включити пункт 
«Екологічний туризм і призначені для нього території», 
який визначить засади, принципи, набір стандартів, об 
лаштованих територій, правил користування ними для 
екотуристів. Це стане прогресивним кроком у системі 
екологізації законодавства країни.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с экологическим туризмом, а именно: сущность данной категории, 
сформированность понятия, законодательное обеспечение существования и развития данного вида туризма. 
Проанализирован понятийный аппарат и выделены особенности экологического туризма, как отдельного вида 
туризма со всеми признаками присущими виду туризма и отдельного направления туристической деятель-
ности. Авторами, с учетом особенностей экотуризма, как самостоятельной категории в теоретическом и при-
кладном смысле, представлено собственное синтезированное определение данной категории. Исследована 
законодательная база страны. Установлено, что экологическое направление законодательства Украины имеет 
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ческого туризма.
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У статті досліджено об'єктивні переваги та динаміку використання фінансового лізингу як інструмен-
ту довгострокового фінансування діяльності суб'єктів підприємництва через інвестування в об'єкти 
основних засобів з огляду на умови недостатності власних фінансових ресурсів для придбання у 
власність нового рухомого чи нерухомого майна вітчизняними суб'єктами підприємництва, а також 
проаналізовано тенденції сучасного стану ринку послуг фінансового лізингу, а саме: вартості, кіль-
кості та якості діючих угод з фінансового лізингу за галузями економіки, основними об'єктами, що є 
предметом укладених договорів фінансового лізингу та терміном їх дії.
Ключові слова: лізинг, фінансовий лізинг,договори фінансового лізингу, лізингодавець, лізингоодер-
жувач, рухоме та нерухоме майно.

Постановка проблеми. Актуальність викорис-
тання інструменту фінансового лізингу вітчизняними 
суб'єктами підприємництва полягає у забезпеченні влас-
ної конкурентоспроможності через пошук та залучення 
довгострокових інструментів фінансування, що викли-
кано первинною необхідністю фінансування оновлення 
основних засобів для виходу на наднаціональні ринки 
збуту. Саме послуга фінансового лізингу, як свідчить сві-
това практика, дозволяє підприємствам найбільш ефек-
тивно фінансувати власну діяльність через механізм 
користування, а потім і з переходом права власності та 
придбанням об'єкту лізингу – основних засобів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослі-
дження довгострокового інструменту фінансування ді-
яльності підприємств – фінансового лізингу здійснили: 
Б. Габель, Б. Наконечний, А. Ляшанова, А. Маркевич, 
О. Мірошниченко, А. Павлова, Г. Холодного, І. Чере-
вань, І. Яковенко та інші. Проте додаткового досліджен-
ня потребують питання сучасного стану використання 
фінансового лізингу вітчизняними суб'єктами підпри-
ємництва, окреслення основних тенденцій за підпри-
ємствами різних галузей економіки України.

Мета дослідження полягає у аналізі стану викорис-
тання інструменту фінансового лізингу вітчизняними 
підприємствами.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про 
фінансовий лізинг» від 16.12.1997 № 723/97-ВР визна-
чає фінансовий лізинг як вид цивільно-правових відно-
син, що виникають із договору фінансового лізингу, за 
яким лізингодавець зобов'язується набути у власність 
річ у продавця (постачальника) відповідно до вста-
новлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і 
передати її у користування лізингоодержувачу на ви-
значений строк не менше одного року за встановлену 
плату (лізингові платежі) [1].

Міжнародне визначення фінансового лізингу 
встановлюється згідно із рекомендацією лізингових 

операцій (IAS 17 – Leases) Комітету з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку як «finance lease» – 
фінансова оренда (лізинг) – оренда, за якою передають-
ся в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з 
правом власності на актив, при цьому право власності 
може з часом передаватись або не передаватись [2].

На відміну від оперативного, фінансовий лізинг пе-
редбачає виплату орендодавцю впродовж терміну дії 
договору суми, що дорівнює повній амортизації устат-
кування та частки прибутків від його використання, а 
лізингокористувач набуває права викупу устаткування за 
залишковою вартістю або повернення його чи укладання 
нового договору. Тобто фінансовий лізинг служить базою 
для утворення двох інших форм довготермінової оренди – 
зворотної і часткової (за участю третьої сторони).

Об'єктами фінансового лізингу найчастіше є неру-
хомість (земля, будинки і спорудження), а також рухомі 
довготермінові засоби виробництва: машини, устатку-
вання, передавальні пристрої, високоточна техніка тощо.

Світова практика свідчить про значне переважання 
саме фінансового лізингу як довгострокового різнови-
ду кредитування суб'єктів підприємництва. 

Статистика розвинених країн світу встановлює, 
що в середньому обсяг лізингових операцій складає 
2-5% від ВВП окремої країни, а це відповідає рівню в  
15-30% сукупних інвестицій в основні засоби, у той 
час як в Україні ці показники становлять 0,1-0,3% та 
не більше 2,5-3% відповідно [4, с. 49]. У прогнозі-плані 
Нацкомфінпослуг на 2014 р. планувалось, що показник 
частки лізингу в інвестиціях в основні засоби повинен 
становити 3,5% від ВВП. 

Окрім того, пропозиція послуг фінансового лізингу 
фінансовими компаніями та банками задовольняє су-
купний попит на лізингові послуги лише на 10-12%, що 
свідчить про необхідність подальшого удосконалення 
лізингового ринку. З цією метою проаналізуємо сучас-
ний стан цього ринку за основними показниками.
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У перелік юридичних осіб, які мають право надавати 
фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацком-
фінпослуг станом на 30.06.2014 р внесено інформацію 
про 255 юридичних осіб-лізингодавців та до Держав-
ного реєстру фінансових установ внесено інформацію 
про 171 фінансову компанію, що мають право надавати 
послуги фінансового лізингу (таблиця 1).

Таблиця 1
Кількість установ, що мають право надавати  
послуги фінансового лізину 

Тип установи Станом на 
31.12.2012

Станом на 
31.12.2013

Станом на 
30.06.2014

Юридичні особи-
лізингодавці 243 254 255

Фінансові уста-
нови, що надають 
послуги фінансо-
вого лізингу

115 157 171

* Складено за даними джерела [3]

Як бачимо за даними таблиці 1 – кількість таких уста-
нов зростає, тобто все більше контрагентів-учасників фі-
нансового ринку отримують право на здійснення діяль-
ності, пов'язаної із фінансовим лізингом, що об'єктивно 
відповідає зростанню попиту на цю фінансову послугу 
серед суб'єктів підприємництва, проте, на жаль, ці уста-
нови поки що не здатні ефективно залучити та забезпе-
чити потенційний попит на послуги фінансового лізин-
гу, перш за все, через високу вартість таких операцій та 
доволі високі ризики для суб'єктів підприємництва, що 
пов'язані з довготривалим строком угод.

За інформацією Українського об'єднання лізинго-
давців «топ-5» компаній, що надають лізингові послуги 
за величиною лізингового портфеля виглядає так: ВТБ 
Лізинг Україна (2,76 млрд. грн.), Райффайзен Лізинг 
Аваль (2,66 млрд грн), ОТП Лізинг (2,54 млрд. грн.), 
Український лізинговий фонд (1,86 млрд грн), ЮніКре-
діт Лізинг (1,30 млрд грн).

Аналіз вартість та кількість діючих угод, пов'язаних 

із фінансовим лізингом (наростаючим підсум-
ком діючих угод у розрізі періодів перших півріч  
2012-2014 рр., оскільки процес використання фінансо-
вого лізингу є довготривалим і подекуди триває більше 
10 років) представлено в таблиці 2.

Отже, загальна вартість діючих угод фінансового лі-
зингу зростає: на 12,27% та 33,46% відповідно станом на 
30.06.2013 та 30.06.2014 рр. При цьому варто врахувати, 
що темпи приросту вартості нових угод, укладених за 
перші півріччя 2012 – 2013 рр. скоротились майже вдвічі 
(на 48,78%), а за перші півріччя 2013 – 2014 рр. – ще на 
0,73%. Кількість діючих договорів фінансового лізингу 
зростає – станом на 30.06.2013 р. – на 8,33% у порів-
нянні з 30.06.2012 р., а станом на 30.06.2014 р. – ще на 
11,75%, при цьому темпи укладання нових договорів фі-
нансового лізингу також зростають – на 35,27% та 8,34% 
відповідно.

Загальна динаміка діючих договорів фінансового лі-
зингу за вартістю у розрізі галузей господарства Укра-
їни у таблиці 3 [3].

Головними споживачами послуг фінансового лізин-
гу у структурі діючих договорів станом на 30.06.2014 є 
суб'єкти підприємництва зі сфер:

− транспорту (67,06% у структурі), вартість діючих 
договорів становить 39 874,5 млн. грн. (ріст на 65,06%, 
або 15 717,0 млн. грн.);

− сільського господарства (17,04% у структурі), вар-
тість діючих договорів становить 10 130,9 млн. грн. (змен-
шення у порівнянні із попереднім періодом на 2,97%).

Значно менше використовують фінансовий лізинг 
суб'єкти із галузей:

− будівництва (3,32% у структурі), вартість діючих 
договорів становить 1 975,6 млн грн зменшення на 
4,98%, або 103,6 млн. грн.);

− добувних галузей (2,76% у структурі), вартість ді-
ючих договорів становить 1 640,2 млн грн (зменшення 
на 8,7%, або 156,4 млн грн);

− сфери послуг (1,88% у структурі), вартість діючих 
договорів становить 1 117,0 млн грн (зменшення на 
21,4%, або 303,3 млн грн);

− харчової промисловості (близько 1% у 
структурі), вартість діючих договорів становить 
595,5 млн грн (ріст на 14,0%, або 73,2 млн грн).

Найбільшим попитом на операції фінан-
сового лізингу вищенаведених галузей серед 
суб'єктів підприємництва користуються наступ-
ні об'єкти: транспортні засоби – 42 337,9 млн 
грн або 71,2% від загальної суми договорів, а 
також техніка, машини та устаткування (в осно-
вному за рахунок суб'єктів сільського господар-
ства) – 8 514,6 млн грн або 14,3% від загальної 
суми договорів. 

Вартість договорів фінансового лізин-
гу демонструють стійке зниження за такими 
об'єктами як комп'ютерна техніка, телекому-
нікаційне обладнання, друкарське, полігра-
фічне та інше дрібносерійне обладнання в 
цілому на 43,2%.

Важливим елементом, що зумовлює різно-
строковий часовий період операцій фінансового 
лізингу є розподіл вартості договорів фінан-
сового лізингу за терміном їх дії (рис. 1) та у 
структурі (рис. 2), що складені за матеріалами 
Нацкомфінпослуг [3].
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Рис. 1. Термін дії договорів фінансового лізингу (діючих  
на відповідний період)

Рис. 2. Структура діючих договорів фінансового лізингу
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За даними рисунків прослідковується поступове 
погашення найбільш довготривалих (понад 10 років) 
договорів фінансового лізингу із одночасним скоро-
ченням їх у структурі. Натомість зростає питома вага 
середньо- (угоди від 2 до 5 років) та довгострокового 
(від 5 до 10 років) використання фінансового лізингу: 
у структурі 39,10% та 53,63% відповідно (за останні-
ми даними станом на 30.06.2014 р.). Тобто найбільшого 
попиту і відповідно ваги займають довгострокові до-
говори фінансового лізингу строком від 5 до 10 років.

Висновки. Таким чином, фінансовий лізинг є 
альтернативним джерелом фінансування діяльності 
суб'єктів підприємництва, яке здійснюється через ін-
вестування в об'єкти рухомого чи нерухомого майна із 
подальшим отриманням права власності на ці об'єкти. 

Основною перевагою використання фінансового лізин-
гу є підвищення конкурентоспроможності лізингоодер-
жувача за рахунок розширення, перш за все, виробни-
чих потужностей підприємства без загрози зниження 
ліквідності. Сучасний стан ринку послуг фінансового 
лізингу розвивається як за рахунок агентів, що нада-
ють таку послугу, так і за рахунок вартості та кількості 
укладених угод, однак все-таки не може забезпечити 
весь потенційний попит на цю послугу за цілим ря-
дом причин, серед яких – висока вартість об'єктів при-
дбання, ризики невизначеності у майбутньому та ін. 
У структурі договорів фінансового лізингу економіки 
України переважає транспортна галузь та сільське гос-
подарство, дещо менше – будівництво, добувні галузі 
та сфера послуг.

Таблиця 2
Динаміка вартості та кількості діючих угод фінансового лізингу 

Показник Станом на 
31.06.2012

Станом на 
31.06.2013

Станом на 
30.06.2014

Темпи приросту, %
30.06.2013/ 
30.06.2012

30.06.2014/ 
30.06.2013

Вартість діючих договорів фінансового лізингу, 
(млн. грн.) 39 673,0 44 541,6 59 445,2 +12,27 +33,46

у т.ч. укладених за І півріччя звітного року (млн. грн.) 6 749,4 3 456,8 3 431,5 -48,78 -0,73
Кількість діючих договорів фінансового лізингу, (од.) 21 672 23 478 26 237 +8,33 +11,75
у т.ч. укладених укладених за І півріччя звітного 
року (од.) 2 552 3 452 3 740 +35,27 +8,34

* Складено за даними джерела [3]

Таблиця 3
Динаміка вартості діючих угод фінансового лізингу за галузями господарства, млн. грн.

Галузь Станом на 
31.06.2012

Станом на 
31.06.2013

Станом на 
30.06.2014

Темп приросту, %
30.06.2013/30.06.2012 30.06.2014/30.06.2013

Будівництво 2 198,4 2 079,2 1 975,6 -5,42 -4,98
Добувна галузь 715,5 1 796,6 1 640,2 151,10 -8,71
Легка промисловість 84,4 147,7 121,9 75,00 -17,47
машинобудування 241,0 226,8 254,3 -5,89 12,13
металургія 126,1 128,6 51,4 1,98 -60,03
Сільське господарство 6 317,2 10 440,8 10 130,9 65,28 -2,97
Сфера послуг 2 144,9 1 420,3 1 117,0 -33,78 -21,35
Транспорт 24 244,8 24 157,5 39 874,5 -0,36 65,06
Харчова промисловість 351,0 522,3 595,5 48,80 14,01
Хімічна промисловість 63,2 102 78,8 61,39 -22,75
Інші галузі 3 230 3 557,7 3 641,3 10,15 2,35
Всього 39 697,4 44 560,4 59 481,3 12,25 33,48

* Складено за даними джерела [3]
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В статье исследованы объективные преимущества и динамику использования финансового лизинга как ин-
струмента долгосрочного финансирования деятельности субъектов предпринимательства через инвестирова-
ние в объекты основных средств с учетом условия недостаточности собственных финансовых ресурсов для 
приобретения в собственность нового движимого или недвижимого имущества отечественными субъектами 
предпринимательства; а также проанализированы тенденции современного состояния рынка услуг финансо-
вого лизинга, а именно: стоимости, количества и качества действующих договоров финансового лизинга по 
отраслям экономики, основными объектами, которые являются предметом заключенных договоров финансо-
вого лизинга и сроком их действия.
Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, договоры финансового лизинга, лизингодатель, лизингополу-
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This article explores the advantages of using of leasing as a tool for a long-term funding for the subjects of business 
through investments in fixed assets in view of the conditions of their own deficiency of financial resources for 
acquisition of a new chattels or real property by national entities and analyzes the current state of the market trends of 
financial leasing services, namely the cost and the quality of running contracts with leasing across the economy, the 
main object which is the subject of financial leasing contracts and their duration.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Чернихівська А.В.
кандидат економічних наук, 
професор кафедри сталого природокористування 
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Стаття спрямована на дослідження перспектив розвитку рекреаційного природокористування. Ви-
світлено теоретичні основи рекреаційного природокористування: сутність, завдання, функції. Роз-
крито особливості управління рекреаційним природокористуванням. Розглянуто підходи з викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу рекреаційної сфери. Запропоновано рекомендації з охорони 
рекреаційних ресурсів, що нададуть можливість досягти вищого рівня раціоналізації рекреаційного 
природокористування. Визначено перспективи національної політики з охорони природи та рекреа-
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Постановка проблеми. Останні десятиліття озна-
менувалися інтенсивним розвитком рекреаційної сфе-
ри, яка є провідною галуззю економіки багатьох країн 
світу і однією з найбільших користувачів природних 
ресурсів, що визначають її територіальну організацію, 
напрями спеціалізації, формують туристичні потоки та 
рівень ефективності роботи рекреаційних закладів.

Рекреаційна сфера належить до тих видів діяльності, 
які впливають на навколишнє природне середовище. Та-
кий вплив подекуди є доволі умовним (наприклад, вико-
ристання сприятливих кліматичних умов певних регіонів 
чи країн у лікувально-оздоровчих і профілактичних ці-
лях), однак інколи він повністю вливається у практику по-
вноцінного природокористування (видобування унікаль-
них водних ресурсів, експлуатація корисних властивостей 
надр тощо). Належність рекреаційної діяльності до сфери 
природокористування зумовлює зосередження значної 
уваги на питаннях раціоналізації та збалансування рекре-
аційного освоєння природного ресурсного капіталу. 

Протягом останніх років відбуваються процеси вдо-
сконалення національного механізму управління викорис-
танням природних ресурсів та охороною навколишнього 
природного середовища. Однак, незважаючи на наукові 
та практичні досягнення в цій сфері, сучасне управління 
рекреаційним природокористуванням в Україні не може 
бути визнаним таким, що відповідає критеріям екологіч-
ної, економічної та соціальної ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретико-методологічні засади рекреаційного природо-
користування представлені у працях багатьох учених, 
зокрема: М. Балджи, Т. Галушкіної, З. Герасимчук,  
Л. Гринів, Н. Коленди, В. Кравціва, Л. Черчик та інших 
науковців.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження 
та обґрунтування науково-практичних підходів до пер-
спектив розвитку рекреаційного природокористування 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рекре-
аційне природокористування є невід'ємним елементом 
господарства держави, направлене на стимулювання 
та розвиток ключових галузей, виступає каталізатором 

соціально-економічного розвитку, прямо або побічно 
сприяє поліпшенню якості життя населення. На сучас-
ному етапі розвитку суспільства, виступає як одна з 
систем яка направлена на відтворення здоров'я людини.

Рекреаційне природокористування, у більш загаль-
ному визначенні даного поняття, виступає як раціональ-
не використання природних ресурсів для задоволення 
рекреаційних потреб людини. Це цілісний процес, що 
поєднує в собі організацію рекреаційної діяльності на 
основі використання природних ресурсів і умов, задово-
лення рекреаційних потреб населення та попередження 
негативних змін у довкіллі під впливом рекреаційної ді-
яльності. Рекреаційне природокористування має певні 
регіональні особливості й повинно розглядатись у кон-
тексті регіональної господарської діяльності [5].

Рекреаційне природокористування реалізується че-
рез комплекс заходів, пов'язаних із використанням при-
родних ресурсів з метою оздоровлення потреб людини, 
відновлення її фізичного та психологічного самопочут-
тя, розширення екологічного і культурного світогляду.

Головним завданням рекреаційного природокорис-
тування на сьогодні має виступати вивчення структури, 
динаміки та прогноз розвитку ландшафтів – як при-
родних, так і культурних – у відповідності до інтересів 
рекреантів.

Рекреаційне природокористування є складовою 
частиною загальної системи природокористування, яка 
заснована на врахуванні соціально-економічних та еко-
логічних принципів.

Основні функції рекреаційного природокористуван-
ня – це:

– соціальна функція рекреаційного природокорис-
тування – задоволення специфічних потреб населення 
у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні з природою, 
що сприяє зміцненню здоров'я суспільства;

– економічна функція полягає, головним чином, 
у відновленні робочої сили. Завдяки рекреації підви-
щується працездатність, збільшується фонд робочого 
часу, що сприяє зростанню продуктивності праці. До 
економічної функції належать також розширення сфе-
ри застосування праці та прискорений розвиток соці-
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альної й виробничої інфраструктури на територіях ін-
тенсивного рекреаційного природокористування. 

– природоохоронна функція направлена на поперед-
ження деградації природних рекреаційних комплексів, 
які зазнають впливу антропогенної діяльності, в тому 
числі й рекреаційної. 

Нині все більшого значення набуває соціальна і 
природоохоронна функції, що передбачають втілення 
в життя соціоекологоорієнтованої концепції рекреацій-
ного природокористування. Головна мета реалізації цієї 
концепції – екологізація і гуманізація ринку туристич-
них ресурсів, а відтак паритет соціальних, екологічних 
та економічних інтересів суспільства [2].

Основні ризики використання та відтворення потен-
ціалу рекреаційної сфери в Україні пов'язані з несприят-
ливим режимом її нормативно-правового регулювання, 
низьким рівнем громадської безпеки, системи охорони 
здоров'я та гігієни, незадовільним станом транспортної 
інфраструктури, нерозвиненістю індустрії гостинності, 
відсутністю єдиної системи екологічних стандартів по-
слуг санаторно-курортних і готельних закладів.

Однією із суттєвих проблем використання природ-
них ресурсів рекреаційної сфери є їх руйнування, за-
бруднення, виснаження через надмірну та екологічно 
незбалансовану господарську практику. Тому метою 
національної державної політики має стати забезпечен-
ня раціонального використання природних ресурсів, 
зменшення негативного впливу рекреаційної діяльнос-
ті на довкілля. Така політика повинна спрямовуватися 
на залучення до процесу виробництва туристичних по-
слуг переважно відновлюваних та невитратних ресур-
сів природно-рекреаційної сфери [4].

