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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ КРАЇН ЄС
ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Анісімов І.Є.
асистент кафедри «Міжнародна економіка»
Донецького національного університету (м. Вінниця)
У науковій статті аналізується європейський досвід реалізації програм розвитку інноваційних кластерів та сформульовані ознаки їх стійкості. Визначено, що створення інновацій має бути процесом,
який поєднує навички, джерела знань, бізнес, ринкові структури і споживачів у відкритому обміні,
що підвищує конкурентоспроможність, продуктивність і покращує якість життя для всіх. Зроблено
висновок, що формування інноваційних кластерів має стати пріоритетним завданням на шляху становлення інноваційної економіки в країнах Євросоюзу.
Ключові слова: інновації, інноваційні кластери, кластерна політика, західноєвропейські програми
кластеризації.

Постановка проблеми. Розвитку і просуванню
інновацій в світі насамперед заважає низька інноваційна активність бізнесу, яка є наслідком не стільки
неефективної державної підтримки, скільки результатом низької ринкової мотивації у компаній. Інноваційна модель розвитку вимагає створення певного
макроекономічного середовища, яке забезпечувало
б динамічну конкуренцію, низькі бар'єри для входу
на ринок, доступність інвестиційних ресурсів. Про
це часто забувають, як і про те, що конкуренція не
виключає розвитку кооперації (межфірмової, міждержавної) і формування технологічних альянсів.
Формування кластерів майже 20 років є одним з
основних напрямів внутрішньої економічної політики в багатьох країнах світу. Тільки в Європі налічується понад 2 тис., регіональних кластерів, в Китаї та
Індії – десятки тисяч. Назви деяких кластерів світового
масштабу давно стали загальними: Лас-Вегас – для
грального бізнесу, Бордо – для виноробства, Кремнієва
долина – для інформаційних та інноваційних технологій. Міжнародний досвід доводить, що саме за рахунок
розвитку інноваційних кластерів можна домогтися не
тільки прискорення економічного зростання, а й зміни
структури регіонів, залучення прямих іноземних інвестицій, а також вирішення проблем зайнятості.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням формування та розвитку інноваційних кластерів в країнах Європейського Союзу
присвячені наукові роботи провідних іноземних
і вітчизняних науковців-економістів: З. Варналія,
В. Вергуна, М. Портера, С. Рекорд, Б. Ейшхайма,
С. Енделстофта, Д. Лук’яненко, Ю. Макогона,
В. Чужикова, К. Шваба та багатьох інших.
Метою наукової статті є дослідження європейського досвіду формування та розвитку інноваційних кластерів.
Виклад основного матеріалу. Як показує міжнародний досвід, сьогодні, коли характер інновацій
стає все більш міждисциплінарним, а вартість про-

ведення досліджень, розробок і термін їх окупності
безперервно зростають, ефективну базу для взаємодії при вирішенні спільних проблем компаній
(одного або суміжних секторів) пропонують кластерні й мережеві структури (рис. 1). На відміну від
традиційних промислових кластерів в основі інноваційних лежить так званий принцип «потрійної
спіралі», що припускає підприємницьку взаємодію
університетів, бізнесу і держави.
Телекомунікації
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Рис. 1. Розподіл кластерів за галузями
спеціалізації у світі, 2013 р. (од.) [1, с. 37]
Слід зазначити, що кластеризація досить довго
розглядалася як природний процес, і в економічній
теорії досі широко поширена думка про те, що кластери розвиваються спонтанно. У США, наприклад,
федеральний уряд не має повноважень безпосередньо втручатися в політику штатів в галузі розвитку
регіональних кластерів, хоча і надає їм непряму підтримку. Однак у багатьох інших країнах, і насамперед європейських, роль держави у формуванні
кластерів істотно зросла, про що свідчать численні
програми та ініціативи [2, с. 10].
Європейські експерти, аналізуючи досвід застосування концепції кластерів в Старому Світі, виді-
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ляють кілька аспектів. Перш за все, інноваційні
кластери є інструментами регіонального розвитку.
По-друге, кластери беруть активну участь у створенні робочих місць – кожен четвертий європейський робочий зайнятий на підприємстві, що входить
в той чи інший кластер. Також кластери стимулюють
інновації, насамперед через обмін інформацією між
учасниками. Компанії, що входять в кластер, частіше
подають патенти на власні оригінальні розробки.
Починаючи з 1997 року в Європі формування
кластерів та мереж визнано одним з найбільш актуальних напрямків розвитку європейського співробітництва і закріплено в Декларації про зміцнення
економічної співпраці в Європі та Плані дій, що її
деталізує [3].
Виходячи з європейського досвіду, для досягнення необхідного потенціалу в кластер мають входити не менше 30-50 організацій, а, за деякими оцінками, навіть 100. Відсутність оптимального пулу
профільних підприємств негативно позначається
на кількості і якості нових проектів. Без акценту на
їх підтримці кластеризація лише підсилює існуючий статус-кво в економіці регіону і ризикує стати
інструментом швидше лобіювання, ніж інноваційного розвитку.
Інноваційні кластери перебувають у центрі уваги
керівництва Євросоюзу. Проводяться активні заходи
по об'єднанню європейських компаній в стратегічні
союзи, пріоритет надається транскордонному співробітництву. В цілому слід зазначити, що інноваційні
кластери стали важливою частиною економічного
розвитку Євросоюзу і однією зі складових зростання його конкурентоспроможності. Про це свідчить і нова стратегія розвитку ЄС «Європа – 2020», в
рамках якої Європейська комісія сформулювала ряд
ініціатив, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності європейської економіки.
Сьогодні в ЄС держави мають стимулюючий
вплив на розвиток інноваційних кластерів. Однак
при цьому держава не ініціює створення кластерів, а лише всіляко сприяє створенню певних
умов, допомогою ефективної податкової, бюджетної, кредитної, митної політики, а також через
створення передових науково-дослідних центрів,
університетів, транспортної та енергетичної інфраструктури і т.ін.
Сучасна державна політика Євросоюзу в галузі
підтримки кластерів визначається багатьма національними особливостями. У Франції, наприклад,
кластерна політика реалізується в рамках програми
створення полюсів конкурентоспроможності, які
являють собою взаємопов'язані мережі різних організацій (великих, середніх і дрібних підприємств,
науково-дослідних центрів, інститутів і лабораторій)
на регіональному, національному та європейському
рівнях. До найбільш значущих кластерів відносяться
Secure Communication Solutions (інформаційні технології) в Софії-Антиполіс, Systematic (оптика, електроніка та програмне забезпечення) в Паризькому
регіоні, «Аерокосмічна долина «в Тулузі, Minalogic
(нанотехнології і вбудовані системи) в Греноблі.
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Вперше уніфікований підхід до міжфірмового
співробітництва був розроблений в 1989–1990 роках
в Данії. На підготовку цього проекту лише за 3 роки
було виділено 25 млн. дол. для того, щоб визначити
перспективні мережеві структури в країні. Були підготовлені спеціалісти в сфері мережевих та кластерних структур, які сприяли виконанню проекту. Так
в 90-х роках в кластерах приймали участь 40% всіх
компаній Данії, які забезпечували 60% експорту [4].
Проведена робота вивела Данію в світові лідери з
питань кластеризації економіки. На сьогодні в країні
функціонує 29 провідних європейських кластерів.
У Великій Британії, Іспанії, Угорщині та Чехії
політика держави спрямована не стільки на створення нових кластерів, скільки на мобілізацію наявних регіональних ресурсів в рамках найбільшої кількості вже існуючих кластерів.
Створення кластерів стало популярним і в Фінляндії. На сьогодні лісний, інформаційний та телекомунікаційний кластери є найважливішими для
економіки Фінляндії, які забезпечують основний
обсяг експорту та формує значну частину ВВП країни. Целюлозно-паперові та деревообробні компанії
лісного кластеру мають один з найвищих рівнів продуктивності труда в промисловості як країни, так і
світу. Кластер інформаційних та телекомунікаційних
технологій має власні систему освіти, інноваційну
систему, мережу пов’язаних виробництв. Машинобудівний та металургійний кластери забезпечили
для Фінляндії 30% світового ринку обладнання для
виробництва паперу и 40% – обладнання для виробництва целюлози [3].
У Німеччині всі програми підтримки кластерів
діляться на дві категорії. Програми першої (BioRegio/
БіоПрофіле, Bioindustrie 2021) орієнтовані на стимулювання найбільш перспективних досліджень, а
також створення нових технологічних фірм. Вони
базуються на мережевій кооперації дослідних організацій з бізнесом. При цьому, як правило, підтримку
отримують найбільш розвинені в економічному відношенні регіони (Мюнхен/Верхня Баварія). Мережеві
програми другої категорії (InnoRegio, «Інноваційні
регіональні центри зростання») спрямовані на зміну
структури регіонів, зокрема на розкриття інноваційного потенціалу в нових федеральних землях [2, с. 12].
Серед країн Центрально-Східної Європи – державно-приватне партнерство в розвитку кластерних
ініціатив найбільше ефективно діяло в Словенії.
У цей час на конкурсній основі урядом Словенії були
відібрані для цільового фінансування 11 кластерних
ініціатив, серед яких найбільш розвиненими можна
назвати три кластери: автомобільний, верстатобудівний і транспортно-логістичний.
Приватна ініціатива – вирішальний фактор успіху
кластера. Навіть у тих випадках, коли успішні кластери, сформовані на базі університету або наукового
центру, охоплюють безліч різнорідних суб'єктів, без
провідної ролі підприємств вони не мають серйозних перспектив. За оцінкою експертів, стабільний
розвиток кластера забезпечується переважанням
представників бізнесу на вищих рівнях управління.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Тому загальноєвропейська система оцінки якості
управління кластерами оперує серед іншого показником частки виробничих та сервісних компаній в
загальному числі учасників, її величина не повинна
бути менше 50% [1, с. 37].
Один із ключових критеріїв впливовості бізнесу – частка малих і середніх підприємств у загальній кількості учасників кластерів. У європейській
моделі вони зазвичай домінують і виступають ключовими одержувачами державної підтримки (рис. 2).
Ісландія
Малі і середні підприємства

Швеція
Франція

Фірми, що не відносяться до
малих і середніх
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Виші

Іспанія

Науково-дослідницькі та
конструкторські організації

Норвегія

Фінансово-кредитні організації та
державні інститути розвитку

Німеччина

Органи державної влади

Данія

Інші

Австрія
Фінляндія

Рис. 2. Питома вага різних категорій учасників
кластерів в країнах Європейського Союзу,
2013 р. (%) [1, с. 38]
В ЄС, актуальним напрямком в останні роки стає
питання взаємодії та співпраці між кластерами різних європейських країн. Створюються європейські
кластерні програми, які сприяють розвитку регіональних кластерів, їх інтенсифікації з метою виходу
на ринки сусідніх держав, підвищенню міжнаціональної взаємодії з виробниками інших країн.
Подібні програми розвитку фінансуються переважно за рахунок національних бюджетів [5, с. 4].
Лише одна з п'яти програм розвитку фінансується
за рахунок бюджету структурних фондів ЄС. Структурні фонди Євросоюзу на сьогоднішній день здійснюють 19% фінансування з розвитку кластерів, що
вже є значним внеском у розвиток кластерів (рис. 3).
70%

63%

60%
50%
40%
30%

19%

20%

7%

10%

3%

8%

0%

Національні
міністерства

Структурні
фонди ЄС

Бізнес

Регіональні
бюджети

Інші джерела

Рис. 3. Джерела фінансування Європейських
кластерних програм, 2014 р. [6, с. 24]
В цілому, взаємодія між кластерами в Європейському Союзі зводиться до обміну досвідом і знаннями, пошуку надійних партнерів для виходу на

нові ринки. Цьому сприяють різні міждержавні майданчики, програми та ініціативи. На основі подібної
співпраці компанії різних кластерів знаходять нових
партнерів в інших країнах, отримують можливість
реалізувати спільні ідеї, підвищити конкурентоспроможність продукції.
Основна ініціатива, яка ставить своєю метою розвиток транскордонних кластерів в Європі – це програма TACTICS (Transnational Alliance of Clusters
Towards Improved Cooperation Support) – Транснаціональний кластерний альянс з метою підтримки
посилення кооперації (співпраці). TACTICS об'єднує
сім провідних європейських кластерних агентств, які
відповідають за заходи щодо розвитку кластерів [5].
Проте, незважаючи на безумовні переваги робота
в рамках кластера може нести певні ризики. Так,
внутрішня спеціалізація фірми (місце в кластерному
ланцюжку) може зробити її більш уразливою до
коливань ринку.
Спрямованість діяльності компанії на внутрішній ринок кластера може призвести до недооцінки
ситуації і взаємозв'язків, що складаються в більш
широкому економічному контексті. Підлаштовуючи
свою діяльність під потреби кластера, вона втрачає
здатність до адаптивності. Більш того, якщо усередині кластера сформується невисокий рівень конкуренції, це неминуче призведе до зниження здатності
до інновацій і формуванню у керівництва фірми
почуття самодостатності.
У класичній теорії одна з головних характеристик інноваційного кластера – географічна (фізична)
близькість підприємств, які до нього входять. Але в
сучасному світі значимість цього фактору для багатьох кластерів почав розмиватись: інформаційнокомунікаційні технології дозволяють успішно співпрацювати на відстані. Як зауважує американський
економіст Джозеф Кортрайт, при формуванні кластерів все частіше доводиться брати до уваги інші відстані, здатні значно ускладнити розвиток: різницю
в рівні кваліфікації працівників, культурні відмінності, відмінності між сегментами покупців, на які
орієнтуються учасники кластеру.
Експерти PricewaterhouseCoopers вважають, в
найближчі 30 років основні характеристики промислово-інноваційних кластерів не зміняться: їх як
і раніше визначатиме в першу чергу фізична близькість об'єктів. А ось успішність розвитку і трансформації кластерів буде залежати від плідної співпраці
держави, науки, бізнесу [7].
Висновки. Отже, кластер служить потужним
інструментом розвитку підприємництва, тому що
скорочує час пошуку ресурсів (як трудових, так і
природних), інформації та ідей, за допомогою яких
відбувається розвиток бізнесу, стимулює розвиток
освіти, формує нові знання, підвищує рівень професіоналізму трудових ресурсів. Підприємствам, що
працюють в рамках кластера, як правило, властива
велика продуктивність, так як вони мають доступ
до ринку персоналу з більш високою кваліфікацією.
Продуктивність зростає і за рахунок спрощеного
доступу до спеціальної інформації в рамках клас-
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тера, і за рахунок більш розвиненої інфраструктури.
І нарешті, фірми, що входять в кластер, мають більш
легкий доступ до ланцюгів поставок завдяки їх більшої концентрації на території кластера.
Проведений аналіз європейської практики в
галузі формування та реалізації кластерних стратегій дозволяє зробити ряд принципових висновків:
1. Застосування кластерного підходу є закономірним етапом у розвитку економіки, а його повсюдне
поширення можна розглядати в якості головної риси
всіх високорозвинених економік світу.
2. Специфікою кластера є отримання організаціями,
що входять в нього, синергетичного ефекту, що виражається в підвищенні конкурентоспроможності всієї
системи в порівнянні з окремими господарюючими
суб'єктами. При цьому важливо підкреслити мережевий характер взаємодії його учасників, оскільки саме
горизонтальна інтеграція в даному випадку сприяє
формуванню строго орієнтованої ланцюжка поширення нових знань, технологій та інновацій.

3. Відмінною рисою кластера є його інноваційна
орієнтованість. Найбільш успішні кластери формуються там, де здійснюється або очікується «прорив»
в області техніки і технології виробництва з подальшим виходом на нові «ринкові ніші».
4. Проведення кластерної політики в ЄС базується на організації взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування,
бізнесом та науково-освітніми установами для
координації зусиль щодо підвищення інноваційності виробництва та сфери послуг, що сприяє
взаємному вдосконаленню і підвищенню ефективності в роботі.
5. Конкурентоспроможні кластери часто мають
розвинені зв'язки з подібними кластерами в інших
регіонах і країнах Євросоюзу. Стимулювання подібних міжнародних зв'язків стає важливим напрямком кластерної політики і полягає в розвитку кооперації між спорідненими кластерами, розробці та
реалізації програм розвитку співробітництва.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ СТРАН ЕС
КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Анисимов И.Е.
ассистент кафедры «Международная экономика»
Донецкого национального университета (г. Винница)
В научной статье анализируется европейский опыт реализации программ создания инновационных кластеров
и сформулированы признаки их устойчивого развития. Определено, что создание инноваций – это процесс,
сочетающий навыки, источники знаний, бизнес, рыночные структуры и потребителей в открытом обмене,
что ведет к повышению конкурентоспособности, производительности и улучшает качество жизни в целом.
Сделан вывод, что формирование инновационных кластеров должно стать приоритетной задачей на пути становления инновационной экономики в странах Евросоюза.
Ключевые слова: инновации, инновационные кластеры, кластерная политика, западноевропейские программы кластеризации.
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RESEARCH OF CLUSTERS OPERATING EXPERIENCE OF THE EU
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF INNOVATION ACTIVITY
IN THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS CONDITIONS
Anisimov I.Е.
Department of International Economics Assistant
Donetsk National University (Vinnitsa)
The European experience of innovation clusters creation program is analised in the scientific paper. Features of their
steady development were stated. Innovations creation is a process combining skills, sources of knowledges, business,
market structures and consumers in the opened exchange. Thus it leads to competitiveness, productivity increasing
and improves quality of life in general. It was made a conclusion that creation of innovative clusters must become a
priority task on the way of innovative economy formation in the countries of European Union.
Keywords: innovation, innovative clusters, cluster policy, Western European clustering programmes.
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ІНФЛЯЦІЯ ЯК ВИРАЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО КОНФЛІКТУ
Батракова Т.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Запорізького національного університету
Стаття присвячена дослідженню закономірностей розвитку інфляції в Україні. Сучасна економіка
України – це доволі складне та динамічне явище, яке досить чутливо реагує на помилки в управлінні та політиці. За умови глобальної валютно-фінансової кризи, дане питання стоїть досить гостро.
У даній роботі розкрито сутність поняття інфляції, визначені шляхи подолання інфляції, особливості
інфляції як процесу зростання загального рівня цін в Україні в наслідок порушення закону грошового
обігу. Розглянуто причини інфляції та її соціально-економічні наслідки.
Ключові слова: інфляція, дефляція, розподільчий конфлікт, індекс споживчих цін подолання інфляції, форми вияву інфляції, подолання інфляції, соціально-економічні наслідки інфляції.