Пріоритетами національної та регіональної полі-
тики мають стати збереження й відновлення особливо 
цінних природних територій та об'єктів, природно-лі-
кувальних ресурсів, об'єктів історико-культурної спад-
щини; оптимізація мережі існуючих санаторно-курорт-
них й оздоровчих закладів; забезпечення ефективного 
контролю за діяльністю туристично-рекреаційних, са-
наторно-курортних й оздоровчих об'єктів та закладів; 
розвиток сільського зеленого туризму; упровадження 
міжнародних принципів сталого розвитку туристично-
рекреаційної індустрії.

Основи сучасного рекреаційного природокорис-
тування мають відображати принципові положення 

стратегічного управління з урахуванням концепції 
сталого розвитку. 

Рекреаційну сферу необхідно розглядати у площині 
збалансування екологічних, економічних та соціаль-
них векторів розвитку, а отже, за принципами сталості. 
Щоб рекреаційна сфера відповідала концепції стало-
го розвитку, необхідно встановити базові індикатори, 
які б своєчасно та достовірно сигналізували про від-
хилення від заданих орієнтирів. Такими індикаторами 
сталого розвитку рекреаційної території є показники 
якості життя та якості навколишнього природного се-
редовища. Причому ці параметри не є універсальними, 
тож можуть застосовуватися лише до тих територій, які 
визнано суто рекреаційними і в межах яких стимулю-
ванню піддаються, окрім рекреаційної, тільки ті сфери, 
які пов'язані з нею, доповнюють або забезпечують її 
функціонування [1].

Крім зазначених аспектів, удосконалення системи 
рекреаційного природокористування та охорони при-
роди може передбачати вирішення проблем, що потре-
бують подальших досліджень, зокрема: 

– удосконалення законодавчої, науково-методич-
ної та інформаційної бази, оскільки результативність 
зусиль щодо рекреаційного природокористування зна-
чною мірою визначається тим, як вони забезпечені 
нормативно-правовою, науково-методичною та інфор-
маційною підтримкою; 

– упровадження економічного механізму природо-
користування з урахуванням міжнародного досвіду; 

– розробка механізму сприяння залученню прямих 
іноземних інвестицій, оскільки інвестору складно оці-
нити системні ризики та визначити строки окупності 
окремих проектів у цій сфері [3].

Темпи розвитку рекреаційної сфери прямо зале-
жать від специфіки та особливостей рекреаційного 
природокористування. Рекреаційні природні ресурси, 
як і будь-які інші, є складовими цілісних екосистем, 
що піддаються антропогенному впливу у процесі їх 
використання чи освоєння. Причому досить часто 
рекреаційне природокористування виходить за межі 
вимог оптимізації та раціоналізації. На нашу думку, 
актуальним є створення належного регуляторного се-
редовища, яке б забезпечувало відповідність обсягів 
використання рекреаційних природних ресурсів мож-
ливостям їх відновлення. 

Важливого значення набувають напрями 
вдосконалення механізму раціонального вико-
ристання рекреаційних ресурсів як передумови 
формування основних положень комплексно-
го підходу у використанні природних ресурсів 
(рис. 1).

Отже, для усунення негативних проявів у 
використанні рекреаційних ресурсів постає по-
треба в перегляді існуючої системи природоко-
ристування, яка б ґрунтувалась на досягненні 
компромісу між економічними, екологічними та 
соціальними потребами суспільства та базува-
лась на принципах сталого розвитку.

Висновки. Рекреаційне природокористу-
вання ґрунтується практично на тих самих 
принципах і засадах, що й інші галузі приро-
до-експлуатаційного спрямування. А тому, з 
метою розвитку рекреаційної сфери, необхідно 
враховувати систему екологічних чинників, які, 
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Рис. 1. Основні напрями вдосконалення механізму 
рекреаціного риродокористування
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окрім іншого, виступають і факторами економічної до-
цільності рекреаційного господарювання.

Доведено, що існує нагальна потреба у формуванні 
системи управління рекреаційним природокористуван-
ням, яка була б адаптована до реалій сьогодення і забез-
печувала б узгодження економічних, соціальних та еко-
логічних інтересів держави, суб'єктів господарювання, 
суспільства в умовах розвитку ринкових відносин.

Таким чином, відносини у сфері природокористу-
вання повинні розвиватися з позицій раціональності 
використання, збереження та відтворення природних 
рекреаційних ресурсів, підтримки їх життєздатності 
та функціональності, доступності до цінних рекре-
аційних ресурсів в наш час і в майбутньому, що за-
безпечить умови поліпшення якості життя та здоров'я 
населення України. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Сьогодні Україна в процесі інтеграції до європейської спільноти стоїть на шляху великих реформ, які 
охоплюють різні сфери діяльності держави, зокрема такі як зміни адміністративно-територіального 
устрою, децентралізації органів місцевого самоврядування, децентралізації фінансів, а в рамках цієї 
реформи бюджетної та податкової децентралізації. Саме тому у даній статті розглядається сутність 
податкової децентралізації як напряму реформування податкової системи України, її основні методи 
такі як податкова деволюція та податкова деконцентрація, а також досліджуються особливості про-
ведення податкової реформи в Україні шляхом податкової децентралізації відповідно до прийнятих 
змін Податкового та Бюджетних кодексів України.
Ключові слова: децентралізація, податкова децентралізація, податкова деволюція, податкова де-
концентрація.

Постановка проблеми. В рамках інтеграції Укра-
їни до європейської спільноти проводитися ціла низка 
реформ пов'язаних з децентралізацією, зокрема од-
нією з таких є податкова децентралізація. Такі зміни 
є об'єктивно необхідними, оскільки без податкової 
децентралізації неможливе ефективне проведення ні 
децентралізації влади і місцевого самоврядування, ні 
децентралізації фінансів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю 
податкова децентралізація приділяють увагу здебільше 
зарубіжні науковці, проте останніми роками цією про-
блемою почали опікуватися вітчизняні вчені такі як  
І. Луніна, О.Кириленко, А. Лучка, С. Колодій, С. Слу-
хай, В. Толуб'як, В. Покась, К.Вартапетов, В. Пилипів, 
Л. Макаренко, Д. Нехайчук, В. Барецький.

Формулювання цілей статті. Метою статті є роз-
криття суті податкової децентралізації, методів її про-
ведення та особливостей застосування даного методу 
реформування податкової системи в Україні з ураху-
ванням змін внесених до Податкового кодексу.

Виклад основного матеріалу. Під децентралізаці-
єю розуміють розширення і зміцнення прав та повно-
важень місцевого та регіонального самоврядування 
стосовно незалежного прийняття рішень та виконання, 
делегованих державною владою, повноважень.

В рамках реформи децентралізації в Україні плану-
ється провести реформу податкової системи, а саме по-
даткову децентралізацію, яка являє собою розширення 
і зміцнення прав та повноважень місцевого та регіо-
нального самоврядування стосовно незалежного при-
йняття рішень та виконання делегованих державною 
владою повноважень щодо формування територіаль-
них бюджетів за рахунок надходжень податків, зборів 
та інших обов'язкових платежів. 

Існують два методи податкової децентралізації: подат-
кова деволюція та податкова деконцентрація. Податкова 
деволюція передбачає передачу податкових повноважень 
органам місцевого та регіонального самоврядування. 

При податковій деконцентрації центральний уряд лише 
передає частину загальнодержавних податків, зборів та 
обов'язкових платежів до територіальних бюджетів у ви-
гляді закріплених та регулюючих доходів [2].

Вважають, що можливим варіантом податкової де-
централізації в Україні може бути перехід на пов'язану 
модель податків. Її суть полягає в закріпленні за міс-
цевими бюджетами частини надходжень від державних 
податків, які не будуть враховуватися при розрахунку 
міжбюджетних трансфертів [7].

Очевидно, що ті податки, на збір яких місцеві ор-
гани влади мають досить слабкий вплив (насамперед, 
ПДВ), повинні залишитися виключно «централізова-
ними» податками. Найбільш ефективним заходом є за-
кріплення за місцевими бюджетами частини податку на 
прибуток підприємств. До речі, це підвищить зацікав-
леність місцевих органів влади у зборі цього податку. 
Адже зараз його надходження не впливають на розмір 
бюджету (зростання збору цього податку спричинить 
зменшення обсягу трансферту з держбюджету), тому 
місцевим керівникам все одно, як працюють місцеві 
компанії і чому вони не платять податок на прибуток.

У випадку якщо вони будуть отримувати частку 
цього податку, у них з'явиться стимул розвивати під-
приємства і боротися з ухиленням від сплати податків. 
Даний приклад добре показує, що пов'язана модель 
податкової системи формує пряму залежність між фіс-
кальною активністю місцевих органів влади та їх фі-
нансовими можливостями, що змусить місцеву владу 
займати активну позицію при реалізації податкового 
потенціалу регіону.

Крім того, необхідно кардинально реформувати 
податок на нерухомість, який у більшості розвинених 
країн є основою фінансової самостійності місцевих 
бюджетів. Однак в Україні його доходи не дозволяють 
покрити витрати на адміністрування.

Щоб збільшити надходження даного податку, необ-
хідно посилити фіскальне навантаження на громадян, 
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які володіють значними об'єктами житлової нерухо-
мості. Крім того, при розрахунку податку неодмінно 
повинна враховуватися ринкова вартість нерухомості. 
Тільки за таких умов фіскальна ефективність даного 
податку може бути збільшена [5]. 

В Україні податкову децентралізацію пропонують 
провести шляхом скорочення податків та зборів, а саме з 
22, які наразі діють до 9, а саме відповідно до змін вне-
сених до Податкового кодексу України скасовуються:

– збір за провадження деяких видів підприємниць-
кої діяльності; 

– збір у вигляді цільової надбавки до діючого тари-
фу на природний газ для споживачів усіх форм влас-
ності;

– рентна плата за транспортування нафти і нафтопро-
дуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро-
дуктоводами, транзитне транспортування трубопрово-
дами природного газу та аміаку територією України;

– збір за місця для паркування транспортних засобів;
– туристичний збір;
– збір на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства [4].
Також одним з методів податкової децентралізації 

виступить трансформація таких податків:
1) акцизний податок, збір за першу реєстрацію 

транспортного засобу, екологічний податок (з палива), 
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, 
виробленої кваліфікованими когенераційними установ-
ками трансформуються в акцизний податок;

2) екологічний податок буде в себе включати еколо-
гічний податок (крім палива) та збір за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів;

3) плата за користування надрами, збір за користуван-
ня радіочастотним ресурсом України та збір за спеціальне 
використання води трансформуються у рентну плату;

4) податок на землю включатиме в себе податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та по-
даток на нерухоме майно;

5) складовими єдиного податку стане єдиний пода-
ток та фіксований сільськогосподарський податок.

Звідси зрозуміло, що відбудеться передача загально-
державних податків до складу місцевих, а саме податку 
на нерухоме майно та фіксованого сільськогосподар-
ського податку [3].

Реформування податку на прибуток підприємств 
здійснюватиметься шляхом ведення єдиного обліку за-
снованого на стандартах фінансової звітності, базою 
оподаткування визнається фінансовий результат визна-
чений за стандартами фінансової звітності, скоригова-
ний на обмежену кількість податкових різниць. В свою 
чергу, кількість податкових різниць скорочується з 49 
до 3, а саме амортизації, формування резервів та фінан-
сових операцій таких як операції з цінними паперами 
та відсоткові витрати. У тому числі скасовуються різ-
ниці щодо: витрат на навчання, витрат на ремонт, ви-
трат на відрядження тощо.

Стосовно єдиного соціального внеску, то його діюча 
модель виглядає таким чином: на фонд оплати праці 
нараховується ЄСВ за ставкою від 36,76% до 49,7% (за-

лежно від класу ризику) та утримується ЄСВ із заробіт-
ної плати за ставкою 3,6%. Така схема адміністрування 
єдиного внеску забезпечувала надходження у розмірі 
189 млрд. грн.

 За новою моделлю буде встановлена фіксована сума 
ЄСВ за ставкою 37% розміру мінімальної заробітної 
плати. Відсоткова сума ЄСВ 19% нараховуватиметься 
на суму заробітної плати, що перевищує розмір міні-
мальної заробітної плати. Утримання ЄСВ із заробітної 
плати становитиме 3,6% і таким чином надходження 
складуть 143,5 млрд. грн.

Інший варіант виглядає так: фіксована сума ЄСВ за 
ставкою 41% розміру мінімальної заробітної плати, від-
соткова сума ЄСВ 15% нараховується на суму заробіт-
ної плати, що перевищує розмір мінімальної заробітної 
плати. Утримання ЄСВ із заробітної плати станови-
тиме так само 3,6%, а надходження дорівнюватимуть 
141,1 млрд. грн.

Вводиться і нова модель податку на доходи фізичних 
осіб, а саме заробітна плата до 10 МЗП оподатковувати-
меться за ставкою 15%, від 10 до 17 МЗП за ставкою 20% 
до суми перевищення та від 17 МЗП – 25% до частини 
перевищення. За умови прийняття таких змін Додаткові 
надходження можуть скласти близько 3,5 млрд. грн. 

Існує ще одна модель за якою додаткові надходжен-
ня від податку на доходи фізичних осіб будуть найбіль-
шими і складуть близько 14.7 млрд. грн або 25% від 
загальною суми надходжень за цим податком.

Пропонується уніфікація ставки ПДФО для всіх ви-
дів пасивних доходів зокрема, до пасивних доходів у 
вигляді дивідендів, які виплачуються фізичним особам 
неплатникам податку на прибуток, замість ставки 5% 
застосовувати ставку ПДФО 15%. Таким чином якщо у 
2013 році надходження від оподаткування пасивних до-
ходів склали 0,7 млрд. грн, то після реформування очіку-
ються додаткові надходження у розмірі 1,5 млрд.грн [1].

У процесі адміністрування податків плануються такі 
зміни як введення єдиного звітного періоду – квартал – 
по основним податкам: податок на прибуток, ПДФО, 
ПДВ, ЄСВ, акциз, екологічний податок, інші. Очікува-
ний ефект – це зменшення кількості звітів та платежів 
на рік, а саме зменшення витрат ресурсів держави та 
бізнесу на адміністрування податків, спрощення умов 
для сплати податків, підвищення рейтингу України в 
Doing Business.

Позитивний ефект принесе і єдине вікно подання 
звітності, тобто в один орган (ДФС) буде надаватися 
податкова звітність, звітність з ЄСВ та статистична 
звітність. Таке спрощення дасть можливість зменшити 
час на подання звітності [6, с. 14].

Висновок. Отже, як бачимо проведення податкової 
децентралізації в Україні має ряд позитивних сторін, 
оскільки сприятиме зростанню рівня фінансової неза-
лежності органів місцевого самоврядування шляхом 
збільшення їхньої дохідної бази та відповідно підви-
щення рівня фінансової незалежності. Також податкова 
децентралізація забезпечить додаткові надходження до 
бюджету, дозволить спростити процедуру адміністру-
вання податків та подання звітності, сприятиме підви-
щенню рейтингу України в Doing Business.
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Сегодня Украина в процессе интеграции в европейское сообщество стоит на пути больших реформ, затрагива-
ющих различные сферы деятельности государства, в частности такие как изменения административно-терри-
ториального устройства, децентрализации органов местного самоуправления, децентрализации финансов, а в 
рамках этой реформы бюджетной и налоговой децентрализации. Именно поэтому в данной статье рассматри-
вается сущность налоговой децентрализации как направления реформирования налоговой системы Украины, 
ее основные методы такие как налоговая деволюция и налоговая деконцентрация, а также исследуются осо-
бенности проведения налоговой реформы в Украине путем налоговой децентрализации согласно принятым 
изменениям Налогового и Бюджетных кодексов Украины.
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Today, Ukraine is in the process of integration into the European community is going through major reforms, which 
cover different areas of the state, including such as changes in administrative-territorial structure, decentralization of 
local government, decentralization of finance, and in the reform of fiscal and tax decentralization. Therefore, in this 
article the nature of tax decentralization as the direction of reforming the tax system of Ukraine, its basic methods 
such as tax devolution and deconcentration tax and investigates the features of tax reform in Ukraine through tax 
decentralization in accordance with the changes in the Tax and Budget Code of Ukraine.
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У статті досліджуються зміни у відчуженні праці під впливом глобальних процесів соціально-еко-
номічних трансформаціїй. Відчуження праці розглядається в контексті завдань форсованої (пост)мо-
дернізації. Аналізуються різноманітні фактори впливу на відчуження праці, загрози для національної 
економіки у зв'язку з цим. Шляхи розвитку трудових відносин пов'язуються з віддзеркаленням у дер-
жавних програмах розвитку: подальшого вдосконалення нормативно-законодавчого поля трудових 
відносин; розповсюдження виробничої демократії, групової організації праці, збагачення діяльності, 
гнучкого робочого часу, корпоративної культури, проектно-матричного управління; запровадження 
практики відбору та підтримки перспективних точок передового розвитку трудових відносин; більш 
ретельного врахування місцевих традицій тощо. Подальший розгляд теми передбачає, на нашу думку, 
вивчення компаративістики потенціалу подолання відчуження та дослідження умов розвитку орга-
нізаційних форм соціально відповідальної поведінки суспільства, держави та бізнесу під впливом 
трансформацій трудових та управлінських відносин, що мають бути закріплені, зокрема, майбутнім 
Трудовим кодексом України.
Ключові слова: трудові відносини, відчуження праці, (пост)модерна трансформація.

Постановка проблеми. Україна є активним учас-
ником пришвидшення інтеграційних процесів у світі, 
що змінює співвідношення її можливостей та ризиків. 
Зокрема, чисельні різноманітні наслідки буде мати 
стан трудових відносин. Втім, саме чинник глобальних 
трансформацій здійснює визначний вплив на вимоги 
до умов праці, ставлення до них, мотиваційні переваги 
тощо. Причому якщо модерн ознаменувався переходом 
від позаекономічного примусу до економічної зацікав-
леності, то тепер посилюється багатосторонній і різно-
рівневий вплив суспільного світоустрою на людину. 
Змінюється рівень суспільного поділу праці, зростає 
взаємозалежність та взаємозв'язок технологічних опе-
рацій в різних країнах. Трансформується структура 
ринків праці. Розвіваються процес і форми (насампе-
ред, суспільна та матеріально-річна) праці. Кардиналь-
но зростає роль освоєння минулої праці для досягнен-
ня необхідного рівня якості праці живої. Змінюється 
ступінь ресурсозабезпеченості та енергоозброєності, 
питома вага матеріально-технічної бази виробництва. 
Трансформується значення праці в житті людини, зна-
чно підвищується вимогливість суб'єктів діяльності до 
умов її здійснення. З'являються нові чинники відчу-
ження та слабшають колишні його домінанти. І багато 
зі змін, що відбуваються, є незворотними. Водночас, 
відчуження праці зберігає суттєво значення для визна-
чення місця країни в «світовому табелю про ранги» 
та якості життя населення. За визнанням дослідників 
соціально-економічних трансформацій, нині характе-
ристикою важливих соціально-економічних процесів є 
саме відчуження [1, c. 7]. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Іс-
нує довга номенклатурно-термінологічна традиція 
філософського роздуму відносно природи свободи та 
несвободи людини, їх різноманітних наслідків. Роль 
якості процесів олюднення-орічнення в суспільному 
(зокрема, економічному, ідеологічному, релігійному 

тощо) житті та місце людської особистості в соціальній 
структурі виявлялися впродовж всієї історії (що фіксу-
валося, наприклад, і в понятті «андропагора» – жива 
власність у Аристотеля). Трудовий початок суспільного 
життя вивчалося з позицій як вартісно-праксеологічної, 
так і ціннісно-аксіологічної. Для дослідження сукупної 
праці як єдності матеріального та ідеального боків роз-
винений науковий інструментарій надають концепції 
репрезентації і віддзеркалення, діяльнісний і ціннісний 
підходи (одним з рівнів реалізації яких виступає теорія 
відчуження), специфіка котрих закладена в аналізі з по-
зицій вартісного та ціннісного змісту.

Розробкою трудової теорії вартості, зокрема, з успі-
хом займалися В. Петті, А. Сміт, Д. Ріккардо, К. Маркс, 
а також Ф. Бастіа, Е. Дюркгейм, Ж.Б. Сей, П. Струве, 
Р. Торренс та ін. Мотив відчуження займав суттєве міс-
це в роботах Г.В.Ф. Гегеля, Ж.Ж. Руссо, Л. Фейєрбаха. 
Хрестоматійними стали праці з інтерпретацій марксо-
вих поглядів на проблему співвідношення відчуження 
та свободи (й відповідальності) засвоєння світу в дослі-
дженнях А. Агга, В. Адоратського, В. Асмуса, Г. Бага-
турії, І. Бичка, Л. Борісової, С. Вигодського, А. Грицен-
ка, Ю. Давидова, С. Кавєріна, І. Кального, П. Копніна, 
М. Лапіна, В. Лебедєва, О. Льовкіної, Л. Маньковсько-
го, Г. Маркузе, С. Морозова, І. Нарського, Л. Науменка, 
М. Нечкіної, Б. Новікова, Т. Ойзермана, З. Оруджева,  
О. Плахотного, К. Разлогова, Д. Розенберга, М. Роз-
енталя, В. Сагатовського, З. Сергеєвої, Е. Сітнікова,  
Ю. Согомонова, В. Степіна, В. Теріна, Е. Фромма,  
В. Чіркова, О. Юдкіна, а також наукові пошуки шляхів 
подолання відчуження на тлі соціальних трансформа-
цій на межі 20 – 21 ст.  (З. Бауман, О. Бузгалін, В. Ва-
зюлін, І. Вітан'ї, О. Гусейнов, І. Джохадзе, К. Кантор, 
В. Кизима, О. Ківа, А. Колганов, Я. Кузьмінов, В. Меж-
уєв, Е. Набіулліна, С. Платонов, В. Радаєв, К. Ріхтар-
жик, Т. Субботіна, В. Толстих, О. Ципко тощо). Також 
на сьогодні серйозно відрізняються між собою риси 
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неореалістського (в дусі технологічного детермінізму, 
коли праця розглядається як джерело споживчої вар-
тості, а абстрактна праця редукується до конкретної), 
неономіналістського (коли праця береться як процес, 
що містить завідомо непізнаваний аспект, а обрахована 
сторона неявно змішується із зайнятістю, роботою, ді-
яльністю і т.п.) підходів до вивчення праці.