Постановка проблеми. Підвищення індексу споживчих цін під час інфляції, неспроможність прогнозування певних показників та незахищеність від
раптових змін є основною проблемою сучасної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Розкриттям поняття інфляції, а також дослідженням аналізу та деяким аспектам інфляції в Україні
займалось багато економістів, зокрема А. Безкровний, А. Ревенко, С. Олійник, П. Петрик, В. Попов,
А. Щербак, а також П. Порошенко, який розглянув
причини та наслідки інфляції в Україні, та О. Петрик,
предметом дослідження якого стала інфляція в Україні, її проблеми, ризики і перспективи подальшого
розвитку.
Постановка завдання. Завдання дослідження
полягає у тому, щоб на підставі розгляду теоретичного матеріалу дати найбільш точне визначення
інфляції, установити її причини, соціально-економічні наслідки, надати аналіз сучасного стану інфля-

ційних процесів України з 2000 року по сьогодення,та
розглянуто шляхи їх подолання. Також було розглянуто всі наявні проблеми, пов’язані з інфляційними
процесами та їх вплив на економіку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Інфляція як специфічна властивість економіки
відома вже кілька століть. Як зазначає Д. Коваленко
термін інфляція (inflatio) перекладається з латинської
мови як «здуття або набухання» [3, с. 121]. Тобто, в
економічній теорії не існує єдиного погляду на суть
цього надзвичайно складного економічного явища.
Однак поняттю інфляція надається визначення,
що це одна з найбільш гострих проблем сучасного
розвитку економіки в багатьох країнах світу, яка
негативно впливає на всі аспекти життя суспільства.
Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає
довгостроковим інвестиціям й економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему,
провокує втечу національного капіталу за кордон,
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послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою,
підриває можливості фінансування державного
бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом
перерозподілу національного багатства – від бідніших верств суспільства до більш багатих, посилюючи тим самим його соціальне розшарування.
На сьогодні, серед існуючих концепцій інфляції є
декілька основних підходів до визначення її поняття.
Перший (функціональний),який спрощено трактує
сутність інфляції, та наголошує на її функціональну
залежність від соцільно-економічного життя. Недолік цього підходу в тому, що він не дає можливості
адекватно описати інфляцію в країнах з неринковою
економікою. Існує також системний підхід, який
розглядає інфляцію як багатофакторний процес.

Безумовно,такій підхід дозволяє розкрити системний характер інфляції та визначити її найбільш глибинні сутнісні риси, але спроба визначити інфляцію
об’єднавши її причини, фактори, форми прояву та
наслідки,навпаки розмивають суть цього феномену.
Аналізуючи ці, та деякі інші підходи до визначення
інфляції слід відмітити ще один – соціально-розподільчий (теорія «інфляції конфліктів»). Цей підхід
визначає інфляцію, як результат вирішення економічних конфліктів, пов’язаних з одержанням конкурентних переваг в процесі розподілу національного
доходу між трудом і капіталом за допомогою механізму «ціна-зарплата», формуючого інфляційну спіраль [10, с. 31]. Саме цей підхід охоплює сутнісні
риси усіх інших підходів до визначення інфляції.
Дійсно, інфляція виникає тоді, коли вичерпані усі
інші форми розподілу та перерозподілу національного доходу
Види інфляції
та продукту, як між сферами відтворення і галузями господарства, так і поміж різними соціЗалежно від типу економічної
Залежно від можливості
альними групами [4, с. 10]. Саме
системи
передбачити зростання цін
таке визначення ставить наголос
на соціально-економічних аспектах феномену інфляції, показуПрихована
Відкрита
Очікувана
Неочікувана
ючи при цьому, що гроші, ціни,
інфляція
інфляція
інфляція
інфляція
виробництво та розподіл виступають як приватні моменти єдиного
інфляційного процесу. Іншими
За чинниками, що спричиняють
За темпами зміцнення грошей
словами, в основі розподільчого
інфляційний процес
конфлікту лежать протиріччя між
економічними інтересами крупного бізнесу, влади, найманих
Повзуча
Галопуюча
Інфляція
Інфляція
Гіперінфпрацівників та інших великих
інфляція
інфляція
попиту
витрат
ляція
соціальних груп. Такі конфлікти
проявляються в війнах, револю– основні ознаки, за якими класифікуються види інфляції;
ційних потрясіннях, які супрово– види інфляції.
джуються процесами підвищення
Джерело: Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / цін. В наш час ці конфлікти реаД.І. Коваленко // К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.
лізують себе через ціновий мехаМал. 1. Види інфляції
нізм і є більш прихованими. Це
стало можливим завдяки сформуванню монополістичних та олігоФОРМИ ІНФЛЯЦІЇ
полістичних структур ринку (де
групи мають можливість управлять цінами). Також це можливо
за рахунок маніпуляції держави
Інфляція
Цінова інфляція
ставками процента, високі ставки
Девальвація
заощаджень
привели до підвищення вартості
кредитів, яка за допомогою цінового механізму перекладається
Поглиблення
Знецінювання
Проявляєтьс
на споживача, стимулюючи тим
розриву між
національних
я у зростанні
самим інфляційне зростання цін.
рівнями цін на
грошей
вимушених
внутрішньому
відносно
А. Базкровний надає зазначає,
заощаджень
ринку країни і
іноземної
що
наслідками інфляції зумовлюу населення
ринкових інших
валюти
ються складними і різними напрякраїн
мами соціально-економічних і
політичних причин. Для одних екоДжерело: Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посібник / Д.І.
номічних суб’єктів інфляція може
Коваленко // К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.
виявитися досить прибутковою
Мал. 2. Форми основних форм прояву інфляції
справою, а для інших − збитковою.
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Тому ті, для кого інфляція виявилася прибутковою,
шукають об’єктивні причини інфляції, а ті, для кого
інфляція принесла збитки, звинувачують перших у
свідомому її розкручуванні. Загалом причини інфляції
можуть бути зовнішніми та внутрішніми [1, с. 68-70].
У сучасній економічній літературі подано велику
кількість класифікаційних видів інфляції. Найбільш
науково обґрунтованою та оптимальною є класифікація видів інфляції за чотирма ознаками [6, с. 77].
А. Равенко зазначає, що для того, щоб мати певні
уявлення про інфляційні процеси в Україні, слід почати
з причин, які сприяють її виникненню. До таких основних причин виникнення інфляції в Україні можна віднести: диспропорцію внутрішніх і світових цін; високу
монополізацію економіки; тиск зовнішнього боргу на
державний бюджет. Останнє спричиняє виникнення
несприятливого інвестиційного клімату і дає поштовх
спекулятивному бізнесу [9, с. 7-9].
Відповідно до даних Національного Банку України для визначення рівня інфляції використовують
такі показники:
1. Індекс споживчих цін (ІСЦ) – показник, що
характеризує зміни загального рівня цін і тарифів
на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. ІСЦ відображує зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів і послуг
постійної якості з постійними характеристиками в
поточному періоді порівняно з базисним. ІСЦ, зазви160
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Мал. 3. Індекс інфляції з 2008–2015 р. в Україні
міс.
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чай, використовують як показник загального рівня
Інфляції в економіці.
2. Індекс цін виробників (ІЦВ) – показник зміни
цін у сфері промислового виробництва.
3. Базова інфляція – показник, що характеризує немонетарні чинники інфляції. Базова інфляція
розраховується на основі ІСЦ та має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених
шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін. Розрізняють базову вузьку інфляцію – яка характеризує зміну
цін непродовольчих товарів за винятком палива, та
базову широку інфляцію, що характеризує зміну цін
продовольчих товарів з високим ступенем обробки,
непродовольчих товарів за винятком палива, а також
послуг, ціни на які не регулюються адміністративно.
4. Дефлятор ВВП – показник зміни цін всіх товарів і послуг, що були вироблені на території країни
протягом року. Розраховується як співвідношення
показника ВВП у фактичних цінах звітного періоду
та постійних цінах. Цей показник називають «індексом цін Пааше».
Основним показником інфляції, що використовується в макроекономічному аналізі та прогнозуванні,
є ІСЦ. Хоча ІСЦ вимірює тільки зміни цін (тарифів)
на споживчі товари та послуги, його використовують
як показник загального рівня інфляції в економіці та

Мал. 4. Зміна індексу споживчих цін в Україні
за 2015 рік
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99,7
99,3
100,8
99,2

102,2
101,1
1008
102,9
100,1
100,1
100,0
102,9
102,3

102,9
101,7
100,9
100,5
100,0
100,0
100,4
102,4
98,7

102,2
101,5
101,1
100,3
100,1
99,9
100,2
101,9
102,0

102,1
102,1
100,9
100,8
100,2
100,2
100,5
103,0

116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
142,3

Джерело: Індекс інфляції (Україна) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Мал. 5. Статистика зміни індексу інфляції з 2007-2015 рр.
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називають «індексом інфляції.». За допомогою ІСЦ
вимірюється цінова стабільність в країні [5].
Індекс споживчих цін відображає зміну вартості
фіксованого споживчого набору товарів і послуг у
поточному періоді щодо попереднього . Споживчий
набір товарів і послуг – це набір найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарств товарів і послуг. Встановлюється централізовано і є єдиним для всіх регіонів України [2].
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи проведені дослідження,можна сформулювати
поняття інфляції, як процес масових розподільчих та
перерозподільчих конфліктів між різними соціальними групами суспільства, між інститутами держави
та суспільством, між національними державами відносно долі в національному доході,суспільному та
світовому багатстві, формами якого виступає зне-

цінення грошей та суспільне і нерівномірне підвищення цін. В Україні інфляція – один із найбільш
небезпечних процесів, які негативно впливають на
фінанси, грошову систему загалом. Інфляція означає не лише зниження купівельної здатності грошей,
вона підриває можливості господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню
структурних перетворень, відновленню порушених
пропорцій. Інфляційний процес в Україні є досить
таки нестабільним і відповідно до створених умов
має великий потенціал до розвитку.
Задля подолання негативних наслідків інфляції,
важливо спадну динаміку протягом перехідного
періоду, дедалі більш низьку в міру реформування
економіки, проведення структурних реформ, зростання продуктивності праці, підвищення ролі відсоткової ставки як інструменту монетарної політики.
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кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов и кредита
Запорожского национального университета
Статья посвящена исследованию закономерностей развития инфляции в Украине. Современная экономика
Украины – это довольно сложное и динамичное явление, которое довольно чутко реагирует на ошибки в управлении и политике. При глобальном валютно-финансовом кризисе, данный вопрос стоит достаточно остро. В
данной работе раскрыта сущность понятия инфляции, определены пути преодоления инфляции, особенности
инфляции как процесса роста общего уровня цен в Украине вследствие нарушения закона денежного обращения. Рассмотрены причины инфляции и ее социально-экономические последствия.
Ключевые слова: инфляция, дефляция, распределительний конфликт, индекс потребительских цен, преодоления инфляции, формы проявления инфляции, социально-экономические последствия инфляции.

INFLATION AS EXPRESSION OF DISTRIBUTIONAL CONFLICT
Batrakova T.I.
PhD, Associate Professor of Finance and Credit division of
Zaporizhya National University
The article investigates the laws of development of inflation in Ukraine. The modern economy of Ukraine – is quite
complex and dynamic phenomenon, which is very sensitive to errors in management and policy. With the global
monetary and financial crisis, the issue is quite serious. In this paper, the essence of the concept of inflation, the
ways to overcome inflation, particularly inflation growth process as the general price level in Ukraine as a result of
violations of the law of money circulation. Causes of inflation and its socio-economic consequences.
Keywords: inflation, deflation, money circulation law, fight inflation, forms of manifestation of inflation, socioeconomic effects of inflation.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ У ПАРАМЕТРАХ КСВ
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Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій
Статтю присвячено питанню розширення інструментів оптимального управління розвитком бізнесу
у процесі виробництва суспільно корисних благ. Запропоновано методологічний підхід до моделювання з метою максимізації суспільної та соціальної компоненти,який ґрунтується на класичному
підході Лафонта-Тіроля в умовах специфіки олігопольного ринку. Загальне моделювання спирається
на основні канони теорії контракту та висновки опортуністичних теорій. На основі запропонованої
моделі доведено можливість отримання прибутку у соціально виправданий спосіб.
Ключові слова: корпоративний сектор, олігопольне ядро, модель сталого розвитку, Неш-рівновага,
опортуністичність бізнесу, регулятор.

Постановка проблеми. Ринкове суспільство,
особливо в умовах зростаючої фінансової кризи,
знаходиться в пошуку активних засобів впливу на
внутрішній та транснаціональний корпоративний
сектор. Призначення таких пошуків – розширення
сфери розподілу та співучасті у результатах, приведення діяльності учасників бізнес-середовища до
потреб системи цінностей суспільства та розширення
можливостей зростання. Новітню кризу в Україні
визнано прямим результатом конфлікту інтересів
між «економічними» та «рентними» групами впливу
при відсутності державного управління в інтересах
суспільства. З огляду на зазначене, на перший план
виходить необхідність формування ефективної ринкової системи впорядкованої реалізації економічної
влади та суспільно врівноваженого контролю над її
здійсненням, яке буде визначати перспективи розвитку підприємств, ефективність їх діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поведінка компаній та методи управління ними в інтересах суспільства останнім часом майже не досліджувались в науковій літературі. Проте ця проблема
є актуальною для пострадянського ринкового простору у зв’язку з високим рівнем концентрації власності та зростаючим впливом на суспільство вертикально інтегрованих компаній. Загальну модель
економічної рівноваги в умовах дії монопольних
структур було досліджено в роботах Акопова О.С.
та Бекларяна Г.Л. [1], з екологічної точки зору цей
напрямок розглядався в роботі Зеркалова Д.В. [2], з
точки зору сумісності різних джерел інформації слід
звернути увагу на роботу Тарасової Н.А. [3] та теоретичні підходи в економіці добробуту Е.В. Попова
та И.В. Лаврова [4].
Постановка завдання. Загальна постановка
задачі добре інтегрується із базовими принципами,
викладеними в роботах Ж. Тіроля та Ж.-Ж. Лафонта
присвячених оптимальному управлінню замовленням бізнесу вироблення суспільно корисних благ.
При цьому, теоретична база дозволяє вирішити

задачу подолання опортуністичності бізнесу та асиметрії інформації при врахуванні специфіки олігопольного ринку. Досягнення точки рівноваги Р.
Неша включає використання послідовності кроків
та їх індикаторів відносно моделювання станів соціально-економічних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Забезпечення єдності концепцій – складне завдання.
Не менш важкою частиною є обрання та обґрунтування дієвості індикатора ефективного зв’язку, а
також забезпечення належного рівня економетричності запропонованого рішення. В результаті опрацювання значної кількості варіантів рішень та теорій, нами пропонується методологічний підхід до
моделювання задачі щодо регулювання діяльності
корпоративного сектору з метою максимізації суспільної та соціальної компоненти.
У якості відправної крапки нами обрано модель
Лафонта-Тіроля максимізації суспільних благ в умовах специфіки олігопольного ринку. При цьому ми
свідомо припускаємо наявність зворотного зв’язку
між рівнем вироблених суспільно-соціальних благ та
існування зусиль корпоративного сектору щодо мінімізації власних витрат. Також враховується той факт,
що від держави та соціуму приховується інформація
стосовно реальної вартості вироблених послуг та
продуктів, що вкладається у основні висновки теорії опортунізму. Загальне моделювання спирається
на основні канони теорії контракту і дозволяє розглядати стосунки між основними гравцями як контракт між замовником (соціумом), виконавцем (корпоративним сектором) та регулятором (державою), за
обов’язкового врахування діяльності усіх учасників
гри у форматі соціальної держави.
Перш ніж перейти до суто математичних конструкції, визначимо декілька суттєвих припущень та
обмежень, які ми приймаємо.
1. Ми припускаємо, що поточний рівень рівноваги без наявності зворотного зв’язку може бути
посилено за рахунок інтенсифікації його впливу,
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коли буде знайдено нову крапку рівноваги. Із цією
метою доцільно використання теорії ігор Неша, що
відбувається за участю трьох сторін: корпоративного
сектору – соціуму – держави (регулятора).
2. Ми припускаємо, що віднайдена нова крапка
рівноваги буде відповідати очікуваному перерозподілу сукупних благ шляхом зменшення частки корпоративного сектору, що як показано нами раніше
потребує застосування спільної стратегії державою
та соціумом. Означений перерозподіл не означає
зменшення сукупних суспільних благ, порівняно із
базовою моделлю, що підтверджено рівновагою в
умовах сталого розвитку Дж.Р. Хікса [5].
3. За результатами поточної роботи також встановлені необхідні умови, за яких такий перехід можливий із зростанням загального обсягу соціальних та
суспільних благ, що виробляються. Такі умови встановлені у вигляді вимог до функції зусиль виконавця
спрямованих на зменшення витрат та припустимості
таких витрат. При цьому, така залежність може вкрай
різкою, навіть сингулярною, наприклад, у випадку,
коли оцінка соціально-суспільні благ буде містити
пряму залежність від певних морально-етичних
параметрів, несумісних із принципами діяльності
або бізнес-моделлю основної діяльності виконавця.
4. Додатковий ефект від перерозподілу сукупного
суспільного ефекту створюється в результаті наявності олігопольної структури ринку і моделюється як
за класичними моделями (Курно), так і за допомогою
теорії Дж. Гелбрейта стосовно поведінки корпорацій,
а також загальною теорією економічних інтересів.
Тепер визначимо теоретичні компоненти, на яких
ґрунтується запропонована нами модель.
В науковій літературі все ще точиться полеміка
щодо визначення поняття «добробут» та похідних від нього. Один із засновників цього напрямку
А. Пігу [6] запропонував вимірювати його як національний дохід, що розглядається як сукупність матеріальних благ та послуг, що доступні для придбання
на ринку. До соціальної складової добробуту було
включено корисність споживання, якість життя, безпека, побутові умови тощо. Одним із найважливіших
факторів, що визначає національний добробут є розподіл доходу, який в кожному окремому середовищі
принципово відрізняється способом розподілу прибутків між корпоративним сектором, державою та
соціальним сектором.
Доречно згадати визначення національного
добробуту Н. Калдором та Дж. Хіксом: «…суспільний добробут підвищується, якщо при перерозподілі результатів економічної діяльності ті, хто виграє
оцінюють свої надбання більше, ніж потерпілі оцінюють свої збитки» [7]. Якщо в результаті трансформації сторона (сторони), що отримала вигоду
зможе компенсувати втрати тим, хто програв, та всі
залишаються задоволеними, то такі трансформації
визнаються суспільно корисними. Але, якщо ж такі
компенсації не відбуваються, то в інтересах соціуму змусити «регулятор», наприклад, шляхом зміни
оподаткування та субсидій, повернути економіку до
оптимальної структури.
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Як вже зазначалось, велику вагу набув фактор
збереження навколишнього середовища. Останнім
часом виникла значна кількість моделей, які розглядають стосунки «економіка-екологія-соціум» [2].
Включення його до на постановку нашої моделі суттєво не впливає.
Загальна постановка задачі досить добре інтегрується із базовими принципами, викладеними
в роботах Ж. Тіроля [8] та Ж.-Ж. Лафонта [9] про
оптимальне керування замовленням бізнесу вироблення суспільно корисних благ. В нашому випадку,
в категорію таких благ природним чином потрапляє
суспільна та соціальна компоненти.
При цьому, теоретична база суттєво вирішує
задачу опортуністичності бізнесу та асиметрію
інформації: адже мінімізація видатків бізнесу при
виробленні таких благ необхідно буде використовувати інформацію, яка буде значною мірою прихована від Регулятора та суспільства. Зокрема справедлива вартість (в тому числі і найманої праці). Для
розв’язання, зокрема, пропонується підхід, що переходить від детермінованої до стохастичної моделі
максимізації.
Як відомо, вихідна модель Тіроля-Лафонта може
бути природнім чином узагальнена на випадок олігополічного ринку, для якого також будуть коректними
загальні результати щодо оптимальної регуляції та
досягнення крапки рівноваги Неша. Для простоти
побудови, запропонована модель фактично об’єднує
учасників олігополії або олігопольне ядро у єдиного
виконавця.
Зауважимо, що моделі, викладені нижче є одноперіодичними (розрахованими на фіксований горизонт спостережень). При цьому зазначимо, що перехід до динамічної структури є цілком виправданим
і більш точно моделює реальний світ, застосований
інструментарій включає в себе, зокрема, теорію ланцюгів Маркова.
Змістовним висновком наведених нижче результатів може бути те, що максимізація суспільного та
соціального ефекту буде тим краще досягатися, чим
меншою є похибка у вимірюванні як цільової змінної, так і прихованої інформації, що активно використовується бізнесом задля мінімізації власних
витрат.
В першому випадку практичне вирішення може
полягати у дослідженні суспільної користі від діяльності бізнесу: при цьому враховано як монетарні
показники (наприклад, сплачені податки, заробітна
плата, відрахування на соціальні заходи), так і індексні (наприклад, які вимірюють задоволеність умовами праці, безпека праці, екологічна відповідальність бізнесу тощо).
У другому випадку, висновок лежить у площині
вдосконалення «регулятором» прозорості економічного середовища, створення конкурентних умов та
підсилення ролі інформаційно-аналітичної складової національної економічної безпеки. Типовий приклад елементу реалізації подібних завдань наведено
в роботі [10], а саме періодичне вимірювання індексу
прозорості найбільших публічних компаній Ізраїлю.
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Позначимо S – як суспільну користь, яку фактично держава та соціум «замовляють» бізнесу, що
можна тлумачити як створення умов для самоорганізованого середовища функціонування певного
ринку.
Тоді фактична вартість замовлених благ (суспільної користі – саме соціальної та суспільних складових) буде отримана за формулою:
C=β-e+ε,
(1)
де β – загальне «знання» виконавцем в початковий момент часу справедливої вартості контракту,
що має певну ймовірнісну функцію розподілу F,
зосереджену на фіксованому інтервалі [β,β] із функцією щільності f, строго відділеною від нуля;
e – зусилля бізнесу, спрямовані на зменшення
власних витрат;
ε – випадкова величина, яку можна інтерпретувати, як випадкове збурення функції витрат, або
похибка вимірювання (наприклад, при певному
викривленні звітних даних, доступних регулятору та
суспільству).
Тоді функція корисності для виконавця (олігопольного ядра) буде дорівнювати:
U=t-ψ(e)=t-ψ(β-C),
(2)
де t – вартість трансферу за реалізацію вироблення замовлених благ, вираженого монетарно, від
суспільства до бізнесу.
Функція ψ виражає вплив зусиль бізнесу на
вихідну корисність (привабливість) обраної системи
функціонування для виконавця (олігопольного ядра
або корпоративного сектору).
Однією із ключових особливостей теорії регулювання Ж. Тіроля є врахування принципу обмеженості (доступності) інформації.
Так, у випадку загальної доступності інформації
про справедливі витрати, в нашому випадку знання Регулятора (держави/суспільства) про параметри витрат β та зусиль e, максимізація суспільного
блага (користі), а саме ефекту від діяльності корпоративного сектору, очевидно, за умови невід’ємності
цільової функції виконавця U≥0, тоді вирішення

задачі максимізації буде даватися умовами:
ψ' (e) =1, або e = e*,

(3)

t = ψ(e*), або U(β) = 0 для кожного β. (4)
Таким чином, зусилля бізнесу будуть оптимальними, якщо індивідуальна раціональністичне обмеження виконавця буде обмежуватися для кожного β.
У випадку середовища із неповнотою (асиметрією) інформації, модель може стикатися із випадком, коли параметр β – відомий лише виконавцю, C
є змінною дії, а t – компенсаційний платіж (монетарний трансфер від суспільства до бізнесу). Виходячи із принципу відкритості, будь-який метод
регулювання виконавця еквівалентний механізму
{t(β),C(β )}(β∈[β,β]), що індукує справжню відкритість
приватних інформаційних параметрів.
Такий механізм індукує відкриту поведінку у
випадку, коли:
β∈Arg maxβ{t(β)-ψ(β-C(β))}.
(5)
В цих позначеннях соціальне та суспільне благо
(ефект) буде мати форму:
S-(1+λ)(t+C)+U=S-(1+λ)(β-e+ψ(e))-λU,
(6)
де λ – рівень податкового навантаження.
Оптимальне регулювання э результатом максимізації очікуваного суспільного та соціального ефекту
від діяльності корпоративного сектору (у нашому
випадку олігопольного ядра), за обмежень стимулювання та індивідуальної раціоналістичності, тобто:
𝛽𝛽

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 � (𝑆𝑆 − (1 + 𝜆𝜆)�𝛽𝛽 − 𝑒𝑒 + 𝜓𝜓(𝑒𝑒)� − 𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑑𝑑𝑑𝑑(𝛽𝛽) , (7)
𝛽𝛽

ׁ (β)=-ψ'(e(β)), U(β)≥0 для будь-якого β. (8)
U
В наведених вище умовах, оптимальний контракт суспільства та бізнесу на вироблення суспільних та соціальних благ, є імплементований шляхом
набору (меню) правил лінійного (пропорційного)
поділу витрат, за яких виконавець обирається шляхом самоселекції. Відповідно випадковість (похибка
у вимірювання показників діяльності виконавців),
незважаючи на походження, не призводить до втрати
корисності, якщо тільки виконавець є нейтральним
до ризику.
Таблиця 1

Синергія та взаємодія дефініцій «соціальний, суспільний та корпоративні ефект»
у процесі моделювання
Стратегія/i-та компанія
Стратегія/Регулятор
Обрання стратегії поділу
витрат за процедурою P1
Обрання стратегії поділу
витрат за процедурою P2
…
…

•
•

Обрання зусиль протидії e1i, Обрання зусиль протидії e2i, ….
за умови інформації βi
за умови інформації βi
…
…
HS = S-(1+λ)(t+C)+U
HS = S-(1+λ)(t+C)+U
HC = t-ψ(e1i)
HC = t-ψ(e2i)
…
HS = S-(1+λ)(t+C)+U
HS = S-(1+λ)(t+C)+U
HC = t-ψ(e1i)
HC = t-ψ(e2i)
…
…
крапка
рівноваги
Неша]
…
…
…

HS – сукупність суспільного та соціального ефекту,
HC – корпоративний ефект

…
…
…
…
…
…
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Зауважимо, що змістовні результати застосування даного твердження були отримані МакАфі
та МакМілланом (1991) та Пікардом та Реєм (1990)
для випадку інтерпретації, коли в якості виконавця
виступала команда фірм або агентів. Це повністю відповідає поточній конструкції олігополічного ринку, а
саме дозволяє використати означене припущення до
олігопольного ядра ринку, що досліджується.
Припустимо, що на ринку присутні декілька незалежних фірм, що отримали замовлення на виконання
суспільного замовлення (контракту) із втратами:
Ci = βi – ei,
(9)
i
де β – загальне «знання» i-м виконавцем в початковий момент часу справедливої вартості контракту,
що має певну ймовірнісну функцію розподілу Fi,
зосереджену на фіксованому інтервалі [(βi),(βi)] із
функцією щільності fi, строго відділеною від нуля;
ei – зусилля i-го бізнесу, спрямовані на зменшення
власних витрат.
Якщо випадкові величини βi є незалежними, а
витрати є спостережними, оптимальне регулювання
ідентичне для кожної фірми. Припустимо, тим не
менше, що лише загальні витрати C = ∑Ci можуть
бути спостережені замовником (суспільством, державою тощо), оскільки облікові транзакції між фірмами не є спостережними.
У випадку, коли імплементація наборів (меню)
лінійних контрактів є можливою для кожної фірми, Ci
можна замінити на Ci + ∑j≠iCj, і таке саме розміщення

витрат також можливо імплементувати. Насправді,
додаток ∑j≠iCj грає таку саму роль, як і випадкове збурення ε� вище. Оскільки воно є функцією лише від βj,
j≠i, то в точці рівноваги гри Неша, то тоді його зміст
буде сприйматися фірмою «i» як зовнішній чинник.
Висновки і перспективи дослідження. Проведене моделювання, та розрахунки дозволяють зробити низку пов’язаних висновків: отримано позитивні суспільні, соціальні, галузеві та корпоративні
наслідки. На основі запропонованої моделі доведено
можливість отримання прибутку у соціально виправданий спосіб. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств олігопольного ядра
галузі забезпечує кумулятивний ефект у пов’язаних
складових ланцюжка виробництво-постачання-дистрибуції із належним отриманням додаткових економічних профітів, а збільшення соціальної складової
корпоративного ядра галузі додатково забезпечує у
корпоративному секторі 9,51% прибутку постачальників; 6,1% прибутку дистриб’ютерів; або 4,43%
прибутку пов’язаних з ядром структур корпоративного сектору оліє-жирової галузі у цілому. При
цьому, учасники виробничого ланцюжка мають
більш значне зростання обігового капіталу, ніж посередники та торгівля, що слугує базою забезпечення
розвитку темпів зростання у майбутньому. Використання оцінки корпоративної соціальної відповідальності компаній може слугувати індикатором належного розвитку корпоративного сектору у цілому.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА
В ПАРАМЕТРАХ КСВ
Березянко Т.В.
доктор экономических наук, доцент,
Институт последипломного образования
Национального университета пищевых технологий
В данной статье рассматривается вопрос расширения инструментов эффективного управления обществом
развития бизнеса. Предложена модель максимизации общественной полезности на основе учета социальной
отвественности. Модель базируется на классическом подходе Лафонта-Тироля в условиях искривлений оли-
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гопольного рынка. В общем виде модель опирается на каноны теорий контракта и опортунистических теорий.
В результате практической апробации агрументирована возможность получения прибыли в условиях действия ограничений и требований корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративный сектор, олигопольное ядро, модель стабильного развития, Неш-равновесие,
опортунистичность бизнеса, регулятор

DESIGN PROBLEMS OF CORPORATE SECTOR IN THE PARAMETERS OF CSR
Berezianko T.V.
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Postgraduate Institute National University of Food Technologies
This article discusses the issue of expansion of the tools of effective management of the company business development.
A model of maximizing the public benefit by taking into account social responsibility. The model is based on the
classical approach of Lafont-Tirol under oligopolistic market distortions. In general, the model is based on the canons
of contract theory and theories of oportunism. As a result of practical testing demonstrated profit opportunity in terms
of the restrictions of corporate social responsibility.
Keywords: The corporate sector, oligopolistic core model of sustainable development, Nash-equilibrium, opportunism
of business, controller.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Воскобійник О.Г.
магістр
Міжнародного науково-технічного університету
імені академіка Юрія Бугая
У статті розглянуто особливості державної фінансової підтримки аграрного сектора економіки України, проаналізовано її стан та перспективи розвитку. Сільське господарство на сьогодні є найменш
конкурентоспроможною галуззю національної економіки і його функціонування значною мірою
залежить від заходів державної підтримки його розвитку. Це вимагає державної підтримки аграрного
виробництва, яка в даний час є явно недостатньою. Аналіз показує, що у США рівень державної підтримки сільського господарства становить 40% від вартості виробленої сільськогосподарської продукції, у країнах ЄС – 35%, в Японії та Франції – 72, в Україні – лише 8,3%. Фінансове регулювання
сільського господарства полягає у встановленні певних пропорцій розподілу доходів за допомогою
фінансових інструментів, які впливають на забезпечення фінансовими ресурсами аграрного виробництва та встановлення відповідної системи реалізації економічних інтересів.
Ключові слова: державна фінансова підтримка, стратегія розвитку аграрного сектора, бюджетна
політика, АПК.