При цьому протилежність інтелектуальної актив-
ності примусової праці фіксувалася в характеристиці 
творчості як не-праці, закріплювалася в віднесеності 
змістотворної діяльності та керування і до прерогатив 
панівних класів (втім, при наявності в різні епохи груп 
високоінтелектуальних рабів, слуг, співробітників «ша-
рашек» і т.п.). Разом з тим, інформаційна ера свідомо 
припускає наявність як неодмінної складової сукупної 
праці саме розумову працю як суспільно-необхідну, а 
в якості одного з найважливіших джерел надприбутків 
саме розвиток і використання розумової праці, що ви-
магає від науки істотного переосмислення та розвитку 
наукової теорії праці.

Постановка проблеми. Тренди відчуження праці 
не тільки чуйно реагують на особливості виробничих, 
національних та регіональних умов, але й гнучко спів-
резонують с напрямами глобальних соціально-еконо-
мічних змін. Динаміка глобальних трансформацій на 
глобальному рівні забезпечує рух до найбільш життєз-
датних моделей організації соціуму. Втім, прискорен-
ня інтеграційних дій України здійснюється в умовах 
тиску додаткових соціально-економічних навантажень. 
Причому країна має поєднувати в логіці дій пострадян-
ські, постіндустріальні трансформації та формування 
цілісного національного господарства та регулятивно-
го механізму при невирішенні частини завдань, влас-
тивих ще класичному модерну [2-11]. Проте особливо 
небезпечним на глобальному рівні процесів в процесі 
форсованої трансформації є та обставина, що саме стан 
відчуженості може формувати міцні перепони не лише 
проведенню модернізації економіки, але й розвитку 
(навіть існуванню) як людини, так й цивілізації, спо-
творює логіку прогресу [12-22]. На сьогодні, з одного 
боку, необхідним є використання продуктивних на-
працювань Високого Модерну, з іншого, – подолання 
кризово-рецесивних явищ та перехід до управлінсько-
організаційних рішень рівня економіки знань та інно-
ваційно-сінергетичних виробничих циклів базуються 
на загальної передумові: ефективне забезпечення гос-
подарської стійкості передбачає ретельне враховування 
(зокрема, при організації структур виробничої демо-
кратії) трансформації умов, нового балансу можливос-
тей, небезпек і загроз, комбінацій слабких та сильних 
елементів тощо. 

Втім, дослідження наявних форм відчуження праці 
передбачає, на нашу думку, визнання того, що: 1) ре-
тельний аналіз сутності, змісту та форм відчуження 
був проведений головним чином у його «класичному» 
становище, 2) здійснилася трансформація або повне 
подолання деяких варіантів відчуження, в тому числі 
й добре вивчених раніше, 3) відбулося зародження та 
поширення нових, недостатньо проаналізованих, форм 
несвободи (зокрема, в сфері праці). І на сьогодні відчу-
ження як специфічна форма соціалізації людини й само 
трансформується відповідно суспільним змінам і стра-
тегіям (насамперед – у сфері трудових відносин), котрі 
часто набувають наддержавного характеру та зазнають 

істотного впливу з боку трансформаційних особливос-
тей останнього часу [23-24].

Формулювання цілей статті. Отже метою тексту 
є вивчення змін у відчуженні праці на тлі посилення 
впливу глобальних трансформаційних процесів в умо-
вах теперішньої України. 

Виклад основного матеріалу. З одного боку, враху-
вання дії факторів відчуження є умовою успіху реформ. 
З іншого, – трансформації елементів відчуження, їх ви-
мірів та взаєморезонування підкорюються закономір-
ностям підвищення ролі нетрудових напрямів реалізації 
людини та конкурентного успіху суспільства [25-28]. Як 
відомо, відчуження як особливий шлях соціально-еконо-
мічного розвитку базується у своєму класичному прояві 
на трудових відносинах та поєднує аксіологічно ней-
тральне положення, пов'язане з закономірним процесом 
підвищення індивідуальної відокремленості людей, з ак-
сіологічно негативним руйнуванням особистості. Пер-
ший з цих моментів (так зване позитивне відчуження, 
байдуже відчуження, опредмечування) – це необхідність 
саморозгортання сутнісних сил людини, їх реалізації як 
джерела додаткової соціальної сили праці, змісту сус-
пільного багатства. Другий момент (відчуження у вузь-
кому значенні) – це засвоєння суспільством лише час-
тини людського потенціалу, яка вибирається випадково. 
Структура чотирьох класичних основних форм відчу-
ження може розглядатися під кутом зору й фактичної да-
ності сьогодення, й елементу історичного процесу – як 
відповідна антиноміям, що плідно досліджувалися ще  
І. Кантом – А. Смітом. Відчужена праця – суспільно по-
ділена, абстрактна, виробнича, що забезпечує у формі 
відчуження об'єднання та кооперацію людей. Під час 
цього: 1) праця належить іншому, 2) праця виснажує, 
закріпачує. Відповідно, у відчуженій праці людина на-
лежить не сама собі, а зовнішньому середовищу, яке стає 
ворожим і загрожуючим.

Модифікація відчуження спричинена, по-перше, 
тим, що розвиток виробництва надав можливість у 
класичному середовищі, котре пов'язувалося з капіта-
лістичним проектом, в межах котрого з часом удалося 
подолати деякі (включаючи найбільш гострі) прояви 
відчуженості, скласти умови для розгортання сутніс-
них і функціональних якостей людини на виробництві, 
по-друге, тим, що історія країн, які сповідували ко-
муністичну ідеологію, призвела не до успіху проекту 
звільнення праці, а до відтворення відчуження, і, по-
третє, глобальними (пост)модерними трансформація-
ми, пов'язаними зі змінами структури життєдіяльності 
(де зростає значення гри та навчання) й соціально-еко-
номічних вузлів (відповідно формуванню економіки 
знань, становленню багатоповерхового характеру роз-
ділу праці, розповсюдженню мотиваційних ієрархій 
когнітаріату тощо). 

(Пост)модерна трансформація, або (пост)модер-
нізація суспільного життя є, одночасно, відмовою від 
єдності будь-якого базису розвитку. Все активніше за-
являє про себе процес змін, які передбачають співісну-
вання, перехрещення і резонування різноманітних тен-
денцій, серед котрих (на відміну від модерну) жодна не 
може претендувати на виключне значення, що дозволяє 
не зазнаючи шкоди абстрагуватися від інших. Ради-
кальний характер і розмах зрушень наочні. У наявності 
складний рух, який одночасно поєднує в собі різні мо-
делі, сценарії та процеси. Йдеться вже не тільки про 
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політичні умови реалізації свободи, але й про значно 
більш глобальні її перспективи, пов'язані з домінантою 
терпимості та багатоукладності. Коли немає стабільної 
зовнішньої опори у вигляді загальної ідеології, єдиної 
культури, стереотипної науки, тоді необхідно визнава-
ти право на існування несхожого, особливого і незви-
чайного. У цій ситуації збільшується гетерогенність, 
невизначеність, взаємопроникання фрагментів різних 
структур, рухомість меж, кардинально змінюється спів-
відношення господарських норм й аномалій. 

Вирішення протиріч, які виникають під час цього 
процесу, багато в чому залежить від стану та характеру 
трудових відносин. Визначальним елементом виробни-
цтва та соціального життя довгий час вважалася саме 
праця: вона надавала ресурсів економічному росту, 
обумовлювала якість життя, формувала цінності та від-
водила конкретні ниші фаховим і соціальним групам. 
Разом з тим, вихід за звичні межі модерну розташовує 
поряд працю, навчання і гру в творчому процесі та 
змінює механізми подальшого відтворення та розви-
тку трудових відносин. Вивчення інституціональних і 
ціннісних засад організації різних типів господарських 
спільностей, альтернативних підходів до оцінки систем 
стимулювання дозволяє долати жорсткий виробничий 
детермінізм, відмовлятися від аналізу та оцінки гос-
подарських ситуацій і процесів виключно з позицій 
безвідкладної користі, переходити до дослідження тру-
дової поведінки та трудових відносин з урахуванням 
історико-культурних, морально-психологічних, релі-
гійно-етичних традицій, плюральних моделей персо-
нального та групового вибору. Неправомірно при цьому 
зводити логіку змін у трудових відносинах виключно 
до детермінації культури технологічними інноваціями. 
Важливого значення набуває вплив саме культурного 
середовища на появу і сприйняття нововведень техніки 
та економіки. Гуманізовані технології (пост)модерну 
тому не є соціально нейтральними, вже на стадії про-
ектування в них закладається свідома орієнтація на 
розвиток і збагачення культури. (Пост)модерн успад-
ковує і використовує розвінену модерном соціальність: 
мало бачити в людині носія робочої сили, потрібно за-
безпечити розвиток особистості, тому що найбільшим 
виробничим чинником стає одухотворена творчість 
людини. Проте власно комплекс відносин відчуження 
формується на матеріально-річовому, соціально-мате-
ріальному та соціально-ідеальному рівнях, фіксуючи 
якість взаєморепрезентації об'єктивних і суб'єктивних 
феноменів та динаміку ключових ціннісно-смислових 
комплексів культурно-цивілізаційного світу. Коли жива 
діяльність додаткова до колишній, сучасній та майбут-
ній праці інших членів суспільства, а її зміст визнача-
ється сукупним трудом, то людина відноситься до світу 
предметності спочатку через сукупну і тільки потім – 
через власну живу працю. 

Поява в світовому масштабі когнітаріату, безпо-
середньо пов'язаного з суспільством знань, додатково 
змінює конфігурацію та значення складових частин 
комплексу відносин відчуження. Причому навіть пози-
тивні трансформації: 1) здійсняються саме в глобаль-
ному масштабі, але необов'язково стають непохитним 
повсюдним фактом, 2) є тенденцією, а не автоматич-
ною трансформацією, 3) розтягнуті в часі та містять 
внутрішні суперечності. На сьогодні «суспільство є 
суспільством відчуження не тому, що валить людину 

в убозтво або нав'язує політичні обмеження, а тому, 
що воно підкупає, маніпулює та нав'язує конформізм» 
[1, c. 9]. Проте підйом ролі розумової діяльності та 
творчої активності передбачає використання більш ви-
тонченого інструментарію залучення. 

Активізація дій із входження до світової економіки 
на основах економічного лібералізму та підвищення 
зацікавленості транснаціональних корпорацій у все-
бічному впливі на співробітників веде до широкого за-
стосування заходів з діапазону «корпоративного грома-
дянства», «економіки участі», «виробничої демократії» 
тощо. На тлі історичних викликів сьогодення налаго-
дження виробничої демократії, соціального партнер-
ства, гнучких форм організації праці – не тільки додат-
ковий організаційний ресурс, але й безальтернативний 
засіб досягнення продуктивної злагоди суспільства, 
формування ефективного політичного середовища та 
пом'якшення комплексу відносин відчуження [36-39]. 
У балансі можливостей і небезпек, які актуалізуються 
асоціацією з Євросоюзом, одна з найважливіших пере-
ваг пов'язана саме з інтеграцією досвіду та використан-
ням передових форм виробничої демократії, перефор-
матуванням управлінсько-організаційних відносин у 
сфері праці. Взагалі економічна демократія – необхідна 
умова демократії політичної, а вдосконалення трудових 
відносин – суттєвий, навіть системостворюючий, еле-
мент економічної демократії. 

Господарські ознаки нового етапу розвитку прояв-
ляються, наприклад, у формуванні безпрецедентною 
структури споживання, коли в якості основних пред-
метів попиту все частіше виступає «духовна їжа» та 
інформація, а також засоби її доставки, обробки та ана-
лізу. В економічній структурі пріоритетного значення 
набуває сфера послуг (зокрема, інформаційних), а та-
кож індустрія дозвілля. До числа характерних особли-
востей нової світової економічної моделі слід віднести 
відому гуманізацію економіки. Проте економіка, що 
базується на знаннях, суттєво змінює звичні для інду-
стріальних і доіндустріальних циклів трудові ієрархії 
відчуження: по-перше, її результати більше залежать 
від застосування інноваційних ідей, ніж від фізичної 
сили, спритності або витривалості. По-друге, викорис-
тання високих технологій важливіше, ніж переробка 
сировини або дешевизна робочої сили. Інноваційний 
процес, що ґрунтується на творчому підході до праці, 
взагалі вимагає ініціативного, висококваліфікованого, 
високомотивованого працівника, якого систематично 
залучають до прийняття управлінських і технологічних 
рішень. Однак саме від інтелігенції (її зацікавленості, 
результатів діяльності, вектору пошуків) при станов-
ленні економіки знань залежить майбутнє. Спроби ж 
надмірної абсолютизації простого витрачання мускуль-
ної енергії, виконавської діяльності – очевидні руди-
менти часів до науково-технічної революції. Економіка 
знань трансформує вимоги до процесів виробництва та 
управління; поняття капіталу (включно й інтелектуаль-
ного) трансформується в постринковому середовищі; 
реалізується обмеженість соціально-економічних від-
носин приватної власності. 

Затребуваність для оптимізації результату виробни-
чих вузлів, розташованих на різних поверхах світової 
економіки, створює можливості для пошуку ніш успі-
ху на кожному з них. Однак завдання сталого довго-
строкового успіху вимагає орієнтації на умови верхніх 
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ярусів економіки знань, тісно пов'язаних з інновацій-
ною діяльністю та творчою активністю. Втім, саме там 
найбільш помітно і змінюються зміст, характер, інди-
відуальні та соціальні відносини праці, а, значить, і її 
суспільно-економічна форма. Відповідно специфіці 
цих економічних ярусів формуються нові вимоги до 
праці, нові ієрархії мотивації праці, нові пріоритети 
регулювання праці. Істотно трансформується цінність 
людських можливостей і конфігурація попиту на них, 
затребуваність і конкурентоспроможність професій 
і спеціальностей, перетворюється ринок праці. Тен-
денції до формування суспільства та економіки знань 
носять глобальний характер, тому втягують у себе по-
всюдно, але їх недостатній облік призводить до випад-
кового і часто невигідним позиціонуванню на новій осі 
координат. Спроби ігнорувати ці глобальні трансфор-
мації не лише ведуть до невикористання шансу карди-
нально змінити своє становище на краще і неотриман-
ня ренти, але і до втрати суб'єктності. Додаткові «вікна 
можливостей» проведення відповідних структурних 
змін і створення нового плідного підстави народного 
життя відкриваються станом виходу зі світової фінан-
сово-економічної кризи. Характер цього впливу є до-
статньо багатоликим, в ньому здатні превалювати різні 
аспекти. Транснаціональні корпорації можуть нести з 
собою не тільки екологічно суперечливі виробництва, 
але і свої навички внутрішньокорпоративного менедж-
менту, культуру спілкування тощо, а також навівати вну-
трісистемні погляди зовсім не тільки персоналу. У свою 
чергу, культивування ідеології, що базується виключно 
на раціональному вибору, як нібито риси нового серед-
нього класу, зокрема – менеджерів та фахівців, укупі з 
конкретною моделлю офісної культури здатне виносити 
в ранг найвищої цінності людини егоїстичні трактуван-
ня кар'єри та багатства, розвивати культ споживання.

Втім, ефективна організація промислових відносин, 
що дозволяє використовувати працю як чинник конку-
рентоспроможності продуктів національної економіки 
на світових і вітчизняних ринках в нинішніх умовах 
може базуватися на системі соціального партнерства 
учасників промислового циклу (наприклад, на базі мо-
делі участі у виробленні рішень представників держави, 
бізнесу і персоналу). У цьому контексті важливо, що ще 
Д. Рікардо та Дж. Ст. Мілль обґрунтували тезу про порів-
няльні переваги, що призводять концентрацію країни на 
виробництві продуктів з найбільш низькими витратами, 
зокрема – у зв'язку з трудовим процесом. Відповідно, 
Е. Хекшер і Б. Олін дослідили ефективність експортної 
спеціалізації країни при інтенсивнішому використанні 
чинника, наявного у неї в надлишку. Водночас, до відо-
мої міри надлишок одного чинника може компенсувати 
відсутність іншого. При вичерпаності багатьох складо-
вих стандартної, звичної бази модернізації України, ор-
ганізація трудових відносин може стати вагомим напря-
мом формування моделі успіху країни. 

Водночас, створення можливостей застосування 
«гнучкої влади», «м'якої сили», «непрямих дій», «гнуч-
кого менеджменту» й т.п. на основі консолідації зна-
чних ресурсних баз частково дозволяє витіснити ряд 
найбільш брутальних форм відчуження, деякі з котрих 
входили до класичних. Новий тип економічного розви-
тку висунув на перший план творчу постать, таланти й 
здібності якої є основними двигунами науково-техніч-
ного прогресу. Водночас, сам розвиток техніки здебіль-

шого орієнтується на якості особистості. Звідси випли-
ває актуалізація проблеми мотивації праці, створення 
умов для розвитку особистості працівника, реаліза-
ції його талантів і здібностей у процесі виробництва. 
В умовах же інверсії розвитку (коли не громадянське 
суспільство створює державність, а держава забезпе-
чує доформування та функціонування громадянського 
суспільства) розвинена громадськість передбачає до-
сягнення певного економічного рівня. Подолання мо-
нополії «позаморальної» моделі діяльності, зростання 
антропоцентристських тенденцій збагачує творчий 
потенціал: людина вміє і знає більше, ніж усвідомлює. 
В свою чергу, розповсюдження багатоскладової праці 
«кидає виклик» людині, а необхідність покладатися в 
рішеннях на самого себе, самокритичність взагалі не 
локалізуються лише у виробничій сфері. Активізація 
політики залучення найманих робітників до підприєм-
ництва вписується в загальний контекст глибоких змін 
у трудових відносинах виробничої демократії, які ево-
люціонують від системи «негативного контролю» до 
позитивної співпраці, децентралізації договірно-колек-
тивного регулювання, установлення прямих контактів 
між адміністрацією та працівниками. Незважаючи на 
багатолітню історію існування різних систем «участі», 
нинішнє покоління їх має характерну особливість. На 
відміну від минулого, вводять їх не тільки на вимогу 
робітників, а, здебільшого, за ініціативою підприємців, 
які відкинули деякі мотиви «гуманізації праці» та на-
дали згаданим системам більш прагматичного харак-
теру. У цьому виявилася кардинальна зміна в теорії та 
методах Human Resources Management. Від стратегії 
підкорення та контролю організація праці рухається до 
стратегії «залучення» та партнерства. Трудові відно-
сини все більше орієнтують на вирішення проблем на 
підставі розвитку здібностей і обробки інформації. Ви-
робничі ролі формуються у процесі праці, де присутній 
широкий діапазон нерутинних завдань і нема сталості 
процедур. Продуктивний механізм взаємодії учасни-
ків процесу культурно-цивілізаційного відтворення 
передбачає досягнення вимог збереження та розвитку 
різноманітних форм суспільного багатства. Здійснен-
ня цього базується на мотивуючому впливі принципу 
відплатності, що діє завдяки інструментарію кооперу-
вання та конкуренції й відповідно до якого не тільки 
компенсуються суспільно-необхідні витрати праці ін-
дивіда, але і сам індивід діє в рамках передбачуваного 
заохочення. Визначальне місце у відносинах належить 
ролевим сітям, котрі великі, гнучкі та динамічні, а ха-
рактер, довжина та місце виявлення ролей мінливі, а 
ступінь взаємодії вкрай високий. 

Висновки, зроблені в результаті дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному напрям-
ку. Модернізація країни потребує не тільки масштабно-
го фінансового маневрування, але й відповідних транс-
формацій в сфері праці. Зняття неіманентних форм 
відчуження та реалізація стратегії розвитку трудових 
відносин, пов'язані з відходом від застарілих принци-
пів фордизму, є невідкладною необхідністю організації 
системної роботи відповідно до трансформацій гло-
бального масштабу. Для цього, зокрема, доцільне та-
кож подальше зміцнення ролі представників держави 
в: налагодженні партнерської інституційної взаємодії 
підприємців і персоналу з організаціями громадського 
суспільства (екологічного спрямування, правозахисни-
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ків, споживачів тощо); заохоченні до поведінки, корис-
ної для суспільства (наприклад, на рівні надання полі-
тичних гарантій, додаткових інвестицій, розширення 
ресурсної бази, пільг і преференцій як загальнонаціо-
нального рівня, так і регіональних, зокрема, пов'язаних 
із землевідведеннями, дозволами на забудову); враху-
ванні успіхів в розвитку партнерських відносин при 
встановленні державного замовлення на продукцію 
підприємств/галузей; активізації діяльності малого під-
приємництва в системі держзакупівель; інформаційній 
підтримці форм системної соціально-відповідальної 
поведінки транснаціональних корпорацій в країні.

Стимулювання необхідних для нової модернізації 
країни трансформацій має застосовувати на весь діа-
пазон можливостей, включаючи піднесення організа-
ційної культури. Відтак підвищення ефективності сти-
мулювання творчості потребує не тільки виокремлення 
анклавів розвитку, але й загальних змін соціально-еко-
номічного середовища. Для проведення модернізації 
праці в даних умовах необхідно: випереджаючий розви-
ток галузей і виробництв нових технологічних укладів; 
перекидання коштів у сферу переважно інтелектуальної 
діяльності; введення регуляторів ресурсозбереження і 
зниження цін (через податкові пільги, кредитні важелі), 
зниження техногенного навантаження на навколиш-
нє середовище і самої людини. Причому стратегічне 
партнерство субєктів господарювання складається за 
закономірностями не жорстких ієрархій традиціоналіз-
му або ринків модернізму, а нових господарських сітей 
і орієнтує на нові управлінські композиції відповідно 
принципам синергетики та «кібернетики другого по-
рядку».Отже допомога держави повинна бути сконцен-
трована на діяльності міжгалузевого характеру зі ство-
рення, освоєння, поширення нових технологій (у тому 
числі за допомогою міжгалузевих науково-технічних 
комплексів) за умови їх оцінки як здатних привести до 
кардинальних змін у технологічному базисі України; 
на найбільших міжгалузевих проектах, що вимагають 
широкого маневру наявними ресурсами; на масованих 
капіталовкладень у гуманітарну сферу (науку, охорону 
здоров'я, освіту, інфраструктуру) і навколишнє середо-
вище; на конкурентоспроможних експортних проектах 
у зовнішньоекономічній сфері. 

В умовах відсутності лінійності модерну соціальні 
зміни набувають багатовекторності і багатозначності, 
потребують урахування спонтанного та самокерова-
ного характеру процесів. Підвищення ефективності 
соціального управління трудовими відносинами через 
стимулювання цільових змін потребує врахування в 
державних програмах розвитку: подальшого вдоскона-
лення нормативно-законодавчого поля трудових відно-
син; розширення виробничої демократії, групової орга-
нізації праці, збагачення діяльності, гнучкого робочого 
часу, корпоративної культури, проектно-матричного 
управління; запровадження практики відбору перспек-
тивних місць передового розвитку трудових відносин; 
більш ретельного врахування регіональних традицій 
тощо. Це здатно принести більший ефект саме під час 
постмодернізації, а не в класичних ринкових умовах їх 
існування – через ширший спектр як позитивних, так і 
негативних наслідків. Шляхи їх застосування розрізня-
ються відповідно до зміни середовища організаційних 
структур: традиційних, раціонально-бюрократичних, 
раціонально-інноваційних та інноваційно-синерге-
тичних. Відповідно, лінійно-бюрократичні організації 
структур, властиві модерним суспільствам, доповню-
ються і витісняються адаптивними до умов (пост)
модерну проектною, матричною і інтегральною орга-
нізаціями. При цьому під проектною організацією ро-
зуміють тимчасову структуру, що створюється для ви-
рішення конкретного завдання. У матричній організації 
члени проектної групи підпорядковуються як керівни-
кові проекту (адміністративно), так і лінійним керівни-
кам функціональних відділів, у яких вони працюють 
постійно. Організації з адаптивними інтегральними 
структурами використовують поєднання різноманітних 
форм управління (функціональною, орієнтованою на 
товар або ринок). 

Подальший розгляд теми передбачає, на нашу дум-
ку, вивчення компаративістики потенціалу подолання 
відчуження та дослідження умов розвитку організа-
ційних форм соціально відповідальної поведінки сус-
пільства, держави та бізнесу під впливом трансфор-
мацій трудових та управлінських відносин, що мають 
бути закріплені, зокрема, майбутнім Трудовим кодек-
сом України.
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ОТЧУЖДЕНИЕ ТРУДА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ

Шедяков В.Е.
доктор социологических наук, кандидат экономических наук,
независимый исследователь 

В статье исследуются изменения в отчуждении труда под влиянием глобальных процессов социально-экономи-
ческих трансформаций. Отчуждение труда рассматривается в контексте задач форсированной (пост)модерниза-
ции. Анализируются разнообразные факторы влияния на отчуждение труда, угрозы для национальной экономики 
в связи с этим. Пути развития трудовых отношений связываются с отражением в государственных программах 
развития: дальнейшего совершенствования нормативно-законодательного поля трудовых отношений, распростра-
нения производственной демократии, групповой организации труда, обогащения деятельности, гибкого рабоче-
го времени, корпоративной культуры, проектно-матричного управления; введения практики отбора и поддержки 
перспективных точек передового развития трудовых отношений; более тщательного учета местных традиций и 
проч. Дальнейшее рассмотрение темы предполагает, по нашему мнению, изучение компаративистики потенциала 
преодоления отчуждения и исследования условий развития организационных форм социально ответственного по-
ведения общества, государства и бизнеса под влиянием трансформаций трудовых и управленческих отношений, 
которые должны быть закреплены, в частности, будущим Трудовым кодексом Украины. 
Ключевые слова: трудовые отношения, отчуждение труда, (пост)модерная трансформация.

ALIENATION OF LABOUR ON BACKGROUND  
OF GLOBAL TRANSFORMATION PROCESSES IN ECONOMICS

Shedyakov V.E.
Dr. Sc. Sociology, PhD in economics
free-lance

In this article changes in alienation of labour under the influence of global processes of socio-economic transformation 
are examined. Alienation of labour is considered in the context of problems forced the (post) modernization. Varieties 
of factors influencing the alienation of labour, threats in this regard to the national economy are analysed. Ways of 
development of labour relations are associated with the reflection in government development programs: further 
improving the regulatory and legislative field of labour relations, spreading of industrial democracy, group work 
organization, enrichment activities, flexible working time, corporate culture, design matrix management; introduction 
of the practice of selecting and supporting promising points of advanced development and labour relations; more 
careful consideration of local traditions and so on. Further consideration of the topic suggests, in our opinion, the 
studying of comparative potential of overcoming alienation and elaborating of conditions of the organizational forms 
of socially responsible behaviour of society, government and business under the influence of transformation of labour 
and management relations, which should be fixed, in particular, by the future Labour Code of Ukraine. 
Keywords: labour relations, alienation of labour, (post)modern transformation.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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Розкрито сутність банківського кредитування, його розвиток та характерні особливості в умовах 
ринкової економіки. Проаналізовано сучасний стан банківського кредитування в Україні та виявле-
но проблеми його розвитку в сучасних умовах. Розглянуто перспективи подальшого вдосконалення 
банківського кредитування в Україні та запропоновано заходи щодо усунення головних проблем, які 
виникають у секторі банківського кредитування.
Ключові слова: банківське кредитування, кредитна діяльність, кредитний ризик, кредитний порт-
фель, кредитор, позичальник.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку еко-
номіки України характеризується суперечливими проце-
сами в різних галузях, що мають як позитивний, так і 
негативний вплив на економіку країни. В центрі еконо-
мічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, зна-
ходяться комерційні банки, які виступають зв'язуючою 
ланкою між виробником і споживачем, входять в число 
ключових елементів економічного регулювання. Остан-
нім часом банки різних країн усе гостріше відчувають 
проблему банківського кредитування, особливо в умовах 
світової фінансової кризи, коли в економіці країни спо-
стерігається спад виробництва, зменшення прибутків, 
банкрутства підприємств, тощо. Функціонування будь-
якої галузі економіки держави у ринкових умовах важко 
уявити без кредиту, оскільки майже кожна фінансово-
господарська операція так чи інакше пов'язана з певним 
рівнем взаємної довіри сторін, передачею грошових ко-
штів або інших цінностей в борг. Загальноприйнятною в 
банківській практиці є думка: «Наскільки неможливим 
є одночасне виконання взаємних зобов'язань сторін, на-
стільки неможливим є функціонування ринкових меха-
нізмів без механізмів кредитних». Саме тому існує необ-
хідність дослідження проблем та перспектив розвитку 
банківського кредитування, організації формування та 
ефективного використання кредитних ресурсів, відсте-
ження основних тенденцій банківського кредитування в 
Україні, пошук шляхів його вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика особливостей банківського кредитування, 
його ролі в економіці неодноразово була досліджена 
у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, 
сучасний стан банківського кредитування в Україні 
розглянула І.Г. Войцеховська [1], проблемам банків-
ського кредитування приділили увагу у своїх працях  
А.А. Воронкова, Л.В. Куцина [2], О.І. Морозова [3], су-
часний стан ринку банківських кредитів досліджувала  
Н.К. Жукова [7], заходи усунення проблем банківсько-
го кредитування запропонували Н.О. Пономаренко,  
О.В. Токар [8] та багато інших.

Поряд з цим, і досі в економічній літературі існують 
значні розбіжності щодо трактування сутності кредиту-

вання, окремих понять в цій галузі, найчастіше впливу 
тих чи інших факторів на його процес. Враховуючи змі-
ни в економіці процес банківського кредитування вима-
гає постійного моніторингу як стану економіки країни, 
так і світу загалом, а також фінансового становища по-
зичальників, можливостей погашення позик тощо.

Формулювання цілей статті. Задоволення фінансо-
вих потреб реального сектора економіки в сучасних умовах 
господарювання виступає основою стійкого соціально-еко-
номічного розвитку країни. Важливе місце в даному на-
прямку займає банківське кредитування від якого безпосе-
редньо залежить можливість забезпечення безперервності 
індивідуальних кругообігів капіталів підприємств, а також 
можливість впливу на процеси на мікро- та макроекономіч-
ному рівні, сприяти зміцненню ринкових відносин, а, отже, 
визначати темпи економічного розвитку на майбутнє.

Головною метою дослідження є визначення особли-
востей банківського кредитування, розкриття його осно-
вного змісту та ролі у соціально-економічному розвитку 
країни, аналіз сучасного стану банківського кредитуван-
ня в Україні, розкриття основних напрямків покращення 
його механізму, а також виявлення проблем та перспек-
тив вдосконалення окремих напрямів банківського кре-
дитування в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. В економічній літе-
ратурі існує безліч трактувань поняття «кредит», який 
здебільшого розуміється у вузькому (сума коштів, що 
отримує позичальник від кредитора) та широкому (су-
купність суспільних правовідносин, що виникають, 
здійснюються та припиняються в процесі надання за-
лучених раніше кредитором коштів у борг позичальни-
ку) значеннях. Так, у Законі України «Про банки і бан-
ківську діяльність» банківський кредит – це «будь-яке 
зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка 
гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги 
боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, 
яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо по-
вернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на 
сплату процентів та інших зборів з такої суми». 

Розвиток кредитних відносин зумовлений низкою 
проблем, серед яких: складна процедура отримання 
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кредиту; чинник страху "життя в борг"; недостатня 
державна підтримка ринку кредитування; існуючі не-
доліки у сучасних системах оцінки кредитоспромож-
ності позичальників; відсутність знань про процедуру 
отримання кредиту; високі відсоткові ставки; відсут-
ність чіткої законодавчої регламентації кредитних від-
носин; низький рівень довготермінового та інвестицій-
ного кредитування [1]. 

Незважаючи на те, що кредитування в Україні є го-
ловною сферою банківської діяльності, воно фактично 
не має спеціального законодавчого забезпечення. Пра-
вовою основою регулювання кредитної діяльності ко-
мерційних банків в Україні є численні підзаконні акти, 
які вміщують окремі положення щодо банківського 
кредитування. На нашу думку, доцільно було б створи-
ти єдиний нормативний документ в галузі кредитуван-
ня, у якому було б означено види кредитів, які можуть 
надавати банки, обмеження щодо їх кредитної діяль-
ності, механізми контролю у процесі кредитування, 
можливості управління кредитними ризиками тощо, а, 
тому потрібно прийняти таку законодавчу базу, яка б 
урахувала всі принципи та умови організації кредиту-
вання, відповідала діяльності банківських установ, по-
зичальників, держави. 

На стан кредитування в Україні найбільше вплину-
ли негативні тенденції світової економіки. Так, на фоні 
широкої реклами, простоти отримання кредитів обсяг 
наданих банками кредитів за 2007-2008 роки зріс май-
же в 3 рази, спостерігалась тенденція до різкого розши-
рення обсягів кредитування, лібералізація доступу до 
отримання кредиту [2, с. 36]. Через стрімке зростання 
кількості проблемних кредитів, майже всі банки при-
пинили діяльність у сфері кредитування, скоротився 
обсяг кредитного портфелю на 2,1% (747 млрд. грн.). 
В реальності така цифра була вищою, тому що кредити 
в 2009 році масово надавались державними банками в 
рамках цільових програм. Обсяг виданих позик україн-
ськими банками у 2009 році перевищував акумульовані 
кошти на депозитах у 2,24 рази, при цьому кредитів в 
американській валюті було видано у 2,8 рази більше, 
ніж залучено валютних ресурсів на депозитах [3]. Вра-
ховуючи даний аспект високий обсяг кредитування – це 
наслідок проблем виробничого сектору.

Незважаючи на негативні тенденції в економіці краї-
ни (відсутність моделі трансформації економіки на рин-
кових засадах, яка б відповідала особливостям суспіль-
ства, а також надійної банківської системи) уже в 2013 
році активи банківського сектору зросли на 13,4% – до 
1 278,1 млрд. грн. (за 2012 рік – на 6,9%) в основному 
за рахунок зростання кредитних операцій, а також на-
рощування вкладень у цінні папери. Залишки за креди-
тами, наданими клієнтам, зросли за рік на 12,4% або на 
95,8 млрд. грн. (у 2012 році – на 2,1%), і на 01.01.2014 
року становили 867,3 млрд. грн. Протягом 2013 року 
кредитування здійснювалось в основному в національ-
ній валюті, що є позитивним, оскільки поліпшило струк-
туру кредитного портфеля за видами валют та сприяло 
зниженню доларизації економіки. Основною складовою 
зростання кредитів протягом року були кредити, надані 
суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим 
установам. Їхні залишки збільшилися за рік на 14,7% (на 
89,8 млрд. грн.) – до 699,6 млрд. грн. [4].

Аналіз розподілу кредитів банківських установ 
України за галузями економіки показує, що нині кре-

дитуються в основному нефінансові корпорації (76,3% 
у серпні 2014 року та 76,0% у березні поточного року) 
[5]. Структура кредитів, наданих банками не фінансо-
вим корпораціям за видами економічної діяльності за-
свідчує дану ситуацію (рис. 1).

Рис. 1. Структура кредитів, наданих не фінансовим 
корпораціям у розрізі видів економічної діяльності 
за станом на кінець березня 2014 року 
*складено автором на основі джерел: [6] 

Як видно з рис. 2, за рахунок кредитів набув зна-
чного розвитку сектор нефінансових корпорацій 
(суб'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність 
з виробництва продукції, реалізації товарів та надан-
ня різних послуг, тобто реального сектору економіки). 
Так, даний сектор у березні 2014 року у загальному об-
сязі кредитів займав 76,0%. Щодо структури кредитів 
не фінансовому сектору економіки, то найбільшу пи-
тому вагу займають торгівля (37,7% або 287101 млн. 
грн.) та промисловість (23,3% або 177465 млн. грн., з 
яких 156919 млн. грн. припадає на переробну промис-
ловість та 20546 млн. грн. та добувну промисловість і 
розроблення кар'єрів). Значно меншу частку займають 
кредити, надані на будівництво (7,2% або 54538 млн. 
грн.), транспорт (4,0% або 30750 млн. грн.), а також на 
сільське, лісове, водне та рибне господарство (6,0% або 
45663 млн. грн.). Серед інших видів діяльності наймен-
шу частку займають кредити на освіту, а саме 377 млн. 
грн. та охорону здоров'я – 1401 млн. грн.

В Україні існує велика розбіжність між кредиту-
ванням реального сектору економіки (76,3% у серпні 
2014 року) та домашніх господарств (20,9% у березні 
2014 року), що є негативним явищем, оскільки щоб за-
безпечити раціональне співвідношення між попитом і 
пропозицією товарів і послуг на внутрішньому ринку, 
необхідно встановити адекватну пропорцію кредиту-
вання суб'єктів підприємництва та домогосподарств. 
Так, залишки простроченої заборгованості домашніх 
господарств зросли на 9,5%, у тому числі в іноземній 
валюті – на 3,0 млрд. грн., або на 12,4%. На таку ситуа-
цію вплинуло, насамперед, погіршення платоспромож-
ності позичальників через зменшення реальної заробіт-
ної плати, внутрішню міграцію та зміну курсу гривні 
до іноземних валют (залишки кредитів в іноземній ва-
люті у гривневому еквіваленті за рахунок зміни курсу 
гривні збільшилися на 10,7 млрд. грн., або на 12,2%). 
Скорочення кредитної заборгованості в національній 
валюті на 0.2% переважно відбулося за рахунок кре-
дитів строком від 1 року до 5 років на 0,7 млрд. грн., 
або на 1,7%. Вперше з початку року залишки кредитів 
нефінансових корпорацій у національній валюті зрос-
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ли [5]. Таким чином, можна зробити висновок про те, 
що тривала кредитна підтримка домашніх господарств 
у національній валюті на строк до 1 року, тобто пере-
важно на споживання. 

Проблемним питанням в галузі банківського креди-
тування залишається дефіцит позичкового капіталу, що 
зумовлено низькими доходами домогосподарств, недо-
статньою ефективністю економіки, «втечею» капіталу 
за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в 
тіньовій економіці. Така ситуація відповідно зумов-
лює застосування недостатньо ефективних методів 
кредитування, серед яких переважає короткострокове і 
зовсім низька частка середньо- і особливо довгостро-
кових кредитів [7]. Таким чином, кредит здебільшого 
використовується для покриття дефіциту оборотного 
капіталу, слабким є його вплив на здійснення структур-
них зрушень, підвищення науково-технологічного рів-
ня виробництва, конкурентоспроможності продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. Аналіз кредит-
но-інвестиційного портфеля банків України проведемо 
на основі табл.1, яка складена на основі даних Асоціа-
ції українських банків [6].

Загальна тенденція кредитно-інвестиційного порт-
феля за останні три роки в Україні характеризується 
тим, що у 2014 році (станом на 01.08.2014) обсяг КІП 
був більшим від попереднього на 14,2% та від 2012 
року на 28,3%. Таке зростання відбулося за рахунок 
зростання кредитів юридичним (на 14,3% та 29,0%) та 
фізичним (на 8,3% та 29,5%) особам більше у 2014 році 
в порівнянні з 2013 та 2012 роками відповідно. Між-
банківські кредити протягом аналізованого періоду на-
томість мали стійку тенденцію до зменшення (у 2014 
році на 4,2% та 39,1% менше від 2013 та 2012 років 
відповідно). Наявні тенденції кредитно-інвестиційного 
портфеля засвідчують і той факт, щоб обсяги кредиту-
вання юридичних та фізичних осіб займали найбільшу 
частку в КІП. Так, у 2013 та 2014 роках частка кредитів 
юридичних осіб в КІП була найвищою і склала 79,1%. 
Натомість частка кредитів фізичним особам свого піку 
досягла у 2013 році (20,5%), а у 2014 році мала тен-
денцію до зменшення і склала 19,58%. Такі дані свід-
чать про фінансову нестабільність банківської системи 
України для забезпечення якої, на нашу думку, необхід-
но запровадити стимули для комерційних банків, які 
кредитують інноваційні проекти та державне обмежен-
ня відсотків за кредитами та здійснювати контроль за 
дотриманням цього обмеження.

Жорстка політика НБУ, який на початку 2014 року 
підвищив вартість рефінансування для фінустанов в 
подальшому, на нашу думку, може призвести до підви-
щення відсоткових ставок за кредитами. Так, відповід-

но до постанови Правління НБУ № 91 від 24.02.2014 
року відсоткову ставку по кредитам для збереження 
ліквідності було встановлено у розмірі потрійної облі-
кової ставки НБУ. Приміром, ставка за кредитами для 
агропідприємств, що отримують кредити за держпро-
грамами, не може перевищувати 19% річних. Отри-
муючи рефінансування від НБУ під 29% річних, банк 
має від'ємну маржу 10%. За таких обставин кредитор 
не має іншого виходу окрім як підвищувати процент-
ні ставки за кредитними договорами. Непомірно висо-
ка вартість рефінансування НБУ в майбутньому може 
призвести до зменшення коштів в банках та подальшо-
го погіршення ліквідності. Це може спровокувати заго-
стрення проблем в фінустановах, а в деяких випадках – 
підштовхнути їх до банкрутства.

Щоб уникнути проблем у сфері банківського кре-
дитування доцільно вживати заходи щодо корегування 
процентної ставки, якщо відбуваються зміни облікової 
ставки Національного банку України при укладанні кре-
дитних договорів; акцент при кредитуванні на професій-
ність бізнес-планування клієнта, якість менеджменту, а 
також орієнтація на зацікавленість банків прокредиту-
вати вигідний проект і за допомогою своїх аналітиків, 
експертів довести бізнес-план позичальника до необхід-
ного рівня. Банківським установам в свою чергу необ-
хідно покращити інформаційне, методичне, кадрове 
забезпечення щодо структури кредитних операцій, роз-
робити методику оцінювання кредитного ризику і захо-
ди щодо його управління. Варто пам'ятати, що заходи 
щодо вдосконалення банківського кредитування пови-
нні на кожному етапі бути доцільними, а в перспективі 
мають дати можливість банківським установам функці-
онувати з меншим кредитним ризиком, бути впевненими 
у своєчасному погашенні і поверненні позик [8], а також 
переймання досвіду іноземних держав (так, у Японії 
ставка за банківський кредит становить 7-8%, у Росії –  
12,36-12,81% тощо), тобто, як у банківській системі, так 
і у фінансовому секторі в цілому [3]. Виявлення аспек-
тів, що нині спостерігаються у кредитних відносинах 
банків з клієнтами свідчить про необхідність пошуку 
шляхів удосконалення сучасних форм кредитування, 
оскільки у розвитку кредитної діяльності банківських 
установ України відбуваються позитивні (зростання об-
сягу наданих кредитів, збільшення частки кредитування 
суб'єктів господарювання довгостроковими кредитами, 
покращення якості кредитного портфеля банків, наро-
щування обсягів кредитування фізичних осіб, зростання 
обсягів овердрафтного кредитування та факторингу) та 
негативні зміни кредитного процесу. 