Постановка проблеми. Україна – це країна з
потужним агропромисловим потенціалом та величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона володіє сприятливими кліматичними
умовами і якісними земельними ресурсами, наявність яких свідчить про можливість ефективного
розвитку сільськогосподарського виробництва.
Становлення та розвиток агропромислового комплексу (далі АПК) відображає природно-історичний
процес розвитку продуктивних сил, економічних,

технологічних та організаційно-технічних відносин
у сільському господарстві та взаємозв'язаних з ним
галузях і сферах господарської діяльності. Формування АПК є закономірним результатом агропромислової інтеграції – зміцнення взаємозв'язків і органічного поєднання сільського господарства та суміжних
галузей, які його обслуговують, постачають йому
ресурси і доводять його продукцію до споживача.
Основою агропромислової інтеграції є розвиток
продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу

19

# 1(09) 2016
праці, спеціалізації та кооперації виробництва.
В результаті від сільського господарства відокремлюється низка функцій: виробничо-технічне та агрохімічне обслуговування, меліоративні роботи тощо.
Нині більшу частину (близько 90%) матеріальнотехнічних ресурсів сільського господарства виробляють у промисловості.
Зв'язки сільського господарства з іншими галузями стають складнішими і різнобічними, від їх
організації і надійності дедалі більше залежать ефективність виробництва. Отже, виробництво, перероблення і реалізація сільськогосподарської продукції
є справою АПК як економічної та організаційної
цілісності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Засади бюджетного фінансування сільського господарства визначені в Законах України «Про державну підтримку сільського господарства України",
«Про основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року", а також у «Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до
2015 року" та ін. Питання державного регулювання
розвитку аграрного сектору економіки України та
його бюджетної підтримки досить широко висвітлені
в працях відомих вчених-аграрників: О. Бородіної,
М. Дем’яненка, А. Діброви, С. Кваші, Ю. Лупенка,
О. Могильного, Т. Осташко, О. Попової, Л. Тулуша
[1-8] тощо.
За дослідженнями учених [2-6], у останні роки
(2009-2015) сформувався певний інструментарій
бюджетної підтримки, який характеризує спрямованість бюджетного фінансування за наступними
напрямами: виробничі дотації товаровиробникам
(пряма бюджетна підтримка в розрізі рослинництва
та тваринництва); субсидії на придбання ресурсів
(компенсація частини здійснених інвестицій (у рамках цільових програм, зокрема, будівництва ферм та
тепличних комплексів тощо); стимулювання технічного переоснащення господарств агропромислового
сектору, зокрема машинобудівною продукцією на
основі лізингу; здійснення цінового регулювання
аграрного ринку; підтримка окремих форм господарювання на селі – фермерства, кредитної кооперації,
дорадництва; фінансування заходів щодо розвитку
соціальної сфери; кредитування витрат аграрного
сектора тощо.
Результати досліджень, здійснених у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», свідчать про відсутність прямого зв'язку між
рівнем бюджетного фінансування сільського господарства та виробництвом стратегічних видів продукції, на які спрямовується підтримка. Встановлено, що
рівень підтримки недостатній для реальних потреб
галузі та має тенденцію до скорочення (6,3 млрд грн
у 2009 р., 5,7 млрд грн у 2013 р, 10,4 млрд грн у
2011 р., 8,6 млрд грн у 2014 р. і 3,5-4 млрд грн в прогнозі бюджету 2015 р.). Фактично виділяється менше
50% мінімальної потреби підтримки, оскільки в найближчі п'ять років необхідно виділяти 20 млрд. грн
щорічно, щоб зробити аграрний сектор провідною
бюджетоформуючою галуззю.
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Суттєвою вадою фінансової підтримки є відсутність середньо- та довгострокових прогнозів розвитку галузі, на основі яких були б сформовані пріоритетні напрями бюджетної підтримки розвитку АПВ,
до цього часу не сформована концепція бюджетної
підтримки та не визначена цільова її аудиторія.
Мало уваги приділяється належному фінансовому
контролю при залученні та використанні бюджетних
коштів підприємствами.
Водночас, механізм бюджетної підтримки розвитку аграрної галузі знаходиться у стані перманентного реформування, оскільки сучасна правова база
державної фінансової підтримки розвитку аграрного сектору все ще не забезпечує належного стимулювання виконання завдань аграрної політики, що
вимагає поглиблення відповідних досліджень для
вирішення вказаних проблем.
Ціль роботи. Оцінити державний вплив на економічні процеси в аграрному виробництві багатоаспектний, що обумовлено наявністю, з однієї сторони, широкого арсеналу методів його здійснення, а
з іншої – об'єктів, на які він спрямований. Їх раціональне поєднання та ефективне використання вимагає дослідження стану та перспектив розвитку, що і
є метою даної статті.
Виклад основного матеріалу. АПК – це сукупність галузей народного господарства, зайнятих
виробництвом продукції сільського господарства, її
зберіганням, переробкою і доведенням до споживача.
У ринковій економіці сукупність відносин і
зв'язків галузей АПК становить систему агробізнесу.
Аграрна політика включає в себе наступні складові:
1. Розробка науково обґрунтованих концепцiй
розвитку аграрного сектору.
Вона формується на основi об’єктивних економічних законів, глибокого i всебiчного аналiзу стану
аграрного сектора, можливiсть розвитку виробничих
сил i виробничих вiдносин, потреб суспiльства.
2. Визначення прiоритетних напрямкiв розвитку
галузей агропромислового виробництва.
Визначаються вони на перспективу i на поточний період з врахуванням природно-клiматичних
умов, виробничих можливостей окремих регiонiв,
розмiщення населення на територiях.
3. Розробка заходiв по фiнансовому забезпеченню.
Вони вирiшують економiчнi та соцiальнi задачi
села.
4. Здiйснення практичних дiй, які спрямованi
на досягнення поставлених цiлей з врахуванням
вибраних шляхiв їх досягнення, внутрiшніх та
мiжнародних факторiв, соцiальних особливостей
села.
Вони
включають:
проведення
земельної
реформи, розвиток iнфраструктури, розширення
свободи пiдприємницької діяльностi i обмеження
монополiзму.
Слід зазначити, що сталий розвиток – дуже
непроста тема. Сільське господарство – це не лише
галузь, що створює продукти харчування, а й основа
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екологічної безпеки Землі. Стале сільське господарство повинне бути економічно доцільним, соціально
відповідальним, воно повинно сприяти збереженню
земельних, водних, генетичних та інших ресурсів
для майбутніх поколінь. Для досягнення сталого
розвитку сільськогосподарського сектору України
необхідно взаємовигідне використання ресурсу
природним світом та людиною, ефективне використання відновлюваних та невідновлюваних ресурсів,
сприяння розвитку біологічного різноманіття, оптимальне використання земельних ресурсів. Доцільним є прийняття на державному рівні програм сталого розвитку сільського господарства та ефективне
регулювання цього процесу.
Сьогодні понад 80% фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господарства
[7, с. 6]. Тому її виробництво є головною умовою
існування людства. Тобто забезпечення населення
якісною продукцією сільського господарства в необхідній кількості можливо за умови розвитку сталого
сільського господарства, і державна фінансова підтримка має цьому сприяти.
Як відомо, Україна задекларувала своє прагнення
впроваджувати принцип сталого розвитку, приєднавшись до міжнародних програмних документів у цій
сфері. Проте у прийнятій 1996 р. Конституції України
термін сталий розвиток не використовується [8, с. 5].
Питання сталого розвитку на державному рівні в
Україні вперше було розглянуто у 2001 р., коли була
розроблена і схвалена Урядом України відповідна
концепція сталого розвитку. Тоді ж ця концепція була
передана на розгляд Верховній Раді України. У січні
2002 р. вона була обговорена на Пленарному засіданні
і через порушення в проекті співвідношення між
екологічними, соціальними і економічними завданнями не була прийнята як Закон України, що знову
повернуло Україну на «сировинний шлях розвитку»
[9, с. 25; 10, с. 34]. Також у 2010 р. було прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. № 121-р Про схвалення Концепції Державної
цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року, проте Розпорядження
втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
№ 1761-р від 02.09.2010 [11].
Розглядаючи питання фінансування державою
сталого розвитку сільського господарства в Україні,
варто відзначити такі документи, як Закон «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» 1990 р.
(з останніми змінами 2015 р.), Закон «Про державну
підтримку сільського господарства» 2004 р., Державну цільову програму розвитку українського села
на період до 2015 р., прийняту в 2007 р., національний проект «Відроджене скотарство» (термін реалізації проекту розрахований до 2015 р.), Державну
цільову програму сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року, Концепцію Державної
програми сталого сільського розвитку України на
період до 2020 року.
Державна фінансова підтримка, як правило, спрямовується на заходи, що мають важливе значення

для розвитку сільського господарства і не можуть
бути профінансовані власними коштами аграрних
підприємств або за рахунок кредитів комерційних
банків. Державна підтримка сільського господарства
України охоплює бюджетне фінансування програм і
заходів, які спрямовуються на розвиток галузі, пільговий режим оподаткування, часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами
комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед бюджетом [13, с. 265].
Сучасний економічний стан створив чимало труднощів у аграрному секторі. Певні труднощі пов'язані
з відсутністю сучасної системи матеріально-технічного постачання, сервісного і консультаційного
обслуговування, ефективного механізму захисту
цін на основні продовольчі товари тощо. Ослаблена
фінансова допомога фермерам з боку держави.
Для підвищення ефективності функціонування
фермерських господарств потребують першочергового вирішення такі питання:
• виділення фермерам земельних площ згідно з
діючим законодавством;
• надання державної підтримки у придбанні
техніки, проектуванні і будівництві доріг, мереж
електро- та водопостачання тощо;
• своєчасні розрахунки з фермерами за продану
державі продукцію з відповідною індексацією;
• збільшення розмірів фермерських господарств
за рахунок оренди земель та кооперування;
• удосконалення системи оподаткування фермерів;
• надання фермерам пільгових довгострокових та короткострокових вітчизняних та іноземних
валютних кредитів під заставу майна і майбутній
урожай для придбання високопродуктивної техніки,
придбання племінної худоби, оборотних засобів
(добрив, насіння, пестицидів та паливно-мастильних
матеріалів);
• кооперування фермерів у переробці, збуті продукції, постачанні, технічному обслуговуванні тощо;
• інформаційне забезпечення фермерських господарств;
• створення системи підготовки і перепідготовки фермерів;
• організація консультаційних служб для фермерів з технологічних, економічних, юридичних питань;
• фінансування досліджень з проблем розвитку
фермерства.
В умовах, що склалися сьогодні в Україні, з метою
розвитку АПК і країни в цілому, крім перерахованих
вище напрямів, держава повинна підтримувати розвиток фермерства; сприяти в реалізації продукції у
межах квот і гарантованих цін, які запроваджують
органи державної влади; дотувати виробництво
окремих видів продукції; підтримувати розвиток
аграрного підприємництва; провадити антимонопольну політику; забезпечувати підготовку кадрів,
підтримувати розвиток аграрної науки, соціальної
інфраструктури.
Майже всі західні країни у взаємовідносинах сільського господарства з іншими галузями, у питаннях
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експорту та імпорту сільськогосподарської сировини і
продуктів дотримуються принципу аграрного протекціонізму. Планово-економічне регулювання аграрного
сектора у період переходу до ринку повинно поєднувати принципи індикативності і директивності. Державне регулювання розвитку АПК значною мірою
можна забезпечити програмним регулюванням.
Як відомо Україна прагне вступити до ЄС. Розглянемо аграрну політику ЄС:
Обов’язкове фінансування на підтримку сільського господарства забезпечується Європейським
фондом сільськогосподарської орієнтації і гарантій
(FEO GA). Кошти цього фонду переважно виділяються на гарантії сільськогосподарським товаровиробникам через спільні організації, що забезпечують
регулювання внутрішнього ринку шляхом інтервенційних закупок, відшкодування витрат, пов’язаних з
її зберіганням, прямими державними субсидіями та
субсидіями на сприяння реалізації продукції і дотаціями на її експорті.
За рахунок бюджетного фінансування аграрного
виробництва здійснюється проведення структурних реформ та відшкодування інших об’єктивних
заходів. В рамках ЄС передбачаються заходи на
модернізацію виробництва, відшкодування збитків,
завданих стихійними явищами, створення належних стартових умов для молодих фермерів, субсидії
на переробку і збут сільськогосподарської продукції, подолання нерівностей у розвитку територій, а
також структурні реформи в рамках власне САП.
Важливим напрямом фінансового регулювання
сільського господарства країн-членів ЄС є визначення розмірів прямих державних субсидій національним товаровиробникам на забезпечення екологізації аграрного виробництва і сталого розвитку
сільських територій. Досвід країн ЄС показує, що
у перші роки переходу від звичайного до органічного землеробства в середньому збільшена частка в
загальних площах до 4%, а в Австрії та Італії вона
становить 8%, у Швейцарії – 10% і в Швеції – майже
12%. В Австрії на 1 га всіх посівних виділяється
317 дол. США, луків (пасовищ) – 4211, овочів – 422,
фруктів і винограду на вино – 704 дол. США [9].
Іншим орієнтиром фінансового регулювання
сільського господарства країн ЄС є оптимізація
процесу ціноутворення. Так, у ситуації, коли ЄС є
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нетто-імпортером продовольчих товарів, єдина політика забезпечується щорічним визначенням цільової максимальної ціни на внутрішньому ринку, яка,
як правило, перевищує рівень відповідних цін, що
склалися у даний період на світовому ринку. З метою
уникнення дестабілізації ринку на імпортні товари
встановлюється змінне мито, яке може коливатися
залежно від різниці між рівнем плаваючої ціни на
світовому ринку та постійною внутрішньою цільовою ціною. У такий спосіб підтримується конкурентоспроможність сільськогосподарських товаровиробників на внутрішньому ринку [10; 11; 12; 13].
ЄС використовує фінансове регулювання при
здійснення зовнішньо-економічної діяльності сільського господарства. Зокрема, експортні субсидії
надаються на період, коли ціни внутрішнього ринку
низькі, а їх загальний обсяг залежить від цін внутрішнього ринку і цін на ринках третіх країн. Одночасно можуть запроваджуватися фінансові субсидії
на експорт до держав, які є постійними покупцями
продукції сільського господарства країн ЄС. За певних умов субсидії на виробництво молока можуть
становити 55%, яловичини – 44%, свинини – 17%.
Висновки. Отже, державна фінансова підтримка
має на меті забезпечення продовольчої безпеки держави та конкурентоспроможності аграрного виробництва та відіграє значну роль у сталому розвитку
сільського господарства. Результати проведених
досліджень свідчать про важливість і доцільність
державної фінансової підтримки розвитку сільського господарства. Державна підтримка розвитку базових галузей аграрної економіки повинна
здійснюватись з метою сприяння забезпечення
доступу аграрних товаровиробників до інвестиційних ресурсів для формування продовольчої безпеки
країни в довгостроковій перспективі та підвищення
життєвого рівня громадян. Для ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні
та підвищення його конкурентоспроможності перш
за все необхідно впорядкувати процес державного
фінансування сільського господарства, забезпечити
його значне зростання та ефективність використання, що відповідає як принципам ринкової економіки, так і підходам до державного стимулювання
сільськогосподарського виробництва в інших країнах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Воскобойник О.Г.
магистр
Международного научно-технического университета
имени академика Юрия Бугая
В статье рассмотрены особенности государственной финансовой поддержки аграрного сектора экономики
Украины, проанализированы ее состояние и перспективы развития. Сельское хозяйство сегодня является наименее конкурентоспособной отраслью национальной экономики и его функционирования во многом зависит
от мер государственной поддержки его развития. Это требует государственной поддержки аграрного производства, которая в настоящее время является явно недостаточной. Анализ показывает, что в США уровень
государственной поддержки сельского хозяйства составляет 40% от стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции в странах ЕС – 35%, в Японии и Франции – 72, в Украине – только 8,3%. Финансовое
регулирование сельского хозяйства заключается в установлении определенных пропорций распределения
доходов с помощью финансовых инструментов, влияющих на обеспечение финансовыми ресурсами аграрного производства и установки соответствующей системы реализации экономических интересов.
Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, стратегия развития аграрного сектора, бюджетная
политика, АПК
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Voskoboiinyk O.G.
Master of Economics and Management Department
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In the article the features of state financial support for the agricultural sector of Ukraine's economy, analyzes its
condition and prospects of development. Agriculture is currently the least competitive sector of the national economy
and its operation is largely dependent on state support measures for its development. It requires state support of
agricultural production, which currently is manifestly insufficient. The analysis shows that in the US the level of state
support for agriculture is 40% of the value of agricultural production in EU countries – 35% in Japan and France –
72, Ukraine – only 8,3%. Financial regulation agriculture is to establish certain proportions of income distribution
through financial instruments that affect the provision of financial resources, agricultural production and establish an
appropriate system in economic interests.
Keywords: state financial support, strategy of development of the agricultural sector, fiscal policy, agriculture.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
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магістр
Черкаського державного технологічного університету
У статті розглядається поняття «заробітної плати», стан та проблеми організації обліку в сучасних
умовах господарювання. У перспективі саме досконала організація обліку заробітної плати сприятиме підвищенню продуктивності праці та повному використанні робочого часу і дасть можливість
якісно, правдиво, справедливо, повно і своєчасно розраховуватися з персоналом.
Ключові слова: заробітна плата, організація обліку, продуктивність праці, прожитковий мінімум,
мінімальна оплата праці, стимулювання, заохочення.

Постановка проблеми. Важливу роль в організації обліку заробітної плати відіграють форми й
системи оплати праці. Системи оплати праці виступають з’єднувальним елементом між тарифною
системою і нормуванням праці і за допомогою них
досягаються якісні показники які характеризують
оплату праці. За допомогою цих елементів можна
установити залежність заробітної плати від результатів праці, а точніше її якості і кількості.
Кожне підприємство обирає форму і систему
заробітної плати індивідуально базуючись на специфіці його діяльності, саме через ці елементи можна
впливати на якість праці конкретного працівника чи
колективу.
Розрізняють дві форми заробітної плати:
– почасова;
– відрядна.
При відрядній формі оплати праці мірою праці
виступає обсяг виконаних робіт, а при почасовій –
відпрацьований час, а заробітна плата нараховується
працівнику згідно з його тарифною ставкою, посадовий оклад за фактично відпрацьований час.
Актуальність. На сьогодні Україна знаходиться
в процесі реформування, ці реформи зачіпають безліч галузей економіки і є наслідком того що потрібно
удосконалювати організацію обліку оплати праці на
підприємствах. Це питання є актуальним тому, що
відбуваються зміни як нормативної так і документальної бази оплати праці на підприємствах. Можна
спостерігати велику різницю в оплаті праці як між
певними соціальними групами так і в певних регіонах, таким чином заробітна плата втратила свою
стимулюючу функцію і це ускладнює здійснення
мотивування працівників якісно виконувати свої
професійні обов’язки.
Огляд досліджень. Проблемні питання з обліку
оплати праці розглядали такі вчені як О.Ф. Андросової [4], Н.Л. Гапоненко [9], О.В. Кантаєвої [14],
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Н.В. Потриваєвої [16], С.В. Сирцевої [17], Н.В. Сєкіріної [18] тощо. Дослідивши літературу у якій розглянуто питання обліку розрахунків з оплати праці
можна сказати що багато питань є достатньо висвітленими але існують і такі які потребують доопрацювання, це проблеми побудови системи оплати праці
та стимулювання працівників
Цілі дослідження. Дослідити стан та проблеми
організації обліку заробітної плати в сучасних умовах
господарювання та запропонувати шляхи покращення.
Виклад основного матеріалу. Дослідивши наукові праці різних вчених ми дійшли висновку що в
сучасній науковій літературі не існує одного трактування понять «оплата праці» та «заробітна плата», це
можна спостерігати й у діючому законодавстві України. У нормах статті 1 Закону України «Про оплату
праці» [1] та Кодексі законів про працю [3] України
говориться про ідентичність цих двох понять «оплата
праці» та «заробітна плата». Дамо визначення цим
поняттям – отже, це винагорода, яку за трудовим
договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу. Опрацювавши Податковий кодекс
України, статистичні дані та наукову літературу яка
дає змогу оцінити стан заробітної плати дало змогу
зробити такий висновок, що поняття і як наслідок
обліково-аналітична категорія «оплата праці» дещо
ширше за поняття «заробітної плати».
У Конституції України говориться про те, що
кожному громадянину гарантується право на працю,
що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку людина вільно обирає чи на яку вільно
погоджується. Що до Закону «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» [2] можна
дати таке визначення, що заробітна плата – це винагорода, обчислена як правило у грошовому виразі,
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану
ним роботу.
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А. Сміт, та Д. Рікардо які є класиками економічної теорії у своїх працях дають своє визначення
поняттю «заробітна плата», А. Сміт вважає, що заробітна плата включає в себе вартість життєвих засобів
людини, а Д. Рікардо зазначає що заробітна плата є
грошовим виразом який є мінімумом засобів існування [11, с. 114].
У свою чергу вітчизняні економісти також досліджували поняття «заробітна плата» і пропонують
інше визначення. Наприклад, на думку С.Ф. Покропивного «заробітна плата» відображає відносини
між найманими працівниками і роботодавцями щодо
розподілу новоствореної вартості (доходу).
Якщо порівнювати трактування поняття А. Сміта
і Д. Рікардо з поняттям С. Покропивного то можна
сказати що для перших вчених заробітна плата є
формою доходу, а С. Покропивний трактує її як елемент витрат на виробництво, фактором від якого
залежить конкурентоспроможність продукції і елементом доходу суб’єкта господарювання [12, с. 409].
М.Д. Ведерников також досліджував заробітну
плату і дав таке визначення поняттю «заробітна
плата» – що це первинний дохід домашніх господарств, який передбачає винагороду в грошовому
або натуральному виразі, щомає бути виплачений
роботодавцем найманому працівнику за роботу
виконану у звітному періоді [7, с. 75].
Існує дуже багато визначень поняття «заробітної
плати», але на нашу думку найповніше це поняття
трактує О.А. Грішнова, вона розглядає його з кількох
позицій:
– економічної теорії;
– економіки праці;
– найманого працівника;
– підприємця.
З позиції економічної теорії заробітна плата – це
економічна категорія що відображає відносини між
роботодавцем і найманим працівником з приводу
розподілу доходу.
З позиції економіки праці заробітна праця – це
винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за
трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано.
З позиції найманого працівника, заробітна плата –
це основна частина його трудового доходу, який він
отримає в результаті реалізації здатності до праці і
який має забезпечити відтворення робочої сили.
З позиції підприємця заробітна плата – це елемент витрат виробництва і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів
праці [10, с. 274].
На сьогодні система оплати є неефективною і
потребує доопрацювання правових засадах як на
рівні підприємств так і на рівні держави. Україна
потребує кардинальних змін щодо організації та
мотивації праці, її оподаткування, ці складові є основою соціально-економічного розвитку.
Н.В. Шульга досліджувала стан державного та
договірного регулювання оплати праці в Україні і

зазначає що існують проблеми які негативно впливають на організацію оплати праці та пов'язаний з
нею облік на підприємствах. Все це говорить про те
що низка загальноекономічних і загальнодержавних завдань потребує вирішення, а саме: прийняття
нового Трудового кодексу, оскільки той який є на
сьогодні є досить застарілим, реформування системи оподаткування, яку можна оцінити як досить
складну у трактуванні, стимулювання розробці
nanoтехнологій, вдосконалення методики і організації обліку оплати праці тощо [19, с. 130].
Т.Г. Мельник говорить, що система бухгалтерського обліку, а точніше оплати праці перебуває в
процесі реформування відповідно міжнародним
стандартам і на сьогодні потребує доопрацювання.
Здебільшого це тому, що праця як об’єкт обліку є
однією із найскладніших економічних категорій,
оскільки повинна здійснювати життєво необхідні
функції для людини, такі як регулююча, стимулююча, соціальна. Можна сказати що на всіх етапах
розвитку економіки і суспільства оплата праці була
і залишається найвагомішим мотиваційним фактором. На сьогодні заробітна плата для більшості
населення втратила такі функції як відтворювальну
і стимулюючу і фактично перетворилася у соціальні
виплати які не залежать ні від якості ні від кількості
виконаних робіт [15, с. 58].
Д.М. Ядранський вважав, що для того щоб дати
характеристику персоналу підприємства і отримати необхідну інформацію потрібно дослідити такі
об’єкти:
– кваліфікаційно-професійну характеристику
персоналу;
– розрахувати показника, які характеризують охорону праці та умови праці;
– рівень безробіття;
– рівень дотримання трудового законодавства;
– рівень заробітної плати та доходів працівників;
– стан і рівень нормування праці;
– соціально-трудові відносини;
– забезпеченість підвищення показника продуктивності праці;
– рівень травматизму та захворюваності [20].
Підсумувавши вище сказане стає зрозуміло, що
існує потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній
інформації яка характеризує оплату праці для кожної зі сторін соціально – трудових відносин, якими є
держава, працівник і роботодавець, при цьому кожна
сторона розглядає заробітну плату по різному, але
правильність нарахування заробітної плати та утримання із неї зачіпає інтереси всіх сторін.
Для перебудови економіки обов’язково повинна виконуватися умова посилення соціальної підтримки працівників, адже саме працездатне населення є складовою економіки кожної країни. Що
стосується заробітної плати, то вона повинна залежати від важкості роботи, кваліфікації працівника,
стажу роботи та ін.
Метод за яким відбувається формування оплати
праці у нашій країні, а саме прирівнювання його
до прожиткового мінімуму має багато недоліків.
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Оскільки Україна прагне інтеграції з Європейським
союзом необхідно реформувати політику оплати
праці відповідно до європейських стандартів. Негативні наслідки цього методу:
1. Сприяння зубожінню великої кількості найманих працівників і знижує їх купівельну спроможність;
2. Сприяє зниженню конкурентоздатності товарів
народного господарства як у межах країни так і на
міжнародному ринку;
3. Має негативний вплив на відродження економіки і ускладнює її функціонування.
Якщо порівнювати ситуацію яка склалася в
нашій країні із іншими країнами, наприклад Європейського союзу, можна спостерігати, що прожитковий мінімум у цих країнах дорівнює середньому
рівню життя і гарантований кожному працівникові. У більшій кількості цих країн він переглядається кожного року і враховуються такі фактори, як
покращення нормальних умов харчування і важливі
життєві умови [5].
Серед факторів які впливають на відродження
національної економіки одним з головних є інтеграція промислового виробництва, що дасть можливість конкурувати підприємствам як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, це також дасть
можливість працівникам розвивати їх творчу ініціативу, а саме для впровадження нових видів чи напрямів діяльності, що в майбутньому може принести
доходи для підприємств. Як наслідок цього підприємства зможуть забезпечувати підвищення заробітної плати працівників і відповідно і прожиткового
мінімуму. Можна сказати що головною проблемою
нашої країни є те, що взагалі не приділяється увага
можливостям професійно кваліфікаційного розвитку працівників, оскільки підприємства не хочуть
нести додаткові витрати так і не розуміючи, що це
своєрідна інвестиція яка в майбутньому обов’язково
окупиться, саме це і відрізняє нашу країну від країн
Європейського союзу, оскільки в тих країнах це
практикується.
Можна запропонувати таку схему організації
праці, розробити бальні коефіцієнти за допомогою
яких можна дати оцінку оплаті праці по різних видах
робіт.
Суть цього методу така, що вибирається певна
кількість факторів які можуть впливати на кваліфікацію і диференціацію кожного працівника окремо
і оцінювати виконання ними своїх професійних
обов’язків. Кожній категорії персоналу відповідатимуть різні системи показників їх оцінки.
Тарифікацію працівників які займають керівні
посади ефективно здійснювати за допомогою простої або складної оцінки. Вони можуть відрізнятися
кількістю балів, впливом факторів та ін. При використання простої бальної оцінки всі фактори мають
рівне значення і однакову кількість розрядів.
Результатами дослідження роботи яку виконали працівники встановлюється відповідна заробітна плата від найбільшого до найменшого, рівень
оплати праці працівника який отримав найменшу
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кількість балів можна визначити за допомогою діалогу між керівником підприємства і цим працівником, при цьому враховуючи рівень оплати праці на
ринку праці [8].
В процесі здійснення робочого процесу може
виникнути така ситуація що спостерігається зменшення рівня оплати праці. Зазвичай на практиці
заробіток цього працівника залишається незмінним
якщо він виконав ту роботу яка була йому надана.
Суть полягає у тому, що заробітна плата буде залежати від кінцевих результатів робіт і збільшуватися
при їх покращенні. Чим вища кількість балів – тим
вища заробітна плата.
В умовах державного регулювання оплати праці
її підвищення можливе за рахунок зменшення матеріальних інтересів значної частини працівників, але
це може викликати негативні наслідки і ускладнити
психологічну обстановку, тому доцільно було б виділити певну частину коштів для того щоб підвищення
заробітної плати було не тільки за рахунок коштів
працівників, а і за рахунок держави.
Оскільки працівники поділяються на категорії,
то для кожної з них розробляються сітки трудових
ставок. Але на початку вони є загальними, саме за
допомогою них розрізняють відмінності у статусі.
В межах цієї сітки кожній категорії призначається
своє місце. Його розмір знаходиться у межах:
– для виробничих робітників – з 1 по 4 розряд
включно;
– для фахівців та службовців – з 3 по 7 розряд
включно;
– для керівного персоналу – з 8 по 10 розряд
включно [6].
Величина тарифної ставки кожного працівника
зростає паралельно з присвоєнням наступного розряду.
Бухгалтерський облік оплати праці необхідно
організовувати так, щоб це допомагало підвищенню таких показників як продуктивність праці,
раціональне використання робочого часу і правильний розрахунок чисельності працівників з
метою визначення правильної суми податку, яку
необхідно сплатити державі. Саме від організації
обліку оплати праці залежить якість, повнота і своєчасність, справедливість, правдивість розрахунків
з персоналом.
Розрахунок заробітної плати це дуже важкий і
відповідальний процес, який потрібно виконати за
певний строк між поданням інформації та видачі
працівнику. Тому, для того щоб заощадити час необхідно заздалегідь готувати порядок обліку. Організація оплати праці має суттєвий вплив на ефективність
діяльності підприємства. Одним з основних факторів
які мають вплив на ефективність праці можна виділити мотиваційну політику. Важливу роль у мотиваційній політиці відіграє рівень заробітної плати.
Щодо ефективності праці, то це можна розуміти як
відношення результатів праці з величиною витрат,
тобто досягнення максимального ефекту за найменших витрат. Врегулювання цих чинників забезпечує
ефективну організацію оплати праці [18].

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Важливим питанням реформування бухгалтерського обліку заробітної плати є вдосконалення аналітичного обліку, бо саме від даних аналітичного
обліку залежить аналітична оцінка стану персоналу
та місця його знаходження, відпрацьований і не відпрацьований час, обсяг продукції, виконання норм
продажу, фонд заробітної плати та його структури.
Від організації обліку оплати праці залежить своєчасність розрахунків з працівниками та справедливість.
Організація оплати праці на підприємствах має
базуватися на:
– удосконаленні тарифної системи;
– удосконаленні нормування праці;
– правильний вибір форм і систем заробітної
плати [17].
Організовуючи облік оплати праці підприємства мають підходити до цього питання дуже серйозно, враховувати доцільність, робити висновки за
результатами наукових досліджень чи міжнародного
досвіду.
Завданнями вдосконалення обліку оплати праці є:
– прискорення науково-технічного прогресу;
– механізація трудомістких робіт;
– оптимальне використання трудових ресурсів;
– раціональне використання робочого часу.
На сьогоднішній день для швидкого здійснення
обліку використовують засоби обчислювальної техніки, що пришвидшує і полегшує роботу бухгалтера.
Особливістю цього обліку є можливість отримувати
інформацію досить швидко і в розрізах, необхідних
для управління чи аналізу або складання звітності [13].
Не слід забувати й напрямки удосконалення організації заробітної плати, які мають здійснюватися
разом із проведенням загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової політики
Одним з можливих напрямів вдосконалення оплати
праці працівників є підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Тому, важливо в сучасних
умовах передбачити на підприємствах такі системи
матеріального й морального заохочення, так побудувати відносини в колективі, щоб психологічний
клімат сприяв поліпшенню працездатності, підвищенню ефективності виробництва.
Основним і визначальним елементом трудового
процесу є працівник з його вмінням і кваліфікацією,
відношенням до праці, потребами й можливостями
їхнього задоволення.
Заробітна плата має залежати безпосередньо від
результатів праці й у той же час впливати на його

показники, стимулювати розвиток виробництва,
ефективність роботи, підвищення кількісних і якісних
результатів показників які характеризують працю.
Висновки. Важливим аспектом діяльності кожного підприємства є організація обліку оплати праці,
тому підприємство повинно підходити до цього
дуже обережно і враховувати доцільність використання результатів наукових досліджень, міжнародний досвід, також важливо звернути увагу на працівників, адже такий фактор як мотивація має вагомий
вплив на якість та швидкість виконання завдань які
покладено на трудовий персонал підприємств.
Також на організацію обліку впливає форма
оплати праці погодинна чи відрядна, тому при
виборі форми потрібно враховувати особливості
господарської діяльності підприємства, а саме чим
займається підприємство, наприклад якщо це виробництво то доцільно було б застосовувати відрядну
форму оплати праці, це стимулюватиме працівників
до збільшення обсягу виробництва, а якщо це будівництво то така форма оплати праці як погодинна на
нашу думку буде більш ефективною. Не слід забувати і про заохочувальні виплати, можна здійснювати доплати за перевиконання плану, це матиме
стимулюючий вплив на працівників, також можна
в кінці кожного року вибирати кращих працівника і
нагороджувати їх, це може бути грошова винагорода,
путівка на відпочинок, або інші подарунки які обере
підприємство, це мотивуватиме працівників якісно і
швидко виконувати свою роботу.
Не менш важливе місце займає і психологічний
клімат у колективі, оскільки якщо колектив дружній, працює разом, працівники допомагають один
одному, то і робота буде робитися швидше, також на
нашу думку відповідальність повинен нести колектив, а не одна людина, це дасть можливість персоналу відчувати себе одним цілим і не тягнути одіяло кожному на себе. Можна створити відділ який
буде спостерігати за правильністю нарахування та
своєчасністю виплати заробітної плати, також відділ
може розробити систему коефіцієнтів розрахувавши
які можна буде дати якісну оцінку діяльності кожного працівника і спостерігаючи відхилення може
впливати на роботу кожного працюючого.
Тому врахувавши наші рекомендації, можна
покращити організацію обліку заробітної плати і
тим самим підвищивши продуктивність праці, стимулювати розвиток виробництва і побудувати відносини в колективі так, щоб психологічний клімат
сприяв поліпшенню працездатності.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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В статье рассматривается понятие «заработной платы», состояние и проблемы организации учета в современных условиях хозяйствования. В перспективе именно совершенная организация учета заработной платы будет
способствовать повышению производительности труда и полном использовании рабочего времени и даст возможность качественно, правдиво, справедливо, полно и своевременно рассчитываться с персоналом.
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РЕЙТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Гудзь Ю.Ф.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки і торгівлі мені Михайла Туган-Барановського
В статті проаналізовано ефективності рейтингових оцінок якості продукції переробних підприємств
АПК та розробка моделі. В процесі дослідження методичних аспектів використання рейтингових оцінок якості продукції переробних підприємств АПК використано: системний аналіз – для деталізації і
розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи та методи теоретичного
узагальнення і порівняння методик рейтингової оцінки якості продукції. На підставі проведеного
дослідження розглянута і запропонована модель рейтингової оцінки якості продукції переробних
підприємств АПК та запропоновані рекомендації, спрямовані на розвиток якості продукції підприємств АПК. Результати дослідження показують, що рейтингова оцінка якості продукції може бути
ефективно застосована для переробних підприємств АПК. Запропонована власна модель рейтингової
оцінки для підприємств переробної галузі АПК та визначені основні параметри для цієї моделі. Дана
модель дає змогу вдосконалити оцінку якості продукції підприємств. Методичні аспекти рейтингової оцінки якості продукції переробних підприємств АПК доведені до рівня узагальнень, конкретної
методики і практичних рекомендацій для підприємств галузі.
Ключові слова: якість продукції, переробні підприємства АПК, рейтинг, мультиплікативний метод,
рейтингова оцінка, матриця коефіцієнтів.