Негативною стороною кредитного процесу в Україні 
також є недостатній розвиток лізингових послуг, які на-

Таблиця 1
Динаміка і структура кредитно-інвестиційного портфелю (КІП) за станом на 01.08.2014 р., млн. грн.

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення (+;-) звітного року до:
2012 2013

Всього КІП 595679,39 669075,04 764129,89 168450,50 95054,85
Міжбанківські кредити 48671,33 30934,65 29643,43 -19027,90 -1291,22
Кредити юридичним особам (ЮО) 468606,19 529016,92 604613,95 136007,76 75597,03
Кредити фізичним особам (ФО) 114857,28 137384,15 148770,55 33913,27 11386,40
Частка кредитів ЮО в КІП, % 78,7 79,1 79,1 0,4 0,0
Частка кредитів ФО у КІП, % 19,3 20,5 19,5 0,2 -1,0
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даються комерційними банками. Впровадження лізинго-
вих операцій сприяє оновленню основних фондів завдяки 
збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел 
фінансування інвестицій і розвитку малого та середньо-
го бізнесу завдяки більшій доступності лізингових опе-
рацій порівняно з іншими інструментами запозичень, що 
і є основною прерогативою таких операцій. Основними 
умовами розвитку ефективної банківської системи мають 
стати формування конкурентного середовища шляхом 
зменшення кількості банків, розширення асортименту 
банківських продуктів, і насамперед у сфері кредитуван-
ня, забезпечення зростання капітальної бази банків.

Висновки. Головні проблеми розвитку банківсько-
го кредитування в Україні залишаються невирішеними, 
або вирішеними частково. Очевидним є той факт, що 
найбільш значними проблемами банківського кредиту-
вання в Україні є, насамперед, нестабільність фінансо-
вої та політичної системи, недосконале та непостійне 

законодавство, необгрунтовані кредитні відсотки, не-
вигідні умови кредитних угод для позичальників, над-
звичайно довга процедура розгляду можливості отри-
мання кредиту тощо. 

Важливим є усвідомлення необхідності здатності 
банківської системи забезпечувати потреби суб'єктів 
господарювання необхідними грошовими ресурсами, 
що значною мірою має вплив на перспективи подаль-
шого зростання вітчизняної економіки. Особливого 
значення в даному напрямку набуває визначення опти-
мальних умов і методів кредитування, на основі яких 
виникають і розвиваються відносини між банком і по-
зичальником, аналіз ситуації, що склалася сьогодні в 
банківській системі України та дослідження проблем 
розвитку банківського кредитування. Яскравим при-
кладом таких перспектив є забезпечення сталого роз-
витку економіки, що багато в чому залежить від вдо-
сконалення діяльності комерційних банків.

Література:
1. Войцеховська І. Г. Сучасний стан банківського кредитування в Україні / І. Г. Войцеховська // Управління розвитком. – 2013. – 

№ 13. – С. 66-68. 
2. Воронкова А. А., Куцина Л. В. Проблеми банківського кредитування товаровиробників в Україні // Сучасне банківництво – 

проблеми та перспективи розвитку. – 2009. – С. 33-37.
3. Морозова О. І. Проблеми банківського кредитування в сучасних умовах виходу банків з кризи / О. І. Морозова. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78045.doc. htm
4. Річний звіт НБУ за 2013 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=8253030
5. Бюлетень Національного банку України № 10 за 2014 рік / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: http://www.bank.gov.ua
6. Показники діяльності банків за станом на 01.08.2014 р. / Асоціація українських банків [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: http://aub.org.ua
7. Жукова Н. К. Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні / Н.К. Жукова, Н. В. Зражевська. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47663/12-Zhukova.pdf?sequence=1
8. Пономаренко Н. О. Проблеми банківського кредитування в Україні та заходи їх усунення / Н. О. Пономаренко, О. В. Токар. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2014/fknt/pushkar/library/3.pdf

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Шекеряк В.А. 
студентка 
Буковинского государственного финансово-экономического университета
Полагнин Д.Д. 
ассистент кафедры денежного обращения и кредита
Буковинского государственного финансово-экономического университета

Раскрыта сущность банковского кредитования, его развитие и характерные особенности в условиях рыноч-
ной экономики. Проанализировано современное состояние банковского кредитования в Украине и выявлены 
проблемы его развития в современных условиях. Рассмотрены перспективы дальнейшего совершенствования 
банковского кредитования в Украине и предложены меры по устранению главных проблем, которые возника-
ют в секторе банковского кредитования.
Ключевые слова: банковское кредитование, кредитная деятельность, кредитный риск, кредитный портфель, 
кредитор, заемщик.



267

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

THE PROBLEMS OF BANKING LOANS IN PRESENT CIRCUMSTANCES

Shekeryak V.A.
Student 
Bukovyna State University of Finance and Economics
Polahnyn D.D. 
Assistant Professor of College of Currency and Credit
Bukovyna State University of Finance and Economics

Revealed the essence of bank lending, its development and characteristics of a market economy. Analyzed the current 
state of bank lending in Ukraine and found problems of its development in the modern world. Discovered the prospects 
of further improvement of bank lending in Ukraine and proposed measures to address the main problems that arise in 
the sector of bank lending.
Keywords: bank lending, lending activities, credit risk, loan portfolio, creditor, borrower.

УДК 333.341.1:334.716

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРА  
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Маковеєва О.В.
доцент, кандидат економічних наук
Одеського національного політехнічного університету
Шуварська Г.С.
студентка 
Одеського національного політехнічного університету
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ристання методичного підходу приоцінці інноваційних та інвестиційних процесів в промисловому 
виробництві. Викладено методику використання програмно-цільового методу управління нововве-
деннями. На основі аналізу існуючих підходів до оцінки інноваційної діяльності в промисловому 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових відно-
син інноваційна діяльність промислового виробництва 
є досить різноманітною. Причому, вона відрізняєть-
ся від виробництва до виробництва. Для одного – це 
повна зміна асортименту або істотне розширення но-
менклатури, для іншого – підвищення конкурентоспро-
можності продукції та ін. Іноді випуск нової продукції 
здійснюється без зміни технології і на старому облад-
нанні, а іноді супроводжується впровадженням нової 
технології і модернізацією відповідного обладнання. 

Отже, конкретні результати інноваційної діяльнос-
ті можуть бути різними: вдосконалення технологічно-
го процесу, економія ресурсів, зниження собівартості, 
підвищення конкурентоспроможності за рахунок по-
ліпшення якості продукції, що випускається, виробів і 
т.д. При цьому, і цілі інноваційної діяльності в кожному 
конкретному промисловому виробництві різні. Про-
те всі вони повинні забезпечувати поступальний ріст і 
підвищення прибутковості промислового виробництва. 

Крім того, в інноваційному процесі беруть участь 
різні служби та категорії працівників промислового ви-
робництва. Їх внесок у загальний кінцевий результат 
також різний. Тому виникає питання як його враховува-
ти, і яким чином оцінювати? 

З позицій системного підходу одним з перших кро-
ків до оцінки ефективності нововведення повинно бути 
з'ясування сутності науково-виробничого циклу. Цикл 
«дослідження – виробництво – збут» слід розглядати як 
динамічну систему, що складається з окремих самостій-
них елементів, взаємопов'язаних між собою в організа-
ційному, економічному і функціональному відношенні.

Мета дослідження полягає в тому, щоб з єдиної 
системи, яким є науково-виробничий цикл «наука – 
техніка – виробництво – споживання», виділити робо-
ти, пов'язані з процесом створення та освоєння ново-
введень, і тим самим простежити зміст та особливості 
функціонування циклу «дослідження – виробництво – 
збут». Такий підхід обумовлений тим, що прикладні 
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дослідження, розробка конструкторської та технологіч-
ної документації, а також технічна підготовка вироб-
ництва здійснюється в умовах єдиної організаційної та 
техніко-економічної структури. На цих стадіях викону-
ються роботи, що визначають весь подальший хід ви-
робництва, конкретизуються результати наукових до-
сліджень. При цьому діяльність інженерно-технічних 
працівників, зайнятих створенням нововведень, не за-
кінчується розробкою технічної документації. Органіч-
ний зв'язок науки з виробництвом передбачає їх участь 
на стадіях виготовлення нововведень і надання техніч-
ної допомоги при монтажі та пуску виробів у замов-
ника. Таким чином, до складу циклу «дослідження – 
виробництво – збут» необхідно включити всі роботи, 
починаючи від прикладних досліджень аж до освоєння 
виробів у замовника. 

Виклад основного матеріалу. Стосовно до індиві-
дуального і одиничного характеру виробництва пред-
ставляється доцільним розділити цикл на наступні 
етапи: дослідницько-конструкторські та експеримен-
тальні роботи; технічна підготовка виробництва, ви-
готовлення виробів нової техніки; освоєння установок 
в експлуатації. При цьому кожним етапом фіксується 
закінчена робота, яка виконується на базі використання 
результатів попередньої роботи і в той же час служить 
джерелом інформації для наступних стадій.

Аналіз діяльності великих науково-виробничих орга-
нізацій показав, що тривалість циклу «дослідження – ви-
робництво – збут» скорочується там в 1,5-2,0 рази. Од-
нак застосування одного тільки принципу організаційної 
об'єднання різних підрозділів, що забезпечують розроб-
ку окремих стадій циклу, недостатньо для прискорення 
науково-технічного прогресу, терміни створення і впро-
вадження нововведень все ще непомірно великі.

Найбільш ефективна та швидка розробка і впрова-
дження нововведень можливі тільки в умовах безпе-
рервності циклу «дослідження – виробництво – збут» 
та створення відповідної наукової, виробничої та орга-
нізаційної бази. Це вимагає принципово нового підходу 
до управління циклом, бо, поширюючи або пристосо-
вуючи до нових умов стару традиційну систему управ-
ління, неможливо очікувати підвищення ефективності 
результатів діяльності. 

У цих умовах велике значення набуває особливий 
принцип організації управління – програмно-цільове 
управління, при якому як об'єкта управління виступає 
не дослідницька організація або група організацій, а 
сама науково-технічна розробка. 

Програмно-цільовий метод управління має низку 
переваг у порівнянні з відомими методами, передбачає 
комплексне планування і управління всіма заходами, не-
обхідними для досягнення кінцевої мети, у взаємозв'язку 
з термінами, конкретними виконавцями і ресурсами. Він 
по суті означає послідовне прийняття рішень і проведен-
ня робіт по всіх ланках загального циклу розробки комп-
лексної проблеми: визначення цілей (завдань) – розробка 
заходів – забезпечення ресурсами – встановлення ефек-
ту. Стосовно до управління, його можна охарактеризува-
ти як метод складання плану, який передбачає виділення 
основних цілей економічного та науково-технічного роз-
витку, розробку взаємопов'язаних заходів з їх досягнен-
ня в намічені терміни при всебічному і збалансованому 
забезпеченні ресурсами та ефективному розвитку про-
мислового виробництва. 

Відповідно до методології програмного підходу не-
обхідно кінцеву мету сформулювати гранично чітко і 
конкретно, а складну мету – виразити через сукупність 
простіших цілей за допомогою побудови дерева цілей. 

Як відомо, дерево цілей – це ієрархічна структу-
ра, що складається з глобальної мети, підцілей про-
грами і відбиває їх підпорядкованість і внутрішні 
взаємозв'язки. Метод побудови дерева цілей забезпе-
чує конкретне і чітке тлумачення всіх вхідних у нього 
підцілей, можливість їх зіставлення на кожному рівні, 
чітке уявлення всієї сукупності елементарних рішень, у 
тому числі й альтернативних, необхідних для реалізації 
глобальної мети розробки. Безсумнівним достоїнством 
дерева цілей є те, що з його допомогою стає можли-
вим пов'язати всі зв'язки, що виникають при реаліза-
ції стадій циклу «дослідження – виробництво – збут». 
Важливо відзначити, що в дереві цілей крупної науко-
во-технічної програми повинна бути представлена вся 
ієрархія цілей і завдань, незалежно від відомчої підпо-
рядкованості їх виконавців. 

В цілому програмно-цільовий підхід дозволяє роз-
глядати в комплексі всі ланки циклу «дослідження – 
виробництво – збут»: наукові дослідження, технічні 
розробки, виготовлення нової техніки, її використання 
в народному господарстві. Даний підхід служить ефек-
тивним засобом обґрунтування планових термінів і 
кількісних рівнів задоволення найважливіших суспіль-
них потреб на основі зіставлення витрат і результатів, 
вибору ефективних способів досягнення поставлених 
цілей, координації діяльності різних організацій при 
вирішенні міжгалузевих проблем. Цільовий підхід в 
поєднанні з програмним управлінням дає можливість 
удосконалювати механізм контролю та оперативного 
прийняття рішення по ходу виконання робіт. Це дозво-
ляє виявляти і використовувати резерви, що сприяють 
як скорочення термінів виконання етапів циклу «дослі-
дження – виробництво – збут», так і посиленню зв'язку 
між науково-дослідними, проектно-конструкторськими 
організаціями, підприємствами-виробниками продук-
ції та споживачами нової техніки.

В даний час більшість дослідників вважають, що 
найбільш прийнятні для опису цільових розробок та їх 
оцінок економіко-математичні моделі. Поширення ма-
тематичних моделей процесу реалізації заходів щодо 
досягнення поставленої мети пов'язане з їх властивос-
тями. Це – уявлення заходів у вигляді єдиного цілеспря-
мованого комплексу робіт, причому склад робіт може 
бути виражений з різним ступенем деталізації; відома 
універсальність, наочність і простота, можливість ви-
користання сучасної обчислювальної техніки для побу-
дови й аналізу моделей. Слід зазначити, що такі моделі 
сьогодні широко застосовуються в прогнозуванні дина-
міки інноваційного розвитку та його оцінки [1]. 

Однак, враховуючи велику невизначеність і кількість 
факторів, що впливають на результативність інновацій-
ної діяльності, автором рекомендується проводити її 
оцінку на основі методу евристичного прогнозування. 
При даному методі використовуються прогнозні оцінки 
об'єкта шляхом опитування висококваліфікованих фа-
хівців у вузькій галузі науки, техніки або виробництва. 
Уявлення про результативність інноваційної діяльності 
можна отримати в процесі систематизованої обробки 
прогнозних оцінок репрезентативної групи експертів. 
Прогнозні експертні оцінки відображають індивідуаль-
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ні судження фахівців з проблем, які аналізуються і за-
сновані на мобілізації професійного досвіду та інтуїції. 

При формуванні експертної групи необхідно вияви-
ти і стабілізувати працездатну групу експертів. Перелік 
кваліфікованих експертів доцільно визначати шляхом 
проведення ряду ітерацій, коли кожен експерт з числа 
відібраних в першій ітерації рекомендує інших фахів-
ців з певної проблеми. Подальша ітерація полягає в 
тому, що експерти, які були відібрані в результаті другої 
ітерації, також рекомендують фахівців і т.д. Цей процес 
закінчується після стабілізації сукупності рекомендо-
ваних фахівців, тобто на тій ітерації, в результаті якої 
підсумковий перелік експертів не поповнюється. 

Алгоритм розрахунку експертних оцінок полягає в 
наступному. Відповідно до теореми Бернуллі, визнача-
ється можлива помилка репрезентативності сукупності 
експертів, за формулою 

 
m
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⋅

⋅= ,                               (1) 

де Mg – можлива помилка репрезентативності су-
купності експертів; 

t – довірчий коефіцієнт; 
r – частка елементів вибірки з наявністю заданого 

ознаки; 
g – частка елементів вибірки з відсутністю заданого 

ознаки; 
m – кількість експертів. 
З формули (1) визначаємо кількість експертів m
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Кількість балів, які розподіляються за встановлени-
ми факторам, розраховуємо за формулою:
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де Xi – кількість балів за i-тому фактору; 
n – кількість оцінюваних чинників. 
Далі виробляємо розрахунок статистичних показни-

ків факторів: 
– середнього значення оцінок, які характеризують 

узагальнену думку експертів за факторами: 

∑
=

=
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де Yj - оцінки j-того фактора; 
m – кількість експертів; 
– дисперсії оцінок, які характеризують розкид ду-

мок окремих експертів щодо середнього значення Ye: 

∑ −
−
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m
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– середнього квадратичного відхилення, яке харак-
теризує зазначений розкид: 

)(yD=σ ;                                 (6) 
– коефіцієнта варіації, що характеризує ступінь 

узгодженості думок експертів щодо важливості i-того 
фактора: 

eY
V σ
= .                                    (7) 

Особливої уваги, в контексті методичного забез-
печення розрахунків підвищення результативності ін-
новаційної діяльності заслуговує питання кількісного 
виміру змінюються параметрів промислового виробни-
цтва. Ринкова орієнтація розвитку економіки передба-
чає якісно новий підхід до оцінки результатів виробни-
цтва. Це відображається в першу чергу на формуванні 

мотивації діяльності і показниках ефективності впро-
ваджуваних науково-технічних і організаційних захо-
дів. Головним критерієм, на нашу думку, є збільшення 
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції 
при раціональних витратах матеріально-технічних, фі-
нансових і трудових ресурсів. Методичне забезпечення 
економічних розрахунків має сприяти розробці еконо-
мічних регуляторів балансу інтересів виробника і спо-
живача в умовах економічної рівноваги. 

Зниження витрат на виробництво слід вважати по-
казником результативності інноваційної діяльності, 
оскільки це призводить до збільшення прибутковості 
суб'єкта господарювання. Але при цьому необхідно 
відзначити, що цей показник не досить повно відобра-
жає економію живої праці, а виконання робіт меншою 
чисельністю є одним із шляхів підвищення матеріаль-
ної зацікавленості в результатах праці. 

Тому вважаємо, що вплив інноваційної діяльності в 
промисловому виробництві можна визначити як вели-
чину приросту операційного прибутку в розрахунку на 
одного працюючого: 

ΔЧ
ПКин.

∆
=

ДЗПЭ врзп −=

,                                 (8) 

де Кін. – Коефіцієнт прибутковості; 
∆ П – зміни операційного прибутку в результаті ін-

новаційної діяльності; 
∆ Ч – зміна чисельності працівників. 
Більш того, якщо в результаті впровадження у ви-

робництво інновацій відбувається вивільнення праців-
ників, то в цьому випадку має місце економія по заро-
бітній платі: ΔЧ

ПКин.
∆

=

ДЗПЭ врзп −= ,                            (9) 
де ЕЗП – економія по заробітній платі; 
ЗПвр – заробітна плата вивільнених працівників; 
Д – сума доплат працівникам за суміщення профе-

сій, розширення зон обслуговування, збільшення обся-
гів виконуваних робіт. 

Крім того, визначаючи можливі підходи до оцінки 
ефективності інноваційного фактора промислового ви-
робництва, звертає на себе увагу той факт, що за своєю 
суттю інноваційні проекти слід розглядати як інвести-
ційні, а звідси і випливають відповідні методи оцінки. 
Основним є метод – чистої поточної вартості грошових 
надходжень (NVPofdiscountedcashflow), яка розрахову-
ється наступним чином [2]: 
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де NPV – чиста поточна вартість; 
Dt – грошові надходження від реалізації проекту; 
Ct – капітальні вкладення протягом року t; 
rk – порогова ставка дисконтування або норматив 

окупності; 
T – термін реалізації проекту. 
Використання критеріїв внутрішнього коефіцієнта 

окупності і чистої поточної вартості має однакове зна-
чення при прийнятті до впровадження інноваційного 
проекту. Якщо коефіцієнт приведення (окупності) ка-
пітальних вкладень більше порогової ставки дисконту-
вання, то з проектів вибирається той, який приносить 
найбільший дисконтований дохід. 

Оскільки норматив окупності вкладень rk є свого 
роду «критерієм безпеки» для інвесторів, то необхід-
но оцінити фактори, які впливають на нього. Це, перш 
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за все ціна капіталу в разі зовнішнього інвестування та 
ступінь ризику. 

Отже, на основі дослідження сучасних концепцій 
інноваційного розвитку, аналізу сучасного стану та 
результативності інноваційної діяльності в промис-
ловому виробництві України, пропонуються наступні 
рекомендації щодо оцінки ефективності інноваційної 
діяльності: 

1. Рекомендується використовувати методичні під-
ходи до оцінки інноваційних та інвестиційних процесів 
в промисловому виробництві. 

2. Використовувати викладену методику викорис-
тання програмно-цільового методу управління ново-
введеннями. 

3. На основі аналізу існуючих підходів до оцінки 
інноваційної діяльності в промисловому виробництві, 
рекомендується застосування для цих цілей методу ев-
ристичного прогнозування і чистої поточної вартості 
грошових надходжень.

Висновок. Основною особливістю інноваційного про-
екту є його багатоваріантність і невизначеність параметрів. 
Тому при оцінці ефективності інноваційних проектів слід 
керуватися як наведеними залежностями за їх оцінкою, 
так і реальною ситуацією, що склалася в промисловому 
виробництві, і, перш за все, – метою оцінки і необхідним 
ступенем деталізації техніко-економічного обґрунтування і 
вироблених на його основі розрахунків ефективності інно-
ваційного фактора промислового виробництва.