Постановка проблеми. Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС набула чинності з 1 січня
2016 року. Це широкомасштабна за змістом торговельна угода, яка спрямована на зменшення та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо
товарів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а
також на приведення українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у відповідність правилам та регламентам ЄС з метою забезпечення
вільного руху товарів і послуг між двома сторонами
та взаємного недискримінаційного ставлення до
компаній, товарів і послуг на території України та
ЄС. Тому, розробка методичних основ рейтингової
оцінки якості товару вітчизняних підприємств АПК
в сучасних умовах євроінтеграції є дуже актуальна.
Об’єктом рейтингового аналізу переробних підприємств – є конкурентоспроможність продукції, сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що
забезпечують конкретну потребу покупця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми рейтингової
оцінки якості продукції зробили такі вітчизняні
учені як Богатов О. И. [1], Воронкова А. Є. [2], Дацишин М. А. [3], Кирчата І.М. [4], Подсмашна І.М. [5],
Смагач О. І. [6]. В той же час недостатньо вивченими
і розробленими залишаються питання підвищення
конкурентоспроможності продукції переробних підприємств з урахуванням рейтингових оцінок якості
продукції, а відсутність системи її оцінки робить
постановку проблеми актуальною. Перед керівниками підприємств постає проблема пошуку такої
системи управління якістю, яка б відповідала принципам єдності підходів на різних рівнях управління,
можливості управління якістю на усіх стадіях жит-

тєвого циклу товару, поєднання зниженням витрат з
досягненням якості продукції.
Мета досліджень. Метою статті є аналіз ефективності рейтингових оцінок якості продукції підприємств та поглиблення теоретично-методичних
підходів до розробки рейтингове управління якістю
продукції переробних підприємств АПК.
Виклад основного матеріалу. З 1 січня 2016 року
український ринок став відкритий для країн ЄС,
тому перед переробними підприємствами АПК, стоять проблеми, пов’язані з міжнародною конкуренцією та масштабним проникненням продовольчих
товарів іноземних виробників на українські ринки.
Щоб використати можливості та уникнути небезпек,
вітчизняні виробники повинні підвищувати якість
своїх товарів.
У переважній більшості вітчизняних переробних
підприємств АПК відсутній досвід роботи по забезпеченню якості продукції та її рейтингу відносно
інших виробничих підприємств-конкурентів. Значна
кількість переробних підприємств АПК, пройшовши
адаптацію до умов ринкової економіки, має невисокий рівень конкурентоспроможності продукції.
Частина науковців визначає рейтинг як індивідуальний показник оцінки кого чи будь-чого, або
власне сама така оцінка. Рейтинг виробу (підприємства) на ринку – його місце серед конкурентів за конкурентоспроможністю та задоволеністю споживача
[7, с. 38].
В словнику сучасної економіки рейтинг (англ.
Rating – оцінка) – метод оцінки, віднесення до певного класу, розряду або категорії за визначеними
показниками, а саме: 1) оцінка вагомості, масштабності, важливості об’єкта (фірми, банка), проблеми,
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xij − min xij

місця, котрі характеризуються числовим показниде y ij –= стандартизоване значення i-го показника
xij − min
xij max xij − min xij
ком або номером, що посідається в ряду подібних
j-го
виробу
(підприємства);
y ij =
max
x
−
min
xij
об’єктів; 2) показник кредитоспроможності компаi-го показника j-го виробу (підприij – значення
нії, надійності цінних паперів [8, с. 230].
ємства);
∑ Rγj ⋅ f γ (максимальне) значення i-го
Рейтинг – це термін, який походить із теорії ймоRij R– j =мінімальне
вірностей і математичної статистики. Дослівно «рейпоказника
j-го
виробу (підприємства);
R j = ∑ Rγj ⋅ f γ
тинг» (rating) означає «оцінка, визначення вартості,
m – загальна кількість показників;
віднесення до класу, розряду, категорії» [9, с. 542;
n – загальна кількість
aijвиробів (підприємств).
X ij = часткового рейтингового коефіці10, с. 418]. В англійській мові – це «відмітка, оцінка,
2. Розрахунок
aij
max aij
X ij єнта
= (рейтингу) Rij по визначених
положення, клас, розряд». Очевидно, що своїм корінгрупах показників
j
max a
ням воно виходить з латинського «ratio», що означає здійснюється
за ijформулою середньої арифметичної
j
xij − min xij
«розум, розрахунок, відношення». Таким чином, ети- стандартизованих
значень;
y ij =
m
мологічно рейтинг передбачає винесення розумного
3. Розрахунок
загального
коефіmax xij рейтингового
− min xij
Rj = ∑ K
i X ij
m
та зваженого судження, можливість співвідношення і цієнта
Rj виробу
i =1 (підприємства) здійснювався як
R j =середньозважена
K i X ij
∑
віднесення до того чи іншого класу, розряду, категорії
часткових рейтингів за групами:
i =1
об’єкту рейтингу на основі попередніх розрахунків.
n
R j = ∑ Rγj ⋅ f γ ,
(2)
Дослідження проблеми управління якістю нале= ΠQ
iгрупи показників.
n
де fγP
–t вагомість
γ
i =1
жить до найбільш актуальних проблем сучасної екоPt = Π
Qi запропонованої
Згідно
методики порівняльної
номічної теорії. Її актуальність зумовлена потребами
i =1
aij
рейтингової оцінки конкурентоспроможності
підпрактики, насамперед потребами різкого нарощуX
=
Pi
ij етапи
приємств
розглянемо
три
Q =
max aij
вання експортного потенціалу підприємств, забезпе- P
Pib етапі порівняльна оцінка
На першому
повинна
j
чення конкурентоспроможності товару на ринкуQ
як= i
враховувати
всі
важливі
параметри
конкурентоP
ib
усередині держави, так і на міжнародному рівні.
спроможності
P і базуватися неm на довільному наборі
Перед керівниками підприємств постає проблема
Q = а ibна характеристиках
показників,
тих
аспектів та
R j = ∑ Ki X
ij
пошуку такої системи управління якістю, яка б від- Pib
Pi
особливостей товару,
які мають
i =1 істотне значення для
Q
=
повідала принципам єдності підходів на різних рів- P
конкурентоспроможності.
i
нях управління, можливості управління якістю на
n
На другому етапі розраховані
значення показниусіх стадіях життєвого циклу товару, поєднання зни=
Q
ків, які мають різнуPрозмірність
і
t
Π i одиниці вимірюженням витрат з досягненням якості продукції
вання, необхідно привестиi =у1 відповідний вигляд.
Тим часом в основі якості продукції лежить
Для цього по кожному показнику проводиться
забезпечення її рівня відносно конкурентів. Такий
порівняння з умовним еталонним
підприємством,
P
рівень має ґрунтуватися на використанні рейтингу
Q = i по даному показнику.
який має найкращі результати
P
ib
та управлінням на його основі.
Еталоном порівняння є найбільш успішний конкуЗгідно концепції Інформаційно-рейтингового
рент, що досягнув найкращих результатів у процесі
агентства (ІРА) експертно-аналітичної компанії
xij P
− min xij
реальної ринкової конкуренції.
Qyij ==max x −ibmin x Це відповідає прак«ЮНІПРАВЕКС» рейтинг – це зведена оцінка стану
ij де ij підприємства по всіх
тиці ринкової конкуренції,P
i
організації, фірми, компанії, групи компаній за фікпоказниках намагаються бути кращими за своїх консований проміжок часу (півріччя, рік) по інтегровакурентів.
R j = ∑ Rγj ⋅ f γ
ним критеріям [11, с. 1].
Вихідні показники стандартизуються шляхом
Цінність рейтингу заключається в постійному
ділення на еталонне значення:
моніторингу ситуації по кожній рейтинговій компаaij
X ij =
нії та своєчасному коректуванні індексів групи ком(3)
max aij ,
паній, які в цілому віддзеркалюють динаміку ринку
j
де Xij – стандартизований i-й показник (коефіців розрізі кожного бізнес-сегменту.
i – номера показників
m
Таким чином, рейтинг виконує роль як індика- єнт) конкурентоспроможності,
R j = ∑ K i X ijпоказників, j – номера
тора стану конкурентного потенціалу переробних (i = 1, 2, 3, …, m), m – кількість
i =1
підприємств АПК, так і є метою його управління. підприємств (i = 1, 2, 3, …, n), n – кількість підприТому завдяки рейтингу, як комплексній оцінці конку- ємств, aij – значення i–тогоn показника j-го підприємPt = Π Qi
рентного потенціалу, можуть прийматися управлін- ства.
На третьому етапі дляi =1 отримання інтегрального
ські рішення, які змінять стан даного виду продукту
критерію і розрахунку рейтингового
числа, як прана позитивний результат.
Pi
Q = наступні
спеціальні
методи:
В джерелі [7, с. 50] використано методику, для вило використовуються
Pib
- метод виділення головного
критерію;
визначення рейтингу виробу та підприємства на
- мультиплікативний метод
згортки критеріїв;
ринку, який вміщує інформацію про їх конкурентоPib
- аддитивний методQ =згортки
критеріїв;
спроможність та задоволеність споживача за наведеPi
- метод вирахування відстаней.
ними етапами.
Мультиплікативний метод згортки критеріїв
1. Визначення стандартизованих значень показників конкурентоспроможності та задоволеності передбачає побудову інтегрального критерія у
вигляді простого або зваженого по важливості проспоживача за формулою:
xij − min xij
ведення локальних критеріїв, якщо вони задовольня,
(1)
y ij =
ють деяким умовам мультипликативності.
max xij − min xij
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R j = ∑ Rγj ⋅ f γ

R j = ∑ Rγj ⋅ f γ

aij
X ij =
aij
max
Адитивний метод згортки критеріїв
передбачає
j
побудову інтегрального критерію у вигляді простої
або зваженої суми локальних критеріїв:
m

R j = ∑ K i X ij ,
i =1

(4)

де Rj – рейтингове число j-го підприємства, Кі –
ваговий коефіцієнт важливості
критерія, що визнаn
Pt = Π Qi Xij – стандартизований
чається експертним шляхом,
i-й показник (коефіцієнт)i =1конкурентоспроможності,
i – номера показників (i = 1, 2, 3, …, m).
Pi основі розрахованих знаНа четвертому етапі
Q = на
Pib проводиться ранжування
чень рейтингової оцінки
підприємств по рівню конкурентоспроможності.
В залежності від вибраного
способу розрахунку
P
= ib
рейтингової оцінки Qпідприємства
впорядковується
Pi
або по зменшенню показника Rj, або по його збільшенню.
Коли передбачається порядок проходження підприємств від найвищого рейтингу до підприємств,
які мають найнижчий рейтинг (більш успішним
конкурентом вважається підприємство
з великим
xij − min xij
рейтинговим числом), то
yij =вони ранжуються по зменxij xx−ij min
xij x
xijmax
− min
шенню інтегральногоy y=критерію.
при
ij − minНаприклад,
ij
ij ij =
xmax
−
min
x
аддитивному згортанню maxкритеріїв
і
методу
визнаxij ij− min xij
ij
чення відстаней від початку координат. В протилежному випадку, якщо
R =по Rзмісту
⋅ f розрахунку рейR j =j ∑конкурентоспроможним
Rγj ⋅ f γ γj γ
тингового числа більш
є
R j = значенням
Rγj ⋅ f γ
підприємство з меншим
рейтингового
числа, ранжування проводиться по збільшенню рейaij aконкурентоспротингового числа, тобто найбільш
ij
X
=
ij
X
=
можним є підприємство зijнайменшим
aij aij aрейтинговим
maxmax
ij
числом.
X ij = j
j a пропонують
Кардаш В.Я., Антонченко max
М.Ю.
ij
j
своє бачення «рейтингу товару».
Вони
зазначають,
m
R j = ∑ Kmi Xрезультатів
що об’єктивність досягнутих
залежить
ij
i =1
від показників, узятих R
заj базу
Рейтинг
= m порівняння.
K i X ij
i
=
1
товару визначається за формулою
[15,
с.
39]:
Rj =
K i X ij
n
Pt = Π Qii=,1
(5)

∑
∑

∑
∑

i =1

n

Π
Π

де Pt – рейтинг товару;
відносний показник
Pt =Qt n– Q
i
якості товару; n – кількість
показників
якості, узятих
P
=
1
i
i
P
=
Q
Q =t
i
для оцінок.
Pib i =1
Відносний показник якості
товару обчислюється
Pi
за формулами:
Q=

Pib P
(6)
Q =Pi Pibi ,
Pib
або
P
(7)
Q = ib ,
Pibi
Q=
де Pi – одиничний показник
якості, що оцінюPi
Q=

ється; Pib – одиничний показник якості базової
моделі.
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Формула 5 застосовується для оцінки тих показників, збільшення яких свідчить про підвищення
якості продукції (потужність, продуктивність,
ресурс, довговічність). Формула 6,7 застосовується
для оцінки співвідношення показників, зменшення
яких забезпечує підвищення якості (зменшення
матеріаломісткості, витрат пального, споживання
енергії, похибки вимірювань).
Управління якістю продукції на основі рейтингу
пов’язується з комплексним показником оцінки стану
конкурентоспроможності продукції. На наш погляд,
сфера застосування рейтингової оцінки в процесі
управління конкурентоспроможністю продукції значно ширше. За допомогою рейтингів можна не тільки
оцінювати справжній або майбутній стан якості продукції, але і відбирати різні варіанти рішень (альтернатив), які забезпечують перехід конкурентоспроможності з одного стану в інший. Лише при такому
змістовному тлумаченні ролі та місця рейтингових
оцінок можна говорити про управління на основі рейтингу як певної концепції ухвалення рішень, що базується на використанні рейтингів в процесі реалізації
всіх стадій процесу управління: прогнозуванні та плануванні, регулюванні та контролі.
Управління конкурентоспроможністю продукції на основі рейтингу має ряд переваг перед традиційними методами: 1) підвищується надійність
процесу управління за рахунок ухвалення рішень з
урахуванням безлічі варіантів вирішення проблем
через скорочення об'єму оброблюваної інформації;
2) скорочується час і витрати на прийняття рішень;
3) з'являється конструктивна можливість комплексної оцінки різних варіантів з метою вибору найбільш ефективного з них; 4) забезпечується швидка і
технологічна реалізація за рахунок конструктивності
схеми; 5) забезпечується прозорість механізму рейтингового управління за рахунок порівняння варіантів по єдиній технологічній схемі; 6) здійснюється
облік думок і вимог різних зацікавлених сторін.
Висновки. Отже, аналізуючи різні методики,
доцільно підсумувати, що для визначення рейтингу
товару необхідно здійснити диференційовану оцінку
окремих показників, добуток яких дасть можливість визначити загальну кількісну характеристику
переваг одного виробу над іншим. За даною методикою рейтинг є найпростішим різновидом оцінки
технічного рівня продукції. Його показник можна
вважати попередньою, найбільш загальною оцінкою конкурентоспроможності товару. Використання
результатів рейтингової оцінки дозволяє розробити
та реалізувати стратегії для покращання поточного
становища підприємства.
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РЕЙТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Гудзь Ю.Ф.
кандидат экономических наук, доцент,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
В статье сделано анализ эффективности рейтинговых оценок качества продукции перерабатывающих предприятий АПК и разработка собственной модели. В процессе исследования методических аспектов использования
рейтинговых оценок качества продукции перерабатывающих предприятий АПК использованы: системный анализ – для детализации и расчленения объекта исследования на отдельные важные составляющие элементы и
методы теоретического обобщения и сравнения методик рейтинговой оценки качества продукции. На основании
проведенного исследования рассмотрена и предложена модель рейтинговой оценки качества продукции перерабатывающих предприятий АПК и предложены рекомендации, направленные на развитие качества продукции
на предприятиях АПК. Результаты исследования показывают, что рейтинговая оценка качества продукции может
быть эффективно применена для перерабатывающих предприятий АПК. . Предложена собственная модель рейтинговой оценки для предприятий перерабатывающей отрасли АПК и определены основные параметры для
этой модели. Данная модель позволяет усовершенствовать оценку качества продукции предприятий. Методические аспекты рейтинговой оценки качества продукции перерабатывающих предприятий АПК доведены до
уровня обобщений, конкретной методики и практических рекомендаций для предприятий отрасли.
Ключевые слова: Качество продукции, перерабатывающие предприятия АПК, рейтинг, мультипликативный
метод, рейтинговая оценка, матрица коэффициентов.

RATING QUALITY MANAGEMENT PRODUCTS
PROCESSING ENTERPRISESOF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
Gudz Y.F.
Candidate of Science in Economics (PhD), Associate Professor
Donetsk National Universityof Economics and Trade
named after MykhayiloTugan-Baranovsky
The aim of the article is to analyze the efficiency ratings of quality of products of the processing of agricultural enterprises
and the development of its own model. The study of methodological aspects of the use of ratings of quality of products
of the processing of agricultural enterprises used: system analysis – for the detail and the dismemberment of the object
of study on some important constituent elements and methods of theoretical generalization and comparison of methods
of rating the quality of products. Based on the studies reviewed and proposed a model of rating the quality of products of
the quality of products of agricultural enterprises and offered recommendations aimed at the development of competitive
capacity of enterprises. The results show that the rating of the competitive potential can be effectively used for the
processing of agricultural enterprises. A self -rated model for the processing industry and the agro-industrial complex
and the main parameters of this model . This model allows us to improve the assessment of the competitive capacity of
enterprises. Methodological aspects of the rated capacity of the processing of competitive agricultural enterprises brought
to the level of generalization, the specific methods and practical guidelines for the industry.
Keywords: quality of products, processing enterprises, rating, multiplicative method, rating, coefficient matrix
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД МЕНЕДЖМЕНТУ В ЛОГІСТИЦІ
Дідик В.Г.
бакалавр
Київського національного авіаційного університету
Дана стаття присвячена менеджменту логістичних процесів на підприємстві, а в сособливості його
траспортній системі та складуванню. Стаття показує всю важливість та різносторонність системного
підходу в формуванні фінансових потоків та їх мінімалізації з ціллю отримання прибутку.
Ключові слова: системний підхід, економіка, виробнича логістика.

Як показує світовий досвід, найважливішим
фактором економічного зростання є формування
логістичної системи, що охоплює різні сфери діяльності в країні. В індустріально розвинених країнах
логістика давно поставлена на службу підвищення
ефективності управління рухом матеріальних потоків. У сучасному ринковому середовищі процес вдосконалення логістичного управління рухом товарів
об'єктивно призводить до посилення інтеграції організацій, беруть участь у переміщенні товарів. Виникає необхідність регулювання всієї системи руху
товарів, при цьому ефективність ланцюга поставок
визначається рівнем організаційного оформлення
господарських зв'язків всіх учасників руху товару.
Еволюція логістичних систем за кордоном доводить, що вони стають одним з найважливіших стратегічних інструментів в конкурентній боротьбі не
тільки для окремих організацій, а й країни в цілому.
У сучасних умовах все складніше стає ефективно
функціонувати тільки за рахунок розвитку виробництва і маркетингу. Використання інструментів
логістики дозволяє, насамперед, підвищувати рентабельність підприємства за рахунок зниження собівартості і витрат.
Логістика складування та транспортування –
невід'ємна частина загальної логістичної системи,
що забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції. Вона охоплює весь
ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування та ін.
На відміну від маркетингу, який займається
виявленням і стимулюванням попиту, розподільна
логістика покликана задовольнити сформований
маркетингом попит з мінімальними витратами. При
цьому необхідно виходити із завдань задоволення
основних потреб споживача продукції, які включають наступне: своєчасну доставку товару, здатність
задовольнити екстрені потреби замовника, акуратне
поводження з товарами при вантажно-розвантажувальних роботах, готовність виготовлювача до
швидкої заміни дефектних виробів і підтримці певного рівня товароматеріальних запасів.
Логiстикa
стaновить
пeвну
виpобничу
iнфpaстpуктуpу eкономiки i бaзується нa чiткiй
взaємодiї
попиту,
постaвок,
виpобництвa,
тpaнспоpтувaння i pозподiлу пpодукцiї. Починaється

логiстикa з пepвинних джepeл сиpовини aбо
виготовлeння
нaпiвфaбpикaтiв,
пpодовжується
в обiгу мaтepiaлiв тa нaпiвфaбpикaтiв у мeжaх
виpобничого пpоцeсу пiдпpиємствa i зaвepшується
достaвкою готової пpодукцiї споживaчу для
досягнeння eкономiчних цiлeй пiдпpиємця.
Відомо, що логістична система – це безліч
взаємопов'язаних елементів, які функціонують для
досягнення загальної мети.
У динамічних системах взаємозв'язок та функціонування елементів досягається завдяки відповідним
потокам. Саме тому потоки є складовою системи.
Таким чином, їх можна розглядати як підсистеми й
незалежні об'єкти управління. У зв'язку з цим логістика
використовує методи кібернетики, системологїі (теорії
систем) і ґрунтується на концептуальних засадах.
На основі існуючих теоретичних та практичних
розробок можна узагальнити, що комплексний розвиток підприємства – це такий розвиток, при якому
протиріччя, що існують і виникають при виборі
більш пріоритетних галузях підприємства (між галузями виробництва, транспортування, з одного боку,
і складськими ресурсами, невиробничою сферою,
природними ресурсами, територією – з іншого),
планомірно і повністю вирішуються з метою підвищення ефективності загального і комплексного
функціонування підприємстваУправління потоками,
як і будь-яке управління, потребує відображення,
тобто побудови моделі. Тому логістика як наука розробляє методи моделювання потоків. При цьому
логістичний підхід передбачає інтерпретацію керованої системи у вигляді потоку.
Окремі елементи логістики (методи розв'язання
транспортного завдання, визначення оптимального
розміру запасів) добре відомі в економічній теорії,
використовувались і на практиці. Однак логістика
розглядає їх у взаємозв'язку та взаємозалежності,
тобто логістика є не що інше як застосування теорії
систем у галузі формування оптимальних потоків.
У своему дослідженні ми повинні згрупувати
всі зусилля на планування нових ефективних логістичних рішень, які будуть корисними для системи
транспортування та складської інфраструктури
підприємства.В цьому нам може помогти правильний підхід до вибору логістичної стратегії, адже
саме вона допоможе нам знайти оптимальні рішення
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для вдосконалення траснпортно-складського забезпечення .
Головна стратегія торговельного підприємства
орієнтована на покращання ефективності функціонування матеріалопотоків підприємства. А складська та транспортна система повинна бути досить
ефективною, щоб функціонування та просування
матеріального потоку від виробника до споживача
було досить швидким та ефективно організованим
за допомогою різних стратегічних рішень. Цілі стратегій конкуренції виробничих, а в тому числі і аграрних підприємств збігаються з цілями логістичних
стратегій, які скеровані на підвищення ефективності
функціонування матеріалопотоків.
Основними елементами модельного подання
логістичної стратегії є сукупність логістичних стратегічних рішень у сферах перебігу логістичних процесів закупівель, зберігання, транспортування і дистрибуції. Логістична стратегія має внутрішній вимір,
охоплюючи реалізацію ефективних матеріальних та
інформаційних потоків в межах торговельного підприємства; а також зовнішній – це зв'язки з оточенням в реалізації закупівель і дистрибуції товарів.
Відділ продажів не може дати точний прогноз
попиту, як наслідок відбуваються затримки з відвантаженням продукції, що призводить до високого
рівня запасів на складі. Або інша ситуація, відсутність необхідних в даний момент товарів на складі.
Низький рівень автоматизації і відсутність точної
інформації про постачання і наявності товарів на
складі призводить до нестабільних поставок і як
наслідок транспортні витрати кардинально збільшуються.
Однією з причин низької конкурентоспроможності продукції, яка може вироблятися на великих аграрних підприємствах в Україні, являються
витрати на транспортно-експедиційні послуги та
забезпечення розподілу, величина яких в два або три
разі більше аніж в інших країнах. Пояснення цього
лежить в наявності недоліків роботи транспорту, так
і в управлінні запасами, підвищеної ефективності
доставки і наш час цьому приділяється мало уваги.
Під доставкою слід розуміти зокрема власне перевезення, виконання цілого ряду послуг, які в комплексі
забезпечують ефективне розподілення товарів.
Оскiльки, як стверджував Мартiн Крiстофер у
своїй роботi з маркетингової логiстики «Сучасний
ринок дає доказовi факти того, що мiж собою конкурують не окремi компанiї, а скорiше за все ланцюги
поставок. В основному ця точка зору заснована
на фактi, що коли компанiї працюють незалежно
вiд постачальникiв i клiєнтiв, то в зонах їх стикання спостерiгається тенденцiя до росту затрат i
неефективностi».
Формалiзоване управлiння ланцюгом поставок
все бiльше визначається як фактор конкурентної
переваги. Оскiльки загальнi затримки i обслуговування покупцiв пiддаються впливу структури ланцюга поставок i ефективностi його координацiй,
то очевидно, що найбiльший акцент повинен бути
зроблений на управлiннi ланцюгом поставок. Тео-
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ретичне твердження, яке висунув Мартiн Крiстофер
має в основi збiльшення логiстичної ефективностi за
рахунок реорганiзацiї логiстичних поставок за допомогою вдосконалення функцiонування транспортної
логiстики пiдприємства та складського забезпечення,
пiдвищення швидкостi та оперативностi роботи цих
логiстичних аспектiв пiдприємства за допомогою
фiнансових рiшень, якi стосуються оптимiзацiх
витрат, впровадження комп’ютерних технологiй та
iнших рiшень, якi направленi на все цiле перепланування системи поставок на пiдприємствi. Логiстика
як сьогоднi, так i в майбутньому буде основним фактором у конкурентнiй боротьбi. Успiх у конкурентнiй
боротьбi мiж пiдприємствами та мережами єдиного
ланцюжка створення вартостi, мiж країнами та
економiчними регiонами визначається в першу чергу
рiвнем компетенцiї в логiстицi. Так, дослiдження,
проведенi на пiдприємствах, доводять позитивний
взаємозв'язок мiж ефективною логiстикою i успiхом
у пiдприємницькiй дiяльностi. По сутi, вiддiл
логiстики повинен бути з'єднувальною ланкою в
роботi всiх служб пiдприємства, так би мовити координуючим центром фiрми.
Оскiльки будь-якi змiни на пiдприємствi
обов’язково вплинуть на всю його дiяльнiсть i
економiчнi показники, ми можемо застосувати системний пiдхiд в логiстицi, який дозволить [1]:
1. Визначити i впорядкувати елементи, цiлi,
параметри, завдання, ресурси логiстичної системи
пiдприємства, та визначити структуру логiстичної
системи.
2. Виявити внутрiшнi властивостi логiстичної
системи, що визначають її поведiнку.
3. Видiлити i класифiкувати зв'язки мiж елементами логiстичної системи.
4. виявити
невирiшенi
проблеми,
вузькi
мiсця, фактори невизначеностi, що впливають на
функцiонування, можливi логiстичнi заходи.
5. Формалiзувати
слабоструктурованi
проблеми, розкрити їх змiст i можливi наслiдки перед
пiдприємцями.
6. Видiлити перелiк i вказати доцiльну
послiдовнiсть виконання завдань функцiонування
логiстичної системи та окремих її елементiв.
7. Розробити моделi, що характеризують решаемую проблему з усiх основних сторiн i дозволяють
«програвати» можливi варiанти дiй i т.п.
Сутнiсть систeмного пiдходу була ранiшe описана в книзi з транспортної логiстики Мiротiним Л.Б.
«Систeмний пiдхiд – цe мeтодологiя научного
пiзнання i основ iякого лeжить розгляд об’єктiв
як систeм, якi складаються зi структурних та
функцiональних органiзованих eлeмeнтi, тобто
систeмний пiдхiд дозволяє розглядати об’єкт, який
вивчається як комплeкс взаємопов’язаних пiдсистeм,
об’єднаних єдиною цiллю розкрити його iнтeграцiйнi
властивостi, а також внутрiшнi i зовнiшнi зв’язки.
Систeмний пiдхiд розумiє пiд собою послiдовний
пeрeхiд вiд загального до локального. В основi розгляду лeжить конкрeтна кiнцeва цiль, ради якої створюється вся систeма» [1].

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Отжe ми розумiємо, що будь-якi змiни в ланцюгу постачання повиннi бути узгоджeнi з iншими
вiддiлами та компонeнтами логiстичних ланок,
оскiльки кожeн її eлeмeнт будe мати свiй вплив на
всю структуру транспортно-складської логiстики на
пiдприємствi.
Якщо ми здiйснюємо змiни бeз урахування
функцiонування всiєї логiстичної ланки поставок,
ми можeмо мати фiнансовий ризик вiд збиткiв,
якi можуть утворитися в рeзультатi затримок
матeрiальних потокiв на складах, нeeфeктивного
функцiонування складу, збитки, якi пiдприємство
можe понeсти в рeзультатi нeвчасного отримання
продукцiї клiєнтами, а оскiльки нашe пiдприємство
має спeцифiку вироблeння продукцiї тваринницького
та рослинницького походжeння, i нашими клiєнтами
є молокозаводi, хлiбопeкарнi та компанiї, чиє виробництво тiсно пов’язано з м’ясною продукцiєю, ми
можeмо зробити висновок, що для iмiджу компанiї
є досить нeвiдним нeсвоєчасна доставка продукцiї
такого типу на виробництва, дe наша продукцiя є
пeрвинною сировиною для вироблeння товарiв.
В якостi прикладу розглянeмо рух зeрнових
культур вiд заводу – виробника, чeрeз торгових посeрeдникiв, до магазинiв. Припустимо,
що кeрiвництво заводу бeз узгоджeння з оптовим i роздрiбним ланкою прийняло нeузгоджeнe з
логiстичними ланцюгами рiшeння про впроваджeння
потужного устаткування для фасування зeрнових
культур в пакeти, що полiпшило його виробничi
показники. Виникає питання: як сприймe цe
нововвeдeння вся товаропровiдна систeма, пристосована до транспортування, збeрiгання та виконання
iнших тeхнологiчних опeрацiй ззeрновими культурами, упакованими самe в мiшки? Нe виключeно,
що в її роботi вiдбудeться збiй. Вiдповiдно до вимог
систeмного пiдходу рiшeння про фасування зeрнових
культур на заводi-виробнику повинно прийматися у
взаємному зв'язку з iншими рiшeннями, спiльною
мeтою яких є оптимiзацiя сукупного матeрiального
потоку. У цих умовах прийняття приватних рiшeнь,
бeз врахування спiльних цiлeй функцiонування
систeми i висунутих до нeї вимог, можe виявитися
нeдостатнiм, а можливо i помилковою.
Функцiонування рeальних логiстичних систeм
характeризується наявнiстю складних зв'язкiв як
усeрeдинi них самих, так i в їх вiдносинах з навколишнiм
сeрeдовищeм. Бeз комплeксного систeмного пiдходу,
eфeктивно вирiшувати завдання просування будь-якої
продукцiї нe прeдставляється можливим.
Застосування систeмного пiдходу ми можeмо
також використати розглядаючи питання про планування транспортного забeзпeчeння ланцюга
поставок. Систeма транспортного забeзпeчeння на
пiдприємствi нe можe бути розглянeна в мeжах ланцюга поставок як окрeма ланка, яка будується на
основi вiдособлeного пiдходу, систeму транспортного забeзпeчeння потрiбно розглядати в комплeксi
з iншими логiстичними процeсами.
Для доставки вантажiв точно в строк i з можливо з мeншими витратами рeсурсiв повинeн бути

розроблeний i здiйснeний єдиний тeхнологiчний
процeс на основi iнтeграцiї виробництва, транспорту i споживання. Ми повиннi aнaлiзувaти
покaзники
комплeксно
paзом
оцiнюючи
eфeктивнiсть функцiонaльностi тpaктоpного пapку,
тому що його eфeктивнiсть впливaє нa швидкiсть
тa функцiонaльного виконaння pозвaнтaжувaльних
pобiт, що пов’язaнe тaкож з eфeктивнiстю
pоботи склaдської систeми, a зокpeмa, покaзникa
обоpотностi мaтepiaльних зaпaсiв. Пiд єдиним тeхнологiчним процeсом у даному випадку
розумiється комплeксна тeхнологiя, в рамках якої
на основi систeмного пiдходу здiйснюється чiткe
взаємодiя всiх eлeмeнтiв логiстичної систeми.
Створeння якiсної нової, стiйкої по вiдношeнню до
збурeнь зовнiшнього сeрeдовища виробничо-транспортної систeми пов’язано з появою цiлого ряду
спeцифiчних проблeм: вивчeння конюктури ринку,
прогнозування попиту i виробництва, а отжe, обсягу
пeрeвeзeнь i потужностi транспортної пiдсистeми,
визначeннi оптимальних вeличин замовлeнь транспортих партiй вантажу i рiвнiв запасiв сировини,
палива, матeрiалiв, комплeктуючих виробiв, готової
продукцiї i транспортних засобiв.
При плануваннi власних логiстичних рiшeнь
ми повиннi враховувати досвiд компанiй, якi вжe
проходили свiй шлях логiстичних рiшeнь, за допомогою яких їм вдалося пiдвищити eфeктивнiсть
власних підприємств, налагодити систeму поставок
матeріальних рeсурсів, збeрігання, всіх процeсів
складської логістики та транспортування.
Коли підприємство планує нововeдeння в тій
чи іншій області функціонування логістики підприємства, то повинно враховувати взаємодію
і взаємозалeжність всіх eлeмeнтів між собою,
оскільки, наприклад, зміна систeми пакування змінює автоматично вимоги до транспортування.
Всi прийнятi рiшeння повиннi вiдповiдати
корпоративнiй стратeгiї, головнe в якiй-досягнeння
з мiнiмальними витратами максимальної адаптацiїi
до мiнливих умов ринку, пiдвищeння на ньому своєї
ролi, досягнeння конкурeнтних пeрeваг.
Новий пiдхiд до транспорту як до складової частини бiльш крупної систeми призвiв до
доцiльностi розгляду всього процeсу пeрeвeзeння:
вiд вантажовiдправника до вантажоодeржувача,
включаючи вантажопeрeробку, упаковку, збeрiгання,
розпакування iнформацiйнi потоки, що супроводжують доставку. Зарубiжний досвiд свiдчить
про актуальнiсть пiдвищeної уваги до проблeм
транспортного обслуговування. Так, у країнах з
розвинeною ринковою eкономiкою мають мiсцe такi
тeндeнцiї розвитку транспортного обслуговування
збiльшeння об’єму пeрeвeзeнь вантажiв пiдвищeної
вартостi з одночасним змeншeнням малоцiнних
вантажiв (або нeeкстрeнних пeрeмiщeнь пасажирiв);
збiльшeння сeрeднiх вiдстанeй доставки i зростання частки мiжнародних пeрeвeзeнь, пiдвищeння
вiдповiдальностi за якiсть i тeрмiни пeрeвeзeння по
всьому транспортному ланцюгу, зростання обсягу
пeрeвeзeнь мiж пiдприємствами при скорочeннi
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обсягiв пeрeвeзeнь у самих пiдприємствах,
змeншeння обсягiв масових навалочних грузiв.
Комплeкснiсть обслуговувaння включaє покaзники,
якi хapaктepизують peaлiзaцiю тa оpгaнiзaцiю
споживaння пpодуктiв хapчувaння й оpгaнiзaцiю
вiдпочинку; «якiсть пpодукцiї» – покaзники,
що хapaктepизують хapчову цiннiсть пpодукцiї
тa її aсоpтимeнт; «якiсть пpaцi обслуговуючого
пepсонaлу» – покaзники, що хapaктepизують чaс
очiкувaння вiдвiдувaчaми почaтку обслуговувaння,
тeхнiку pоботи пepсонaлу, його культуpу повeдiнки,
дотpимaння сaнiтapно-гiгiєнiчних ноpм, дотpимaння
пpaвил тоpгiвлi; «eксплуaтaцiйнi якостi пpимiщeнь» –
покaзники,
що
хapaктepизують
вiдповiднiсть
пpимiщeнь функцiонaльному їх пpизнaчeнню,
eстeтичним, сaнiтapно-гiгiєнiчних вимог їх оснaщeння.
Цe викликало нeобхiднiсть створeння спeцiальних
логiстичних цeтрiв. Так, у Францiї в 1980-i роки такi
цeнтри були створeнi на залiзницях, якi повиннi були
здiйснювати аналiз вантажопотокiв та розподiл їх у
мeрeжi. На основi даних аналiзу робилися пропозицiї