Література:
1. Horvath&Parners.Внедрениесбалансированной системі показателей: пер. С нем. – Альпина бізнес Букс, 2008. – 478 с. – (Серия 

«Моделименеджмента ведучих корпорацій»). 
2. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, 

А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков та ін. ; за редакцією д. е. н., проф., акад. М.П. Денисенка, д. е. н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВДТ 
«Університетська книга»; 2008. – 1050 с. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Маковеева Е.В.
доцент, кандидат экономических наук
Одесского национального политехнического университета
ШуварскаяА.С.
студентка 
Одесского национального политехнического университета

Проведено исследование методики оценки инновационных проектов. Обоснована необходимость использова-
ния методического подхода приоценки инновационных и инвестиционных процессов в промышленном про-
изводстве. Изложена методика использования программно-целевого метода управления нововведениями. На 
основе анализа существующих подходов к оценке инновационной деятельности в промышленном производ-
стве, предложено применение метода эвристического прогнозирования и чистой текущей стоимости денеж-
ных поступлений.
Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленное производство, нововведения, системный 
подход, программно-целевой метод.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIONS  
IN INDUSTRIAL PRODUCTION

Makoveeva H.V.
PhD in economics
Odessa National Polytechnic University
Shuvarskaya A.S.
Student
Odessa National Polytechnic University

The study methods for the assessment of innovative projects. The necessity of using a methodical approach piosenki 
innovative and investment processes in industrial production. The technique of using the program-target method of 
management of innovations. Based on the analysis of existing approaches to the assessment of innovation activity in 
industrial production, the application of the heuristic method of forecasting and the net present value of cash flows.
Keywords: innovation, industrial production, innovation system approach, program-target method.



271

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 658.821(045)

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ  
ДО ВИБОРУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Супрун С.Д.
кандидат економічних наук
Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету
Шульц М.О.
cтудентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглядаються сутність та основні аспекти вибору конкурентної стратегії підприємства, 
представлена її модель і основні структурні компоненти. Запропоновано формування системи стра-
тегій у вигляді «стратегічного набору», що є системною характеристикою усіх напрямків розвитку 
підприємства. Проведено аналіз сучасної економічної літератури, що дав змогу виділити дві осно-
вні концепції стратегії: філософську та організаційну. Розглянуто біологічний підхід до класифікації 
компаній і відповідних конкурентних стратегій, згідно з якими останні поділяють на: експлерентну, 
віолентну, патієнтну і комутантну.
Ключові слова: конкурентна стратегія, стратегічний набір, конкурентний потенціал, корпоративна 
стратегія, конкурентні сили підприємства.

Постановка проблеми. Визначення конкурентної 
стратегії, осмислення її, важливо, як в теоретичному, 
так і в практичному аспектах та є прерогативою керів-
ників. Як відомо, стратегія необхідна підприємствам 
для того, щоб управляти процесом досягнення раніше 
поставлених цілей. В сучасній літературі існує багато 
різних форм визначення терміну «стратегії». Страте-
гічний набір є унікальним для кожного підприємства, 
так як він формується на основі індивідуальних умов 
функціонування, особливостей адаптації внутріш-
нього середовища до потреб зовнішнього оточення. 
Загальна стратегія підприємств розробляється на під-
ставі певного досвіду, а також планів, що формують-
ся спеціалістами для здійснення принципово нових і 
сміливих кроків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На су-
часному етапі зростаючого рівня конкурентної бороть-
би питанням розвитку конкурентних стратегій приді-
ляється все більше уваги. Перш за все, це пов'язано з 
тим, що конкурентна стратегія є базою, на основі якої 
компанія спроможна зберігати і збільшувати свою кон-
курентоздатність в довгостроковій перспективі. В наш 
час вийшов ряд публікацій, котрі містять різноманітні 
погляди на поняття «стратегія», в більшості котрих 
відзначалась важливість вивчення проблем оцінки та 
постановки конкурентної стратегії Особливу увагу пи-
танням дослідження конкурентної стратегії, її оцінки 
і складових елементів втілено в роботах І. Ансоффа,  
М. Портера, А.Д. Каначавелі, А.Ю. Юданова та ін.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз 
економічної сутності та основних факторів, які вплива-
ють на формування конкурентної стратегії.

Виклад основного матеріалу. В умовах жорсткої 
конкурентної боротьби і нестабільної ситуації на ринку 
підприємницької діяльності, фірми повинні не тільки 
концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але 
і виробляти довгострокову стратегію поведінки, яка до-

зволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються саме 
в конкурентному середовищі. 

У минулому багато фірм могли успішно функціону-
вати, звертаючи основну увагу на внутрішні проблеми, 
пов'язані з підвищенням ефективності використання 
ресурсів в поточній діяльності. Зараз же виключно важ-
ливим стає здійснення такого управління, яке забезпе-
чує адаптацію фірми до швидкозмінних умов ведення 
бізнесу. Поява нових прогресивних можливостей для 
бізнесу, що відкриваються завдяки досягненням науки і 
техніки, прискорення змін у навколишньому середови-
щі, розвиток інформаційних мереж, що роблять можли-
вим блискавичне поширення та отримання інформації, 
широка доступність сучасних технологій, зміна ролі 
людських ресурсів, а також ряд інших,не менш важли-
вих, причин призвели до різкого зростання значення 
стратегічного управління.

Під стратегією організації розуміється розробка та 
визначення цілей і завдань організації, що знайшли кон-
кретне вираження в річних і перспективних планах, що 
дозволяють передбачити і зафіксувати майбутній стан 
організації в поточний момент часу. Чітко розроблена 
стратегія забезпечує організації гнучкість в управлінні, 
здатність і вміння швидко змінюватись, не втративши 
нових можливостей, що відкриваються на ринку.

Необхідно зазначити, що стратегія протягом часу 
зазнає певних змін. Важко уявити працюючі підприєм-
ства в ринкових умовах, котрі керуються стратегією, яка 
прийнята давно і залишається незмінною. Чітко і гнуч-
ко реагуючи на зміни в оточуючому діловому середови-
щі, підприємства постійно переглядають свої стратегії, 
вносять в них необхідні корективи. Підприємства, які 
займаються одним видом бізнесу, розробляють головну 
стратегію, орієнтуючись на один вид діяльності, а тому 
така стратегія має назву ділова стратегія, яка за своєю 
суттю співпадає з корпоративною стратегією в тому ви-
падку, коли те чи інше підприємство розглядає страте-
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гію лише для одного виду продукції із тієї сукупності, 
що ним виробляється. В корпоративних підприємствах 
(організаціях) діловою стратегією називаються конку-
рентні стратегії, які суттєво відрізняються від корпора-
тивної стратегії [1, с. 38-42]. 

У праці І. Ансоффа наводитися таке визначення 
стратегії: за своєю сутністю стратегія є переліком пра-
вил для прийняття рішень, якими підприємство (орга-
нізація) користується у своїй діяльності [2, с. 56-72]. 

Зважаючи на вищевикладене, головну стратегію під-
приємства, незалежно від кількості та видів діяльності, 
на нашу думку, доцільно називати корпоративною стра-
тегією, а термін «ділова стратегія» слід використовува-
ти по відношенню до конкурентних стратегій.

Розглядаючи сутність конкурентних стратегій, хо-
чемо зауважити, що існує думка щодо конкурентних 
стратегій, яка базується на чіткому розмежуванні кор-
поративної та конкурентної (ділової) стратегій: кор-
поративна стратегія пов'язана головним чином з рі-
шеннями відносно масштабів підприємства, кількості 
географічних та продуктових ринків, які воно обслуго-
вує. Конкурентна стратегія визначає, як підприємство 
конкурує на тому чи іншому ринку. Зважаючи на це, 
вважається, що стратегії М. Портера доцільно відне-
сти до другого рівня конкурентних стратегій. Віднос-
но кількості конкурентних стратегій, то у літературі є 
різноманітні підходи [3, с. 353-360]. Так, у роботі А.Д. 
Каначавелі «Стратегічне управління організаційно-еко-
номічною стійкістю фірми» [4, с. 600] виділяються чо-
тири стратегії конкурентної боротьби, що поділяються 
за ознакою»ставлення до ринку»: 

1) силова стратегія; 
2) нішова стратегія;
3) стратегія пристосування;
4) піонерська стратегія. 
Цікаву класифікацію конкурентних стратегій за-

пропонував А.Ю. Юданов [5, с. 51-65], яка базується 
на синтезі досліджень Л.Г. Раменського і швейцарсько-
го економіста Х. Фрізевінкеля. Теорія конкурентних 
стратегій запропонована А.Ю. Юдановим дозволяє 
пояснити спосіб становлення і розвитку підприємства, 
завоювання ним лідируючих позицій на тривалий тер-
мін: кожне підприємство унікальне і його поведінка на 
ринку характеризується визначеною, тільки йому влас-
тивою комбінацією стратегічних ідей. Проте існує що-
найменше чотири основних типи стратегій конкурент-
ної боротьби, кожна з яких орієнтована на різні умови 
економічного середовища і ресурси, що знаходяться в 
розпорядження підприємства. 

З урахуванням вищевикладеного береться, так 
званий, біологічний підхід до класифікації компаній 
і відповідних конкурентних стратегій, згідно з якими 
останні поділяють на такі чотири види.

1. Експлерентна, що означає вихід на ринок із но-
вим (інноваційним) продуктом і захоплення частини 
ринку. Ці умови відповідають піонерській стратегії, яка 
є аналогом експлерентної стратегії.

2. Віолентна конкурентна стратегія характерна для 
великих компаній, що здійснюють масове виробни-
цтво, випереджаючи конкурентів за рахунок серійності 
виробництва і ефекту масштабу. Це є прообраз силової 
стратегії.

3. Патієнтна – полягає в пристосуванні до вузьких 
сегментів широкого ринку шляхом спеціалізованого ви-

робництва продукції з унікальними характеристиками. 
Таким характеристикам відповідає нішова стратегія.

4. Комутантна, що складається в пристосуванні до 
умов попиту місцевого ринку, заповненні ніш, по тим 
чи іншим причинам не зайнятих віолентами та патієн-
тами. Це модель»сірих мишей», або стратегії пристосу-
вання [5, c. 51-65].

Кожна із перерахованих стратегій має як свої пози-
тивні сторони, так і негативні аспекти, що призводить 
до втрати підприємством своїх конкурентних переваг, 
відходу з ринку, або повного зникнення. Розглянуті 
класифікації конкурентних стратегій збігають з осно-
вними джерелами конкурентних сил підприємства. 

Аналіз сучасної економічної літератури дає змогу 
виділити дві основні концепції стратегії: філософську, 
що ґрунтується на загальному значенні стратегії для 
підприємства. У зв'язку з цим, окремі автори рекомен-
дують розглядати стратегію «як філософію, якою пови-
нна керуватися організація»; організаційно-управлін-
ську, яка визначає стратегію як певний шаблон логічної 
і послідовної поведінки, що складається на підприєм-
стві свідомо або стихійно, і як найголовніший елемент 
самовизначення на ринку у швидко змінних умовах зо-
внішнього середовища.

Хочемо зауважити, що стратегія є способом вста-
новлення взаємодії підприємства із зовнішнім середо-
вищем, а тому формується на основі дуже узагальненої, 
неповної та недостатньо точної інформації та постійно 
уточнюється в процесі діяльності. Багатоцільовий ха-
рактер діяльності підприємства має складну внутріш-
ню структуру, а тому слід формувати системи стратегій 
у вигляді «стратегічного набору», що є основою для 
розробки стратегічних планів та які є системною ха-
рактеристикою усіх напрямків розвитку підприємства. 
Кожен процес або явище можуть давати лише ті, що 
є в їхньому потенціалі, а тому стратегія зовнішньоеко-
номічної діяльності є багатогранною та здійснюватись 
на вищому рівні управління підприємством. Зокрема, 
на стадії ухвалення рішення – необхідно оцінити аль-
тернативні шляхи міжнародної підприємницької діяль-
ності підприємства і вибрати оптимальні варіанти для 
досягнення поставлених цілей.

Вибір конкурентної стратегії здійснюється керівни-
цтвом на основі аналізу ключових факторів, що харак-
теризують стан підприємства, з урахуванням характеру і 
сутності реалізованих стратегій. Сильні сторони підпри-
ємства найчастіше можуть відігравати вирішальну роль 
при виборі стратегії росту підприємства. Слабкі підпри-
ємства, які здійснюють міжнародну підприємницьку ді-
яльність повинні вибирати ті стратегії, що можуть при-
вести до збільшення їхньої сили [6, с. 211-215]. 

Висновки. Таким чином, у даній роботі нами до-
сліджено економічну сутність та основні фактори, які 
впливають на формування конкурентної стратегії. Під-
хід до вибору ефективної стратегії, відкриває різні мож-
ливості, тому, кожне підприємство може зіштовхнутися 
з великою кількістю альтернативних стратегій. Саме 
потенціал підприємства, його сильні та слабкі сторони 
визначають можливість його успішного функціону-
вання на міжнародному ринку. Конкурентна стратегія 
вибирається із наявної для поточного періоду комбіна-
ції факторів, а основна увага зосереджується на вдо-
сконаленні механізму адаптації до існуючої ситуації в 
ринковому конкурентному середовищі. Крім того, фор-
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мування конкурентної (ділової) стратегії є процесом, 
де збігаються інтелектуальні, інтуїтивні та раціоналіс-
тичні прийоми, які дають змогу поєднати формальний 

і неформальний аспекти управління для забезпечення 
впорядкованості заходів щодо реалізації стратегій й до-
сягнення поставлених цілей.
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В статье рассматриваются сущность и основные критерии выбора конкурентной стратегии предприятия, 
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Підприємство в умовах гострої конкурентної боротьби повинно бути готовим до постійних змін і 
ризиків, намагатися зайняти свою нішу у виробництві товарів чи наданні послуг. Багато залежить 
від підприємницького таланту керівника, який має визначити мету розвитку, окреслити стратегію та 
довести її до персоналу. Досягнувши усвідомлення колективом високої місії за активною участю по-
слідовників, лідер разом з ними здійснює моніторинг загроз зовнішнього середовища, можливостей 
організації та потреб споживачів. Напрацьована методика моніторингу зовнішнього і внутрішнього 
середовищ дозволила запропонувати модель виходу підприємства на шлях сталого зростання, яка 
може застосовуватись в практиці організаційного менеджменту.
Ключові слова: менеджмент, підприємство, організація, стратегія, моніторинг, персонал.

Постановка проблеми. Стабільний розвиток під-
приємства на основі правильно виробленої стратегії є 
вимогою високо конкурентного середовища і гаранті-
єю його тривалого процвітання. Це забезпечить йому 
постійне збільшення прибутків, вдосконалення засобів 
виробництва, впровадження нових технологій, виготов-
лення високоякісних товарів і задоволення потреб насе-
лення, підвищення оплати праці персоналу. Виняткову 
роль у втіленні в життя стратегії стабільного розвитку, 
відіграє людський чинник, перш за все керівник підпри-
ємства, який із командою менеджерів мобілізує колектив 
на досягнення високої мети. Для підприємств і фірм із 
невеликою кількістю персоналу (150-300 осіб), який за 
організаційною структурою поділений на кілька під-
розділів, оптимальним варіантом мобілізації колективу 
є доведення до працівників високої місії та його згур-
тування через ініціативні команди, сформовані у кожно-
му підрозділі. Паралельно слід здійснювати моніторинг 
стану і фінансових можливостей підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема організаційного менеджменту в умовах ризиків 
розглядається в Україні в ряді праць відомих вчених: 
А. Василенко [1], О. Кузьмін [2]. Крім робіт названих 
авторів решта публікацій – це переважно підручники 
і посібники, що узагальнюють успішну зарубіжну те-
орію і практику менеджменту підприємств. Проте ре-
комендацій щодо виходу фірм та компаній на шлях ста-
лого зростання вони не приводять. У той час в останнє 
десятиріччя у США, Японії вийшла низка книг, присвя-
чених книг присвячених стратегії стабільного зростан-
ня компаній. Маємо на увазі перш за все роботи таких 
гуру менеджменту, як К. Бланшар [3], П. Друкер [4], а 
також відому працю «Організаційна поведінка» [5], які 
видані в останні роки у російському перекладі. В них 
на конкретних прикладах ілюструється досвід всесвіт-
ньо відомих менеджерів по виводу своїх організацій у 
загально визнані лідери.

Мета дослідження. Визначення механізмів та ви-
роблення рекомендацій по дослідженню умов зовніш-

нього середовища, моніторингу власних матеріальних 
і фінансових можливостей та готовності персоналу до 
радикальних і постійних змін; окреслення ролі керівни-
ка підприємства в досягненні стабільності і зростання.

Виклад основного матеріалу. Першим кроком на 
шляху виходу підприємства із зони ризиків та обрання 
курсу на зростання є формування в уяві вищого менедж-
менту стратегічного бачення місії організації, доведення 
її до свідомості всіх членів колективу через менеджерів 
середнього рівня – прихильників і послідовників керів-
ника–лідера та визначеної ним благородної мети. Не 
менше значення має бачення і розуміння менеджментом 
високих завдань організації і їх узгодження з цінностями 
й нормами корпоративної культури.

Беручись до реалізації такої програми, варто запро-
вадити управлінські системи, норми і процедури, які б 
регулювали організаційне життя (що дозволено, а що за-
боронено) і були основами корпоративної політики. Осо-
бливо важливими є інструкції і правила щодо здійснення 
кадрової політики. Загалом процес утвердження нових 
корпоративних цінностей, які забезпечуватимуть розви-
ток організаційного зростання на довгострокову перспек-
тиву, не повинен докорінно ламати вже існуючі групові та 
індивідуальні й обов'язково має впроваджуватися за без-
посередньої участі вищого керівництва підприємства.

Наступним кроком команди проекту стабільного 
зростання мають бути аналіз потенціалу фірми, ви-
вчення можливостей, визначення місця підприємства 
на ринку. Тобто передусім вивчають попит (споживачі 
та їх потреби) і порівнюють із пропозицією (можливос-
ті виробництва, способи їх покращання). На практиці 
це виглядає як процес аналізу балансу чи дисбалансу 
можливостей і потреб. 

Однак виявити переваги та успіхи у складній со-
ціально-економічній ситуації, яка руйнується перма-
нентними глобальними та внутрішніми кризами, їх 
розвинути і реалізувати не так легко. Для підприєм-
ства (фірми), що перебуває на етапі свого становлення, 
необхідна добре продумана, виважена й обґрунтована 
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стратегія розвитку, яка повинна опиратися на висновки 
попереднього аналізу. Плануються життєво важливі на-
прями розвитку: що зберігати і розвивати, які напрями 
діяльності припинити і які підтримувати та інвесту-
вати, які інновації запроваджувати, виходячи з потреб 
споживачів. Звичайно, виробленню стратегії розвитку 
повинен передувати аналіз зовнішнього середовища: 
політичного, правового, соціального, економічного, 
культурного, технологічного. Необхідно передусім зва-
жити тенденції змін, їх можливий вплив на продукцію 
та послуги фірми. На основі оцінки зовнішнього серед-
овища команда визначає перспективи діяльності, яка 
повинна бути орієнтована на те, щоб теперішнє працю-
вало на майбутнє. Водночас визначаються умови, які 
мають вирішальне значення для життєдіяльності орга-
нізації, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. У зовніш-
ньому середовищі підприємств і фірм розрізняють за-
гальне середовище, куди входять перелічені чинники, 
та робоче, до якого належать постачальники сировини, 
ресурсів, конкуренти та інші організації, які певною мі-
рою впливають на суб'єкта підприємництва. 

Зібрані дані про зовнішнє середовище організації та 
її внутрішній стан об'єднуються в єдину інформаційну 
систему із ґрунтовним фінансовим аналізом підпри-
ємства. У ході аналізу визначають залишки готівки, і 
особливо в іноземній валюті. Контроль та управління 
наявною іноземною валютою необхідні з огляду на по-
стійні коливання валютного курсу. Реалії сучасного еко-
номічного розвитку нагадують, що, незалежно від масш-
табів діяльності підприємства чи компанії та їх зв'язку 
з міжнародними ринками, вони перебувають у подвій-
ній залежності: від стабільності чи кризових коливань 
світової економіки та від політичної ситуації всередині 
країни. Отже, для завоювання й утримання стабільної 
позиції на будь-якому рівні команда менеджерів підпри-
ємства повинна строго контролювати його фінансовий 
стан, особливо валютні запаси, та не робити жодних ри-
зикованих кроків, що суперечать принципам і стратегії 
розвитку, – приєднання чи злиття із великими компані-
ями, зміна традиційного напряму діяльності. Водночас 
менеджерам слід активно розширювати нові сприятливі 
можливості та використовувати їх для зміцнення пози-
цій організації в економічному середовищі. І будь-яка 
співпраця, що виходить за межі національної держави, 
має опиратися на економічний інтерес та розвиватися на 
засадах партнерства і взаємної вигоди.

Ще одним важливим кроком для визначення стра-
тегічних орієнтирів є виявлення рівня ефективності 
всіх напрямів діяльності підприємства та раціональний 
перерозподіл ресурсів. Насамперед припиняють вироб-
ництво застарілої продукції, яка не користується по-
питом у споживачів. Тим самим вивільняють ресурси, 
передусім людські, які витрачають свій потенціал на 
творення минулого, а не на виробництво товарів і по-
слуг, перед якими майбутнє. Моніторинг виробничих 
витрат здійснюється за такими принципами: наскільки 
витрати на виробництво певного продукту вже окупле-
ні; чи має продукт збут і як швидко відбувається цей 
процес; які нові аналогічні товари користуються попи-
том і який рівень конкурентоспроможності застарілого 
продукту; які збитки має підприємство від підтримки 
віджилого товару, амортизації та від збереження ква-
ліфікованих працівників у безперспективному вироб-
ництві. Такий моніторинг слід проводити, як правило, 

кожні 6-12 місяців і надалі здійснювати систематичне 
вдосконалення. Результати вдосконалення не повинні 
бути нижчими від запланованих і становити приблизно 
2-3% щорічно. В облік витрат слід обов'язково вносити 
аналіз незворотних витрат, пов'язаних з утриманням на 
балансі підприємства будівель, зайвих транспортних 
засобів, відпрацьованого обладнання тощо. Як прави-
ло, компанії та фірми, що вибудовують нову стратегію 
розвитку, орієнтовану на майбутню довгострокову пер-
спективу, рішуче розпродують такі активи, які не при-
носять прибутку, але вимагають витрат на утримання. 
Розпродаж здійснюється переважно за готівку. Її у свою 
чергу можна успішно використовувати на впроваджен-
ня інновацій. Паралельно можна реалізовувати гуртом 
та із заниженими цінами неліквідні товари, що знахо-
дяться на складах. Однак такі розпродажі варто здій-
снювати без посередників. Зменшення втрат у процесі 
реалізації легко досягти, якщо як канал поширення ін-
формації використовувати Internet, що забезпечує вста-
новлення прямих контактів між продавцем і покупцем, 
дає змогу домовитися про взаємовигідну ціну.

Іншим важливим етапом на шляху утримання ста-
більного стану підприємства (фірми) є перехід на ви-
робництво нових товарів чи послуг, зміна техноло-
гічних процесів і запровадження інновацій. Лідером 
інновацій, повинен бути керівник організації. Він має 
виступати їх ініціатором. Водночас асортимент нових 
товарів має пропонувати маркетингова служба, яка від-
стежує всі зміни на ринку і порівнює їх із можливостя-
ми організації. За розробку інновацій та їх впроваджен-
ня несе відповідальність проектно-конструкторська 
служба, яка згодом налагоджує тісну співпрацю із ви-
робничими підрозділами. На шляху впровадження змін 
треба зважити всі «за» і «проти», щоб не допустити фі-
нансових втрат і промахів. Йдеться про критичний ана-
ліз результатів попередніх нововведень на підприємстві 
чи у конкурентів, оцінку демографічних процесів, змін 
у свідомості споживачів, ознайомлення з новими від-
криттями в науці і технологіях. Коли обговорена ініці-
атива, зважені власні можливості й визначені способи 
та шляхи їх реалізації, необхідно знайти безпосередніх 
виконавців. Зазвичай в команді менеджерів знаходять 
людину з високим рівнем креативності та зацікавлену 
у впровадженні інновації. Ця людина повинна бути до-
сить відомою на фірмі, мати заслужений авторитет но-
ватора і досвід із впровадження ідей та технологій.

Щоб зменшити ризик, який традиційно супрово-
джує інноваційні процеси, в сучасному менеджменті 
поширений спосіб під назвою «пілотний проект». Він 
становить собою систему локальних організаційних 
заходів, які вживають перед масштабними змінами. 
У ході розробки і апробації ідеї її автор чи конструктор 
не може передбачити всі умови, зміни та організаційні 
процеси, які поступово виникають і нагромаджують-
ся. Крім того, діяльність конкурентів на випереджен-
ня, економічне шпигунство та інші чинники можуть 
звести нанівець переваги інновації. Як правило, кожна 
інновація має створювати нову цінність і не тільки по-
кривати витрати винахідників. Тому вона обов'язково 
повинна мати попит у широкого кола споживачів. Мож-
на залучати до фінансування проекту вітчизняних чи 
зарубіжних інвесторів, які б гарантували тривалий збут 
нової продукції, погоджувалися на її постійне вдоско-
налення. Пілотний проект не пов'язаний із серійним 
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виробництвом нових товарів, однак його обов'язковою 
умовою є перевірка реакції покупців, їх зацікавленості 
виробом. Проведення такого попереднього випробу-
вання у невеликих розмірах спонукає менеджерів орга-
нізації до наступних кроків: розширення виробництва 
товару чи послуги або його припинення.

Розвиток і впровадження інновацій, за відсутності 
зовнішніх інвестицій, постійно вимагає виділення пев-
ної частини бюджету фірми на ці потреби. Керівник 
підприємства, націлений на довготривале зростання і 
лідерство організації в галузі чи регіоні, повинен по-
всякчас дбати про здійснення інновацій. Оптимальні 
розміри бюджетних витрат підприємства (фірми), які 
створюють фінансову основу інноваційного розвитку, 
мають підтримуватися на рівні 8-10%. Такі витрати 
працюють на перспективу і не завжди дають позитив-
ний результат, але, незважаючи на це та незалежно від 
фінансового становища підприємства, завжди підтри-
муються на однаковому рівні. Витрати на інновації та 
одержані результати перебувають під строгим контр-
олем управлінських структур: постійні звіти конструк-
торів, відповідальних за впровадження, аналіз резуль-
татів, особливо незапланованих успіхів, та їх негайна 
підтримка і поглиблення. Нові можливості, які вини-
кли внаслідок інновацій, одержують негайний розви-
ток. Така політика управління, орієнтована на постійні 
зміни, повинна забезпечити реалізацію довгострокової 
стратегії розвитку.

Стратегічне мислення команди лідерів та орієнтація 
на тривалу перспективу забезпечують постійний рух 
організації, що починається від аналізу її існуючого ста-
ну в ринковому середовищі і продовжується у напрямі 
омріяного результату лідерства в галузі чи регіоні. Проте 
висока ефективність, яка опирається на таку саму про-
дуктивність персоналу, не заперечує людського чинника 
як вирішального в досягненні стратегічної цілі. Праців-

ники як основний ресурс підприємства передусім по-
требують стабільності свого становища та організації 
загалом. Постійні зміни крокують в парі з ризиками, не-
визначеністю. Бути готовим до них і спроможним адап-
товуватися може трудовий колектив зі сталим складом 
впродовж тривалого часу, сприятливою корпоративною 
культурою та високою емоційною єдністю. Осередками 
такої єдності й інтелектуальними генераторами новацій 
стають команди лідерів, сформовані з креативних мене-
джерів на всіх організаційних рівнях підприємства.

Повертаючись до стратегії перетворень на шляху 
до стабільного розвитку, необхідно вказати на сталість 
таких фундаментальних цінностей, які повинні обері-
гатися у прогресуючій організації: місія і стратегічна 
мета організації, існуюча система корпоративних норм 
і пріоритетів, справедливе і відкрите оцінювання ре-
зультатів та продуктивності праці. Перелічені фунда-
ментальні цінності слід зберігати та охороняти з огляду 
на неперервність змін, на їх синхронність зі спринтер-
ськими змінами інформаційного суспільства. Викладе-
ні стратегічні завдання, методи й технології розвитку і 
постійного зростання організацій дають змогу запропо-
нувати систематизовану модель виходу підприємства в 
галузеві чи регіональні лідери (рис. 1). Вона враховує 
найважливіші чинники зовнішнього та внутрішнього 
середовищ і рекомендує резонансні заходи щодо них. 
Таку модель пропонуємо для використання в розробці 
стратегій подолання ризиків і стабільного зростання.

Гарантією поступальних змін, які здійснюються в 
рамках стабільності, може бути чинник, який теж по-
винен існувати постійно: винагорода та заохочення за 
внесок у зростання фірми. Кожна інновація та її впро-
вадження мають завершуватися належною оплатою її 
виконавцям. Крім оплати, креативних фахівців слід 
просувати по службі, залучати їх в управлінські коман-
ди та до розробки прийняття відповідальних рішень.

Процес якісного зростання організації, вихо-
ду на нові рівні розвитку нероздільно пов'язаний 
із саморозвитком на основі самоаналізу кожно-
го працівника. Довготривала стратегія розвитку 
підприємства вимагає від персоналу постійного 
навчання, оновлення своїх знань, підвищення 
кваліфікації, оскільки зростання організації має 
динамічний характер і розраховане не на один 
десяток років. Тому розвиток людського ресурсу, 
нагромадження людського капіталу є вирішаль-
ним чинником організаційного лідерства. Вод-
ночас часто обрана стратегія інноваційного роз-
витку відстає або не відповідає існуючому стану 
людського капіталу фірми. Рівень необхідної 
кваліфікації, кількість інженерно-технічних ка-
дрів, традиційний стереотип недовіри підприєм-
ців до здобутків і нових ідей вітчизняних вчених, 
а отже, схильність до придбання зарубіжного 
обладнання чи технологій, які вже є застарілими 
та відповідно дешевшими створюють ситуацію, 
коли наявний кадровий потенціал неспроможний 
реалізовувати інноваційну стратегію розвитку. З 
огляду на це є очевидною така кадрова політика, 
яка була б орієнтована на його постійне профе-
сійне зростання, на саморозвиток. Підтверджує 
цей висновок автор книги під назвою «Організа-
ційна поведінка», яка пройшла «випробування» 
на Заході майже десятим виданням. Вони заяв-

Мета – організаційне лідерство

Місія – служіння суспільству

Ідеологія – працівник і споживач є найвищими цінностями

Посередники
(організатори торгівлі-

перепродажу)

Регулювати ціни та 
запити

Прогнозувати напрями 
поведінки

Споживачі

Суспільство

(регіони, країна)

Участь у соціальних 
програмах, екобезпека

Підприємство
(фірма)

Реально оцінювати 
ресурси і результати

Власники
(акціонери)

Уточнювати власні
потреби і пропозиції

Підприємства, що 
здійснюють поставку 
сировини, обладнання

Рис. 1. Модель стратегії виходу підприємства на шлях 
сталого зростання
*Розроблено авторами
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ляють, що досягають високих результатів лише ті орга-
нізації, котрі систематично здійснюють нововведення, 
володіють стратегією та корпоративною культурою, яка 
постійно базується на засадах інновації [5, с. 434-435]. 
Відповідно з показниками високих економічних резуль-
татів лідерами світового бізнесу на межі ХХ-ХХІ ст.  
були ті компанії, які запроваджували новітні ідеї й техно-
логії як у виробництво, так і в його організацію. Це під-
тверджує досвід американських, японських компаній, 
при яких функціонують центри НДДКР, технополіси. І, 
як наслідок, у розвиток і впровадження новітніх техно-
логій в цих країнах, які є визнаними світовими лідера-
ми, 50-60% капіталовкладень робить приватний бізнес, 
а держава виділяє 6-8% від ВВП.

Висновки. Стратегія подолання ризиків і стабіль-
ного зростання зароджується в уяві керівника підпри-
ємства, імплементується у свідомість його команди, 

всього колективу. Основними моментами цього процесу 
визначено: розуміння кінцевої мети всіма менеджерами 
організації; сприйняття стратегії розвитку як особистої 
і колективної мети; формування команд лідерів на всіх 
рівнях управління, які будуть організовувати і реалізо-
вувати стратегію зростання; моніторинг можливостей 
підприємства, готовності персоналу і розвиток найбільш 
активних потенційних можливостей. Запропонована ме-
тодика моніторингу внутрішнього і зовнішнього середо-
вища підприємства дають дієві знаряддя для сталого роз-
витку організації. На основі даної методики розроблена 
модель виходу підприємства на шлях сталого зростання, 
яка може бути використана в практиці менеджменту при 
роботі над стратегією зростання.

Рушієм організаційного лідерства є люди, персонал 
підприємства. В роботі запропоновано базові принци-
пи кадрової політики, навчання і мотивації персоналу.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ И ВЫХОДА  
НА ПУТЬ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Предприятие в условиях острой конкурентной борьбы должно быть готовым к постоянным изменениям и 
рискам, стремиться занять свою нишу в производстве товаров или оказании услуг. Многое зависит от пред-
принимательского таланта руководителя, который должен определить цель развития, очертить стратегию и 
довести ее до персонала. Достигнув осознания коллективом высокой миссии при активном участии коман-
ды последователей, лидер совместно с ними осуществляет мониторинг угроз внешней среды, возможностей 
организации и спроса потребителей. Наработанная методика мониторинга внешней и внутренней среды по-
зволила предложить модель выхода предприятия на путь стабильного роста, которая может быть применена в 
практике организационного менеджмента.
Ключевые слова: менеджмент, организация, стратегия, мониторинг, персонал, предприятие. 
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Досліджено фактори внутрішнього середовища підприємства та виявлено взаємозв'язок між ними. 
Визначено головні показники оцінки факторів внутрішнього середовища. Досліджено сучасні науко-
ві положення щодо складу елементів внутрішнього середовища.
Ключові слова: внутрішнє середовище, фактори внутрішнього середовища, управління, підприєм-
ство, ефективність.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження 
внутрішнього середовища організації зумовлена тим, 
що організація, як відкрита система, функціонує і роз-
вивається завдяки наявності в ній певних елементів, які 
дають можливість своєчасно і адекватно реагувати на 
сигнали зовнішнього оточення. Ці елементи і склада-
ють її внутрішнє середовище. Чим краще розвивається 
внутрішнє середовище підприємства, тим більших ре-
зультатів можна очікувати в кінцевому результаті.

Внутрішнє середовище формується під впливом 
різних факторів. З одного боку – це особливості ринку, 
вимогам якого внутрішнє середовище повинно відпо-
відати. З іншого боку – це розміри організації. Великі 
підприємства із тисячами працівників вимагають зовсім 
іншого управління, ніж підприємства малого бізнесу.

Для того, щоб ефективно управляти підприємством 
потрібно мати чітку характеристику теперішнього ста-

ну внутрішнього середовища підприємства і його по-
тенціалу для реагування на можливі зміни або спро-
можності самим генерувати зміни. Тому необхідно 
здійснювати діагностику підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою 
дослідження питання щодо складу чинників внутріш-
нього, їх впливу на ефективність управління підпри-
ємством вивчені праці таких авторів, як теоретичні за-
сади стосовно сегментування факторів внутрішнього 
середовища були сформовані такими науковцями як: 
Василенко В.О., Ткаченко Т.І., Завадський Є.С., Пили-
пенко А.А., Пилипенко С.М., Оленко І.П., Нємцов В.Д., 
Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф., Руденок Г.Ю., Осовська Г.В., 
Осовський О.А. Аналіз праць зазначених авторів по-
казав, що в управлінській науці на сьогоднішній день 
розглядається багато різноманітних чинників, що впли-
вають на ефективність управління підприємством.

MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN TERMS OF RISK  
AND ENTER THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Yukish V.V.
Associate Professor, PhD in History
Lviv State Academy of Finance
Ovchinnikova T.V.
Associate Professor, PhD in Economics
Lviv State Academy of Finance

Enterprise under conditions of acute competition should be prepared for constant change and risks, to try to take their 
direction in the production of goods or services. A lot depends on entrepreneurial talent manager who has to determine 
the purpose of development, outline a strategy and bring it to the staff. Having reached collective awareness of the high 
mission with the active participation of followers, a leader with them monitor the threat environment, opportunities 
and needs of consumers. Tried and tested method of monitoring the external and internal environments offer model 
allowed out on a path of sustainable growth, which can be used in the practice of organizational management.
Keywords: management, enterprise, organization, strategy, monitoring, staff.
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Мета статті. Метою статті є дослідження сучасних 
наукових положень щодо складу елементів внутріш-
нього середовища підприємства та визначення показ-
ників за допомогою яких можна здійснювати оцінку 
внутрішнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє серед-
овище підприємства є джерелом його ефективного 
функціонування, оскільки включає потенціал розвитку 
на певному проміжку часу. Але внутрішнє середовище 
може також бути і джерелом проблем і навіть банкрут-
ства підприємства у тому випадку, якщо потенціал не 
забезпечує ефективного функціонування підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства як частина 
загального середовища знаходиться у рамках підпри-
ємства і безпосередньо впливає на ефективність функ-
ціонування підприємства.

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. під внутрішнім серед-
овищем розуміють сукупність факторів, що формують 
його прибутковість і перебувають під безпосереднім 
контролем керівників та адміністрації підприємства [1].

На думку Завадського Є.С. внутрішнє середовище 
організації це процеси та дії, які здійснюються усеред-
ині організації, механізм його функціонування та жит-
тєдіяльності.

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. вважають, 
що внутрішнє середовище являє собою певні обстави-
ни і фактори всередині організації, які впливають на 
поведінку працівників і прийняття рішень.

Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. по-
няття «внутрішнє середовище» трактують як сукуп-
ність внутрішніх змінних всередині організації, що по-
стійно перебувають в полі зору менеджерів [5].

Аналіз праць зазначених авторів показав, що в 
управлінській науці на сьогоднішній день розгляда-
ється багато різноманітних чинників, що впливають на 
ефективність управління внутрішнім середовищем під-
приємства. Однак однозначності в поглядах щодо скла-
ду внутрішнього середовища серед різних авторів не 
існує. Крім того, потрібно виявити взаємозв'язок між 
факторами внутрішнього середовища та сформувати 
алгоритми їх активізації.

У літератури існують різні підходи стосовно питан-
ня про структуризацію чинників внутрішнього серед-
овища підприємства:

Мескон М. розглядає п'ять змінних – цілі, завдан-
ня, структуру, технологію, персонал [3]. З. Румянцева,  
У. Алешникова виділяють – структуру, культуру і ре-
сурси, деякі автори, говорячи про внутрішнє середови-
щі підприємства, проводять аналіз його потенціалу – 
управлінського, виробничого економічного.

Чупров Д. Б. як елементи внутрішнього середовища 
організації виділяє мету, структуру, технологію, фінан-
си, управління, персонал, комунікацію.

Пірсон Дж. і Робертсон Р. виділили ключові сфери 
внутрішнього середовища, рекомендовані для виявлен-
ня сильних і слабких сторін організації: кадри, органі-
зація загального управління, виробництво, маркетинг, 
фінанси обліку. Аналіз цих факторів дозволяє скласти 
уявлення внутрішню середовищі організації її сильних 
і слабкі сторони [2].

Взявши до уваги всі думки спеціалістів та провід-
них науковців доцільно виділити найголовніші складо-
ві внутрішнього середовища організації та зобразити їх 
взаємозв'язок за допомогою схеми (рис. 1).

Завдання

СтруктураЦіліПерсонал

Технологія

Рис. 1. Взаємозв'язок факторів внутрішнього 
середовища

Першою складовою внутрішнього середовища ор-
ганізації є цілі. Визначаючи загальне значення цілей 
організації можемо сказати, що це запрограмований ре-
зультат, заради якого здійснюється управлінський про-
цес. Наприклад: при плануванні керівництво розробляє 
цілі і доводить їх до працівників. Саме організацію 
можна розглядати як засіб досягнення цілей.

Наступна важлива складова внутрішнього серед-
овища організації – це структура управління (побудова 
організації). Структура – це логічні взаємозв'язки рівнів 
управління та функціональних ділянок, що дозволяють 
ефективно досягти цілей організації. Складовими час-
тинами структури управління є ланка, ступінь (рівень), 
зв'язок. Структура управління організацією, або органі-
заційна структура управління – одне із ключових понять 
управління, яке тісно переплітається з цілями, функція-
ми, процесами управління, роботою управляючих і роз-
поділом між ними повноважень. Організаційна струк-
тура управління – це форма розподілу повноважень і 
відповідальності за виконання функцій управління між 
взаємопов'язаними структурними підрозділами, які за-
безпечують досягнення мети організації [3].

Ще одним фактором внутрішнього середовища є за-
вдання організації, тобто робота, серія робіт або частина 
роботи, яка має виконуватись певним способом у певні 
строки. З технічної точки зору, завдання приписують-
ся не працівнику, а його посаді. У межах організації, 
підприємства цілі виконують ряд важливих функцій: 
по-перше – цілі відображають загальну концепцію ді-
яльності і розвитку організації, конкретизують її осно-
вні напрямки; по-друге, цілі зменшують невизначеність 
поточної діяльності і являються для організації, чи окре-
мого працівника орієнтиром, допомагають сконцентру-
ватися на досягненні бажаного результату; по-третє, цілі 
складають основу критеріїв, за допомогою яких виді-
ляються проблеми і приймаються по них обґрунтовані 
рішення, контролюються і оцінюються результати діяль-
ності підприємства; по-четверте, наявність цілей згурто-
вує колектив, спонукає його брати на себе досить нелегкі 
обов'язки і докладати зусиль для їх виконання; по-п'яте, 
офіційно заявлені цілі формують суспільну думку про 
необхідність і законність існування організації [5].

Ми пропонуємо розділити завдання організації на 
три категорії:

1. робота з людьми;
2. робота з предметами (машинами, сировиною, ін-

струментами);
3. робота з інформацією.
Технологію, як фактор внутрішнього середовища 

можна охарактеризувати як сполучення кваліфікацій-
них навичок, обладнання, інфраструктури, інструмен-
тів, відповідних технічних завдань для здійснення ба-
жаних перетворень у матеріалах, інформації, людях. 
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Технологія тісно пов'язана з конкретними завдання-
ми, виконання яких включає використання конкретної 
технології як засобу перетворення матеріалу, який на 
вході потрапляє у форму, одержувану на виході. Та-
ким чином, технологія є процесом, який дозволяє здій-
снити таке перетворення. При цьому вона нерозривно 
пов'язана з промисловою революцією, стандартизацією 
та механізацією, застосуванням конвеєрних складських 
ліній. Використання стандартів значно зменшує вар-
тість виробництва та ремонтних робіт [3].

Жодна технологія не може бути корисною і жодне 
завдання не можна виконати без співпраці людей, які 
є центральним фактором будь-якої моделі управління. 
Для успішного управління керівники повинні вивчати 
особливості поведінки окремих осіб і груп людей. Ас-
пектами індивідуальної поведінки особистості, які ма-
ють найбільше значення для керівника, є:

• здібності;
• обдарованість;
• потреби;
• сподівання;
• сприйняття;
• точка зору;
• цінності.
Для того, щоб успішно розвиватися в довгостроко-

вій перспективі, підприємство повинно прогнозувати 
труднощі, що можуть виникати у майбутньому і вияв-
ляти можливості подальшого успішного розвитку. Для 
цього необхідно здійснювати аналіз факторів внутріш-
нього середовища підприємства.

Аналіз і оцінка внутрішнього середовища органі-
зації повинні здійснюватися з урахуванням тенденцій, 
що склалися в зовнішньому середовищі, адже вони 
взаємопов'язані. У процесі цього перевіряється вся сис-
тема господарювання підприємства та окремих його під-
систем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє се-
редовище надає фірмі, а також вживаються заходи щодо 
запобігання послаблення його існування, тобто виявля-
ються сильні та слабкі сторони фірми. Аналіз проводить-
ся на основі порівняння з параметрами діяльності інших, 
насамперед процвітаючих підприємств-конкурентів.

Щоб оцінити внутрішнє середовище фірми вико-
ристовують такі показники:

1. Загальні характеристики фірми (імідж фірми, 
конкурентоспроможність, рівень спеціалізації, капіта-
ло-, науко-, трудомісткість та ін.).

2. Сфери маркетингу (розміри сегментів ринку, рі-
вень продажу, структура та кількість продукції, витрати 
на дослідження ринку і т.д.).

3. Сфери виробництва (якість виробництва, вироб-
ничі потужності та їх завантаження, рівень оновлення 
устаткування, ефективність виробництва і т.д.).

4. Сфера фінансів (ліквідність, розміри заборгова-
ності, прибутковість, рівень реінвестування, обсяги та 
напрями інвестицій і т.д.).

5. Характеристика науково-дослідних та проектно-
конструкторських робіт (НДПКР) (дослідницький по-
тенціал, наявність і рівень дослідницько-експеримен-
тальної бази).

6. Характеристика організації та управління (тех-
нологія управління та специфіка побудови апарату 
управління та інформаційних систем, система контр-
олю діяльності фірми, техніко-організаційний рівень 
виробництва і т. д.).

7. Сфера персоналу (структура і рівень кваліфікації 
персоналу, система заробітної плати та рівень доходів 
робітників, можливість залучення та ефективного ви-
користання висококваліфікованих кадрів).

8. Характеристика рівня організаційної культури 
(трудова дисципліна та мораль, атмосфера та клімат у 
колективі і т.д.).

Крім вищенаведених факторів, кожна фірма, для 
аналізу власного внутрішнього середовища, повинна 
використовувати і систему інших факторів, що відо-
бражають особливості її діяльності [1]. 

Висновки. Таким чином, детальне вивчення всіх 
складових внутрішнього середовища підприємства, 
їх впливу один на одного, факторів, невикористаних 
резервів, дасть можливість керівництву підприємства 
розробити такі важливі рішення у бізнесі, як визначен-
ня оптимальних обсягів виробництва, вибір найбільш 
ефективних з погляду ресурсів і витрат технологій, 
виробничих процесів, підвищення конкурентоспро-
можності продукції, зростання потенціалу ринку, ство-
рення раціональної системи стратегічного управління, 
досягнення фінансової стабільності.
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В статті наведено бачення розробки та впровадження в практику стратегічного менеджменту інфор-
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Постановка проблеми. Серед найважливіших за-
вдань сучасної практики управління діяльності кор-
порацій є розробка, прийняття та виконання рішень, 
направлених на досягнення фінансово-економічної 
стійкості і ефективності функціонування підприємств. 
Постійно зростаюча невизначеність бізнес-середови-
ща та інтенсивність конкуренції змушує підприємства 

мати певну стратегію стосовно впровадження інформа-
ційної технології. Це дозволяє відрізняти підтримуючі 
технології, що є основою поточної підприємницької 
діяльності, від таких, що забезпечують підприємству 
стійкі конкурентні переваги, тобто створюють нові 
ділові можливості, або дозволяють уникати ризиків в 
майбутньому. 
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Однак слід визнати, що надзвичайно мало україн-
ських підприємств застосовують стратегії такого роду, 
якими можна керуватися при виборі напрямків стійкого 
довгострокового розвитку. Не секрет, що об'єктивною 
вимогою успішного довгострокового розвитку сучас-
ного підприємства є перспективне бачення та страте-
гічне мислення. Проте гнучкість економічної поведінки 
залишається привабливою, але лише уявною конструк-
цією, що не здатна забезпечити досягнення реальних 
результатів діяльності. 

У таких умовах зростає роль пошуку альтернативних 
варіантів рішень задач, які знаходяться на стику двох 
процесів – організації обліку і розширення меж викорис-
тання інформаційних технологій в процесі управління. 
При цьому залишається істотним питання вдосконален-
ня концепцій проектування та розробки інтегрованих 
обліково-інформаційних систем і їх використання в про-
цесі управління сучасним підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемами проектування, розробки, моделювання та 
впровадження автоматизованих систем займалися  
Б.В. Алахов, А.Л. Бікмулін С.І. Волков, В.М. Жеребін, 
М.А. Ібрагимов, В.І. Ісаков, В.Б. Ліберман, Б.С. Одін-
цов, О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, 
Р.С. Рашитов, О.М. Романов, В.С. Рожнов, Я.В. Соко-
лов, С.А. Харігонов, Д.В. Чистов, І.Б. Шнайдерман, 
Є.Л. Шурємов та інші. Аналіз досліджень показав, що 
на сьогоднішній день неусталеним залишається катего-
ріально-понятійний апарат, тривають дискусії навколо 
проблем щодо засад створення інформаційної структу-
ри підприємства, не стихають суперечки дослідників 
та практиків про сутність, місце й роль інформаційної 
стратегії в стратегічному наборі підприємства, а най-
більш малодослідженими залишаються питання про 
методи та шляхи розробки стратегії щодо впроваджен-
ня інформаційної технології.

Постановка цілей. Метою даної статті викладення 
основних положень запропонованого підходу до роз-
робки стратегії щодо впровадження та проектування 
інформаційної технології.

Ефективне управління як складне комплексне за-
вдання потребує оптимальної взаємодії різного роду 
ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції розвитку еко-
номіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль 
в діяльності будь-якого суб'єкта ринкової економіки, 
забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підпри-
ємства та більш чітке і гнучке управління. У свою чер-
гу впровадження інформаційних технологій у процес 
управління підприємством здатне забезпечити його 
конкурентоспроможність, а отже здатність зайняти 
найбільш вигідну позицію в маркетинговому середови-
щі, що постійно змінюється та формується під впливом 
різноманітних факторів.

Виклад основного матеріалу. Процес вибору стра-
тегії складається з етапів розробки, доведення і аналізу 
(оцінки). На першому етапі створюються стратегії, що 
дозволяють досягнути поставлених цілей. Тут важливо 
розробити можливо більше число альтернативних стра-
тегій. На другому стратегії доопрацьовуються до рівня 
адекватності цілям розвитку організації у всьому їх різ-
номанітті і формується загальна стратегія. На третьому 
аналізуються альтернативи в рамках загальної вибра-
ної стратегії фірми і оцінюються по мірі придатності 
для досягнення її головних цілей. На цьому етапі від-

бувається наповнення загальної стратегії конкретним 
змістом [3]. Стратегія розвитку інформаційних систем 
ґрунтується на загальній стратегії розвитку підприєм-
ства, яка визначає справжні і майбутні види діяльнос-
ті, типи продукції, що випускається, обсяги випуску, 
ринки, на яких працює підприємство, його частки на 
цих ринках, організаційну і територіальну структуру 
і конкретизує положення загальної стратегії з погляду 
інформаційних технологій. У свою чергу, ІТ-стратегія 
містить основні положення використання ІТ в бізнесі 
підприємства. Вона визначає, яким чином буде підтри-
мана задана стратегія розвитку підприємства [3].

Однак, ІТ-стратегія не зводиться тільки до визна-
чення послідовності перетворень архітектури інформа-
ційної системи. Опис в ІТ-стратегії процесу розвитку 
архітектури інформаційної системи в часі потребує по-
дання загального напрямку цього розвитку, розробки 
принципів розвитку, визначення критеріїв досягнення 
заданої мети і необхідних ресурсів. Аналіз і формаліза-
ція зв'язків дає змогу визначити залежні компоненти і 
сформувати ІТ-стратегію підприємства, ґрунтуючись на 
бізнес-стратегії і архітектурі інформаційної системи [5].

Аналіз існуючих інформаційних систем управління 
підприємствами підтвердив, що їх використання за тра-
диційними методиками призводить до низки проблем. 
ІТ-стратегія – це альтернатива стихійної, безсистемної 
автоматизації. ІТ-стратегія дає керівникам підприємств 
відповідь на питання, яким чином можна використо-
вувати інформаційні технології для розвитку бізнесу 
підприємства, які ресурси для цього потрібні, що і в 
якій послідовності потрібно зробити. Наявність такого 
цілісного довгострокового плану дозволяє оптимізува-
ти витрати на розробку, впровадження і експлуатацію 
інформаційних систем, звести до мінімуму ризик за-
криття тих або інших проектів через внутрішні зміни 
на підприємстві.

Оцінка результатів впровадження обраної інформа-
ційної технології управління на підприємстві має здій-
снюватися у двох напрямах. Перший – включає оцінку 
фінансово-економічних показників діяльності, таких 
як аналіз звіту про прибуток і збитки в динаміці, ана-
ліз бухгалтерського балансу, ліквідності, фінансової 
стійкості (також у динаміці), а оцінку ефективності ін-
вестиційного проекту із впровадження інформаційної 
технології управління. Другий напрям пов'язаний з 
аналізом зміни показників, що характеризують реалі-
зацію стратегії розвитку підприємства: збільшення клі-
єнтської бази, частки ринку, частки постійних клієнтів 
у загальному обсязі клієнтської бази [1].

Ефективне планування і реалізацію ІТ-стратегії 
сьогодні доцільно зв'язувати з використанням архітек-
турного підходу, який дозволяє узгодити різні точки 
зору на систему відповідно до стратегії розвитку під-
приємства. Технічні інструменти, які використовують-
ся проектувальникам при моделюванні інформаційної 
системи, можуть бути застосовані як інструментарій 
розробки ІТ-стратегії бізнес-аналітиками [4].

Інтеграція стратегічного підходу в управлінні під-
приємством і архітектурного підходу щодо проектуван-
ня інформаційних систем дозволяють сформувати осо-
бливий світогляд, інтегруючий в єдине ціле всі аспекти 
інформаційних технологій і бізнесу. Такий підхід буде 
сприяти гармонійному розвитку як інформаційних сис-
тем, так і всього підприємства.
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Послідовність етапів розробки ІТ-стратегії включає 
збір бізнес-інформації, інформації про стан справ в об-
ласті ІТ, формулювання і виконання списку ІТ-проектів, 
оновлення стратегії з урахуванням нової інформації. 

При впровадженні інформаційної технології в органі-
зації необхідно вибрати одну з двох основних концепцій, 
що відображають точку зору на існуючу структуру орга-
нізації і роль автоматизованої обробки інформації у ній.

Перша концепція орієнтується на існуючу структу-
ру організації. Інформаційна технологія адаптується 
(пристосовується) до організаційної структури, і відбу-
вається лише модернізація методів роботи. Комунікації 
не змінюються (розвинені слабко), раціоналізуються 
тільки робочі місця. Відбувається розподіл функцій 
між технічними працівниками і фахівцями. Ступінь ри-
зику від впровадження нової інформаційної технології 
мінімальна, тому що витрати незначні і організаційна 
структура не змінюється. 

Основний недолік такої стратегії – необхідність без-
перервних змін форми подання інформації, пристосо-
ваної до конкретних технологічних методів і технічних 
засобів. Будь-яке оперативне рішення "в'язне" на різних 
етапах інформаційної технології. 

До переваг стратегії можна віднести мінімальні сту-
пінь ризику і витрати.

Друга концепція орієнтується на майбутню струк-
туру організації. Існуюча структура має бути модерні-
зована. Дана стратегія припускає максимальний роз-
виток комунікацій і розробку нових організаційних 
взаємозв'язків. Продуктивність організаційної струк-
тури фірми зростає, оскільки раціонально розподіля-
ються архіви даних, знижується обсяг циркулюючої по 
системних каналах інформації і досягається збалансо-
ваність між розв'язуваними завданнями.

До основних її недоліків варто віднести: істотні витра-
ти на першому етапі, пов'язаному з розробкою загальної 
концепції та обстеженням всіх підрозділів фірми; наяв-
ність психологічної напруженості, викликаної передбачу-
ваними змінами структури фірми і, як наслідок, змінами 
штатного розкладу і посадових обов'язків [4].

Перевагами даної стратегії є: раціоналізація орга-
нізаційної структури фірми; максимальна зайнятість 
усіх працівників; високий фаховий рівень; інтегра-
ція професійних функцій за рахунок використання 
комп'ютерних мереж. 

Нова інформаційна технологія в організації повинна 
бути такою, щоб інформація та підсистеми її обробки, 
зв'язувалися між собою єдиною базою даних. При цьо-
му пред'являються дві вимоги. По-перше, структура 
системи переробки інформації повинна відповідати 
розподілу повноважень у фірмі. По-друге, інформація 
усередині системи повинна функціонувати так, щоб 
досить повно відображати рівні управління.

Зрозуміло, що кожне нововведення на підприємство, 
в тому числі і впровадження ІТ тягне за собою вкладан-
ня фінансових ресурсів, тобто певних інвестицій [4].

Далі розглянемо алгоритм розрахунку окупнос-
ті інвестицій. Взагалі, термін «окупність інвестицій» 
(return on investment – ROI) часто використовується для 
опису вигоди від інвестицій в програмне забезпечення 
і системи і від інших бізнес-інвестицій. 

Нам потрібні дані розрахунки для того, щоб взнати 
чи окупиться наша ІТ на підприємствах, чи потрібно 
продовжувати інвестувати даний проект.

Зрозуміло, що використовуючи ІТ підприємство під-
вищує певні показники своєї діяльності, але необхідно 
обґрунтувати прийняте рішення щодо окупності інвести-
цій в програмне забезпечення. Тому потрібні точні визна-
чення окупності інвестицій. Їх існує кілька, і кожне з них 
можна використовувати для прийняття різних рішень [2].

Припустимо, що в нашій програмі є T тимчасових 
інтервалів, NB ідентифікованих прибутків і NC іденти-
фікованих затрат. Відзначимо, що кожна стаття витрат 
і прибутку є тимчасовою послідовністю значень. Тоді: 
для 0 ≤ t ≤ T і 1 ≤ n ≤ NB це значення n-ой прибутку 
на інтервалі t. Для 0 ≤ t ≤ T і 1 ≤ m ≤ Nc це значення 
m-их витрат на інтервалі t. Тут важливо відзначити, що 
всі тимчасові послідовності переглядаються протягом 
життєвого циклу, тобто вони залежать від часу. Тим-
часові послідовності збираються у вигляді послідов-
ностей зафіксованих даних. Тому в міру надходження 
інформації випадкові змінні повинні оновлюватися 
протягом життєвого циклу. З часом оцінки перетворю-
ються на реальні значення, а майбутні значення онов-
люються. На практиці кожне значення часових послі-
довностей прибутку і витрат теж залежить від часу. 

Також будемо використовувати умовне позначення: 
r – це розрахунковий період для обчислень, поточний 
період або який-небудь період в майбутньому. Для  
1 ≤ n ≤ NBrbn = ставка дисконтування прибутку Bn. Для 
1 ≤ m ≤ NBrcm = ставка дисконтування витрат Cm. Для 
даного періоду t та розрахункового періоду r сума всіх 
дисконтованих прибутків на t стосовно r дорівнюватиме:

                          (1.1)

Аналогічно, для даного періоду t та розрахункового 
періоду r сума всіх дисконтованих витрат на t стосовно 
r дорівнюватиме:

                          (1.2)

Відзначимо, що значення часових послідовностей 
можуть бути випадковими змінними, фіксованими 
змінними або і тими, і іншими. У будь-якому випадку 
в міру необхідності їх можна підсумувати за методом 
Монте Карло.

Щодо методу Монте-Карло, то це загальна назва 
групи числових методів, основаних на одержанні ве-
ликої кількості реалізацій стохастичного (випадково-
го) процесу, який формується у той спосіб, щоб його 
ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними 
величинами задачі, яку потрібно розв'язати. Викорис-
товується для розв'язування задач у фізиці, математиці, 
економіці, оптимізації, теорії управління тощо.

Метод Монте-Карло – це метод імітації для при-
близного відтворення реальних явищ. Він об'єднує 
аналіз чутливості (сприйнятливості) і аналіз розподі-
лу ймовірностей вхідних змінних. Цей метод дає змогу 
побудувати модель, мінімізуючи дані, а також максимі-
зувати значення даних, які використовуються в моде-
лі. Побудова моделі починається з визначення функці-
ональних залежностей у реальній системі. Після чого 
можна одержати кількісний розв'язок, використовуючи 
теорію ймовірності й таблиці випадкових чисел.

В наступному виразі визначається чиста дисконто-
вана вартість (net present value – NPV) за період r: 

                        (1.3)
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Потім:

                       (1.4)

Відзначимо, що для двох будь-яких періодів s і t: 

           (1.5)

У цьому обчисленні TodateROIs є спеціальним ви-
падком ROIs, 0. У цьому випадку Bj, s і Cj, s – це, як 
правило, фактичні значення. Нарешті, TodateROI – це 
ROIT, 0. За визначенням кінця життя NPVT = 0, оскіль-
ки не залишається витрат або прибутків. Також в біль-
шості випадків NPV0 близька до 0, оскільки всі витрати 
знаходяться в майбутньому. Таким чином, встановив-
ши NPV0 в 0, отримаємо:

                          (1.6)

Дуже важко передбачити майбутнє та обґрунтува-
ти величину майбутніх інвестицій, так як доводиться 
працювати з неповною інформацією. Пояснимо чому: 
неможливо знати напевно, яким буде дохід від нового 
продукту, а саме даний показник нам необхідний для 
розрахунку очікуваної окупності виведення даного 
продукту на ринок. Для початку скажемо, що всі види 
ROI засновані на одній базової концепції: окупність 
інвестицій, взагалі кажучи, являє собою відношення 
зміни вартості до вартості інвестицій. У даній формулі 
V0 – це якась початкова вартість, V1 – пізніша вартість, 
а I – сума грошей, витрачених за цей час:

                           (3.7)

Ця формула застосовується по-різному залежно від 
виду активів. Припустимо, що професійний інвестор 
має два ключових питання:To-date Чи ефективна рані-
ше зроблена інвестиція? To-go Чи потрібно інвестувати 
в даний актив зараз (якою буде ROI, якщо купити кілька 
цих активів сьогодні)? Перше питання є ретроспектив-
ним, оскільки показує, наскільки добре інвестор при-
ймає рішення. Відповідь може змінити стратегію інвес-
тування. Друге питання є частиною реалізації стратегії 
інвестування. Природно, відповідь на ці питання вима-
гає різних розрахунків ROI: To-date. Тут V1 – це сьогод-
нішня вартість (сумарний дохід від продажу всіх акцій 
за поточною ціною) плюс весь прибуток, отриманий 
інвестором до цієї дати (наприклад, дивіденди), а V0 
і I – це сума всіх інвестицій в дані активи. To-go Тут 
V1 – це оціночний дохід від продажу активів у майбут-
ньому, V0 – це початкова вартість активів, а I – сума 
очікуваних витрат на інвестиції, початкової вартості та 
майбутніх виплат. 

Застосуємо базове рівняння для отримання наступ-
ної формули:

         (1.8)

Розрахунки NPV і майбутніх витрат включають в 
себе майбутні значення, використовувані як випадкові 
змінні в IA, тому в даній формулі для аналізу інвести-
цій застосовується метод Монте-Карло. 

Загальноекономічний аналіз включає опис загальної 
економічної ситуації, спільне представлення витрат та 
вигід проекту, які торкаються національних економіч-
них суб'єктів, переоцінку витрат та результатів за наці-
онально-економічними критеріями тощо. Ефективність 
проекту характеризується системою показників, які ви-
ражають співвідношення вигід і витрат проекту з по-
гляду його учасників. Виходячи з того, що інноваційна 
діяльність є вирішальним елементом розвитку сучасно-
го виробництва, проблеми економічного обґрунтування 
інноваційних рішень набувають особливої актуальності. 
Ці проблеми важливі як на рівні підприємств (організа-
цій) легкої промисловості, так і на вищих рівнях управ-
ління національною економікою, зокрема при розподілі 
бюджетних коштів на фінансування науково-технічних, 
соціальних та інших загальнодержавних програм [4].

Процес вибору стратегії щодо впровадження ІТ скла-
дається з етапів розробки, доведення і аналізу (оцінки). 
На першому етапі створюються стратегії, що дозволя-
ють досягнути поставлених цілей. Тут важливо розро-
бити можливо більше число альтернативних стратегій. 
На другому стратегії доопрацьовуються до рівня адек-
ватності цілям розвитку організації у всьому їх різно-
манітті і формується загальна стратегія. На третьому 
аналізуються альтернативи в рамках загальної вибраної 
стратегії фірми і оцінюються по мірі придатності для до-
сягнення її головних цілей. На цьому етапі відбувається 
наповнення загальної стратегії конкретним змістом.

Висновки. Стратегічні напрямки щодо впроваджен-
ня ІТ надають підприємству можливість розробити ал-
горитм створення цілісної взаємозалежної системи нор-
мативних, інформаційних і інструментальних засобів 
для рішення завдань, в результаті чого можливо досягти 
інформаційно-аналітичне керування всіма відділами на 
підприємстві. Використовуючи сучасні технології, під-
приємства отримують можливості узгодити обсяг ви-
робництва з попитом у режимі реального часу, виявля-
ють нові канали продажів і розміщення, оптимізувати 
організаційну структуру, визначати структуру виробни-
цтва згідно з законами, покращити якість обслуговуван-
ня і цим підвищити ефективність своєї діяльності.

Не дивлячись на доведену практикою перспектив-
ність запропонованого підходу до розробки та впро-
вадження інформаційної стратегії підприємства, він 
вимагає подальшого розвитку та адаптації до реалій 
вітчизняної бізнес-практики.
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ционной стратегии предприятия. Предложен подход к согласованию бизнес-стратегии, оргструктуры, ИТ-
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