по оптимiзацiї вантажопотокiв на мeрeжi залiзниць i
взаємозвязку з iншими видами транспорту, розподiлу
пeрeвeзeнь за видами транспорту вiдповiдно до їх
спeцифiчних особливостeй, комплeктацiї i формуванню вiдправок, порядку заключeння договорiв та
т.д. Цiль-якiснe повнe задоволeння попиту клiєнтури
на пeрeвeзeння. Тeхнологiчнi процeси, протiкають нс в
логiстичних цiлях при доставцi вантажiв споживачeвi,
мають свої особливостi, якi залeжать вiд транспортної
характeристики вантажу (фiзико-хiмiчнi властивостi
вантажу, його обсяг i маса, вид тари i упаковки),
кiлькостi вантажу (масовi вантажi, мeлкопартiонних
вантажi, вантажi в пакeтах, контeйнeрах, на пiддонах),
виду транспорту та його провiзної здатностi, характeру
виробничих обьeктiв та iн.
Найбiльшe просто, принципи логiстики можуть
бути використанi при пeрeвeзeннi масових вантажiв
(кам'яного вугiлля, залiзної руди нафтопродуктiв
тощо) в умовах, коли сформувалися стабiльнi та
потужнi вантажопотоки (тeхнологiчнi маршрути)
мiж вiд правитeлями та одeржувачами.
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У даній статті розглядається економіко-математична модель планових оперативних рішень при обмеженому ресурсному потенціалі. Показані схеми, за якими можна аналізувати ресурсний потенціал.
Описані основні складові ресурсного потенціалу та методи їх аналізу. Запропонована модель, що дає
змогу оцінити загальний ресурсний потенціал підприємств.
Ключові слова: підприємство, модель, ресурсний потенціал, управління.

Постановка проблеми. Функціонування під- повідності потенційних можливостей підприємства
приємства в умовах динамічного ринкового серед- вимогам зовнішнього середовища є актуальною проовища вимагає наявності адаптаційного механізму. блемою сьогодення.
Основою механізму, що забезпечує адаптацію до
Розв’язання означеної проблеми пов’язане з
вимог зовнішнього середовища в системі управ- управлінням та моделюванням ресурсного потенціління ресурсним потенціалом підприємства, висту- алу підприємства. Підвищення рівня ефективного
пає процес діагностики стану і процесів викорис- управління ним можливе в процесі використання
тання ресурсів підприємства. Використання функції сучасних економіко-математичних методів.
діагностики в рамках концепції моделювання проУ зв’язку з цим все більшої актуальності набуцесу прийняття рішень з управління розвитком вають питання формування, оцінки та ефективного
ресурсного потенціалу підприємства має виявляти використання ресурсного потенціалу підприємств
слабкі місця існуючого зовнішнього середовища, які з метою підвищення конкурентоспроможності підможуть привести до негативного впливу на розви- приємства та національної економіки в цілому.
ток ресурсного потенціалу підприємства, а причини Саме науково-теоретична та практична важливість
існуючих проблем необхідно визначати на основі ретроспективного
причини
симптоми
аналізу
фінансово-господарської
діяльності підприємства.
минуле
сьогодення
майбутнє
Аналіз основних досліджень і
зовнішнє середовище
публікацій. Вивченню моделей системі методів моделювання потенціІнформаційна система
алу підприємств присвячено ряд
структури зовнішнього
результат
наукових робіт. Питання відносно
середовища
(факт)
моделювання та оцінки ресурсного
< I S′ >
потенціалу підприємства досліджуІмітаційна модель оцінки
вали Л. Балабанова і Р. Мажинський
чинників впливу
[2], С. Близнюк [3], З. Герасимчук
результат
зовнішнього середовища на
і Л. Ковальська [4], О. Клімахіна
(прогноз)
розвиток ресурсного
[5], В. Павлова [6], В. Ременніков
потенціалу підприємства
y
[7], Бугуцький О. А., С. Сердак [8],
IS
М. Щепакін і В. Цициліна [9] та ін.
Ресурсний
Мета дослідження. В умовах
Система управління
m
потенціал
нестабільності зовнішнього середоресурсним потенціалом
підприємства
підприємством
вища одним з невідкладних завдань
керівництва постає формування та
оцінка поточних можливостей під- Рис. 1. Модель реалізації функції діагностики зовнішнього
приємства, та в перспективі – тобто середовища в процесі прийняття рішень з управління розвитком
його потенціалу. Забезпечення від- ресурсного потенціалу підприємства
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цих проблем обумовило актуальність обраної теми
дослідження.
Метою статті є обґрунтування економіко-математичної моделі для оцінки рівня ресурсного потенціалу підприємства та очікуваних наслідків для прийняття управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Реалізація функції діагностики при моделюванні
процесу прийняття рішень з управління розвитком
ресурсного потенціалу наведена на рис. 1.
Пунктирними лініями на рис. 1. відзначено:
– стан зовнішнього середовища і оцінка чинників впливу на розвиток ресурсного потенціалу підприємства (змінна IS – інформаційна ситуація, що
притаманна на конкретний моменту часу);
– вплив системи управління ресурсним потенціалом підп-риємства (змінна m), на об’єкт управління
з урахуванням попередньої оцінки стану зовнішнього середовища;
– скоректоване значення результатів роботи
(змінна y).
Окрім завдання вибору «симптомів» виникнення
проблемних ситуацій важливим є також визначення такого критичного значення, коли «симптом»
з великою часткою вірогідності приведе до виникнення проблемної ситуації. Критичне значення чин-

ника впливу зовнішнього середовища на ресурсний
потенціал підприємства і вірогідність його появи
визначається для кожної конкретної ситуації.
Для вирішення задачі оцінки впливу чинників
зовнішнього середовища на розвиток ресурсного
потенціалу підприємства в якості основи можна
запропонувати економіко-математичну модель, що
описує ринкову ситуацію, яка склалася в результаті
конкурентних обмежень по ємкості ринку.
Далі на підставі порівняння отриманого фактичного і прогнозного результатів можна зробити
висновок щодо відповідності між поведінкою реальної системи і тієї, що була отримана як результат реалізації функції діагностики зовнішнього середовища
в процесі прийняття рішень з управління розвитком
ресурсного потенціалу підприємства.
Особливе місце в системі прийняття рішень
займає формування оперативних виробничих програм з випуску продукції, що включені до «портфеля
замовлень».
Виконання поточних планів забезпечує своєчасний випуск продукції, безперебійну роботу підрозділів підприємства і якнайповніше використання
ресурсного потенціалу. Розрахувати потреби в
ресурсах і попередити можливість виникнення проблемних ситуацій при формуванні планових рішень

Ресурсний потенціал
Інформаційні ресурси
Матеріальні та
технологічні
ресурси SiM
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ресурси SiL
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Рис. 2. Комплекс економіко-математичних моделей управління розвитком
ресурсного потенціалу підприємства
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на етапі розробки оперативних виробничих програм
пропонується за допомогою моделі зведеної технології виробництва продукції, моделі поточного плану
виробництва нового виду продукції, моделі формування укрупнених переділів використання ресурсів
в процесі виробництва.
Суть моделювання визначення і запуску укрупнених переділів полягає у формуванні таких частин
виробу, тривалість циклу яких вписується в певний
інтервал часу і дозволяє розраховувати зведені норми

витрат складових ресурсного потенціалу підрозділів
підприємства, що дуже важливо для виробів, нормативна база яких ще не встановлена і може коректуватися в процесі уточнення технологічного процесу.
Економіко-математичні моделі управління розвитком ресурсного потенціалу підприємства дозволяють описати виробничу діяльність підприємства
з метою забезпечення її безперебійності та проаналізувати можливі варіанти вирішення завдань по
постачанню необхідними ресурсами (рис. 2).
Таблиця 1

Умовні позначення до економіко-математичної моделі управління
ресурсним потенціалом підприємства
Змінні

Визначення
Множина видів продукції, що виготовляi = 1, I
ється
Множина видів виробничого устаткуj = 1, J
вання (технологічні операції)
Множина видів матеріальних ресурсів,
e = 1, E
що використовуються в процесі виробництва
Продуктивність j-ї операції з виготовxij
лення i-го виду продукції
Управління розвитком матеріальних та технологічних ресурсів
X I = {x I } Випуск готової продукції i-го виду
Обсяг незавершеного виробництва i-го
X ij (0)
виду продукції на j-й операції
αi

Прибуток від реалізації продукції i-го виду

gi

Обсяг попиту на готову продукцію i-го виду

Обсяг матеріальних ресурсів виду i, що
ς ije
необхідний для випуску продукції i-го
виду на j-й операції
Матеріальні ресурси ресурсного потенSiM
ціалу підприємства, що необхідні для
випуску i-го виду продукції
Управління розвитком фінансових ресурсів
Множина заходів технічного розвитку,
h = 1, H
що потребують фінансових вкладень
Ціна одиниці матеріально-сировинних
βij
ресурсів, що необхідні для випуску j-го
виду продукції на j-й операції
Плановий щорічний приріст виробничих
потужностей по i-му виду продукції за
yih
рахунок впровадження h-го заходу, що
визначається випуском кінцевої продукції
Виробнича потужність по i-му виду
Yi
продукції, що визначається випуском
кінцевої продукції
Фінансові ресурси, що необхідні для
F
Si
випуску i-го виду продукції
Планові щорічні затрати грошових
коштів підрозділом на h-й захід модерніwh
зації виробництва
Планові щорічні затрати грошових
коштів по i -му виду продукції на h-й
wih
захід модернізації виробництва
Обсяг грошових коштів, що можуть бути
надані підприємством на реалізацію захоW
дів з модернізації виробництва

Змінні

l = 1, L

Визначення
Запланований прибуток підрозділу від
реалізації h-го заходу модернізації виробництва
Запланований прибуток по i-му виду
продукції, що був отриманий за рахунок
впровадження h-го заходу модернізації
виробництва
Норма прибутку на 1 грн. затрат
Параметр, що показує, чи планується
включення h-го заходу в програму модернізації виробництва
Параметр, що показує, чи планується до
впровадження в підрозділі підприємства,
що виробляє i-й вид продукції, h-й захід
програми модернізації виробництва
Види спеціальностей персоналу, що
мають почасову оплату праці

SiL

Трудові ресурси, що необхідні для виробництва i-го виду продукції

FЗП

Фонд заробітної плати

FврЗП

Витрати на почасову оплату праці

ЗП
сд

F

Витрати на відрядну платню праці

ЗП
пр

F

Система матеріальних заохочень

αh

α ih
α′

µh
ih

t

Момент випуску продукції

tЗП
t'ЗП
t''ЗП
ciвр
cijcд

ψ l (t )
FijL

сд

℘lij
Lвр
Lcд

Момент виплати заробітної плати
Момент розрахунку обсягу витрат на
оплату праці
Період часу від моменту випуску продукції i-го виду до нарахування заробітної
плати за її виготовлення
Норматив оплати праці персоналу, що
має почасову оплату праці
Норматив оплати праці персоналу, що
має відрядну оплату праці
Коефіцієнт відпрацьованого часу
Фонд робочого часу виробничого персоналу
Нерезервні відсутності, перерви і так
далі виробничого персоналу
Чисельність персоналу, що має почасову
оплату праці
Чисельність персоналу, що має відрядну
оплату праці
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I

Змінні економіко-математичної моделі управління розвитком ресурсного потенціалу підприємства наведені в табл. 1
Прийняття управлінських рішень по збалансованості ресурсів на початок планового періоду, аналіз
їх використання в процесі виробництва можливо
здійснювати з використанням економіко-математичної моделі визначення стану основних видів ресурсного потенціалу підприємства.
Реалізація моделі дозволяє прогнозувати можливість відсутності необхідної кількості матеріальносировинних ресурсів, відображає загальну кількість
виробничого устаткування на початок періоду та
кількість робітників, що беруть участь у виконанні
виробничої програми.
Змінні до економіко-математичної моделі визначення стану основних видів ресурсного потенціалу
підприємства наведені в табл. 2.
Моделі стану ресурсного забезпечення виробництва описують наявність ресурсів на початок конкретного планового періоду: готовність виробничого
устаткування, номенклатуру і кількість наявних
матеріальних та трудових ресурсів.
Модель стану матеріальних ресурсів:
I

S =
M

∑s
i =1

eM
ij

eM
ij

S =S =
i =1M

M
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M

M

M

M

xiN ≤ S e − S e − S e + s0e , e ∈ E , j ∈ J
I

∑с
i =1

eM
ij

I

s

eM
0

≤ S , e ∈ E, j ∈ J
F
0

. (1)

I
N
i
i =1

∑ s x∑ s≤ Sx
eM
ij

M
eN
i

I

M
M

I
eM
0
i =1

∑ с s∑ с≤ Ss
eM
ij

i =1

M
M

M
M

M

≤− S ee − S ee −+ Ss0ee , +es∈0e E, ,ej∈∈EJ, j ∈ J
eM
ij

M

eF
0

S 0FE,,ej∈∈EJ, j ∈ J
, ≤e ∈

Модель стану устаткування підприємства:
I

I

H

i =1

i =1

h =1

H

ТО
TO
f jTO f+oTO∑, jf o∈
F ТО = F∑ tij= ⋅ ∑
X I tij≤⋅ fXjTOI ≤+ ∑
J,. j ∈ J (2)
h

h

h =1

Модель стану трудових ресурсів підприємства:
L

I

L

I

⋅ Xtq ≤⋅FX
∑∑ tq∑∑
l =1 i =1

lij
l =1 i =1

Lсд
ij I

I lij

сд

L
, j ∈ J,
≤, Fj ij∈
J,

.
(3)
tqLlij ⋅I XtqI lij ⋅ XсдI′
сд′
≤
L
,
j
∈
J.
≤
L
,
j
∈
J.
L
FijL
l =1 i =1 l =1Fi =1
ij
Важливими в науковому і практичному плані є
конструювання
і r реалізація
моделей формування
e
e
m
mijr ∑
≤∑
∑
ijsij≤ ∑ sij
оперативних
виробничих
програм в умовах обмежеr =1 r =1
r =1
r =1
ності ресурсів і можливості зміни їх структури.
Використання економіко-математичної моделі
планових оперативних рішень при обмеженому
ресурсному потенціалі підприємства припускає
різні варіанти побудови компонент вектора пріоритетності Z r = {znr } і алгоритмів прийняття рішень
по формуванню оперативної виробничої програми з
урахуванням пріоритетів.
Метою алгоритмічного підходу, що пропонується,
є визначення сукупності ресурсів, що забезпечують
виконання сформованої оперативної виробничої програми з урахуванням значень вектора пріоритетності
Zr. Серед заданих векторів Mr необхідно виділити таку
сукупність, щоб цілочисельне включення відповідних
виробів вектору виробничої програми підприємства Nr
L

I

∑∑ ∑∑

сд

сд

r

r

Таблиця 2

H

h
Умовні
позначення
економіко-математичної
моделі визначення
F ТО = ∑
tij ⋅ X I ≤ f jTO до
+∑
f oTO , j ∈ J
стану основних
видів
ресурсного
потенціалу
підприємства
i =1
h =1

L

I

tq ⋅ X
∑∑Змінні
lij

l =1 i =1
L

I

∑∑

itq=lij1,⋅I X I

l =1 i =1

∑m
r =1

сд

I

Lсд
ij

j =F1, J

e = 1, E

r
ij

M

≤ ∑ sije
r =1

r

M

S e = {sije }
cije
s0e

M

S0F
M

Se , Se

M

FTO = {fjTO}
N = {xiN}
h

Множина видів продукції, що виготовляється
≤ Lсд′ , j ∈ J.
Множина видів виробничого устаткування (технологічні операції)
Множина видів матеріальних ресурсів, які використовуються в процесі виробництва
Обсяг постачання матеріально-сировинних ресурсів виду i, що необхідні для випуску продукції i-го виду на j-й операції
Ціна одиниці матеріального ресурсу виду e, що необхідний для випуску продукції i-го виду
на j-й операції
Частина загального фонду грошових коштів підприємства, що йде на придбання додаткових
матеріалів
Наявність матеріально-сировинних ресурсів виду e на початок року і запаси, що плануються,
на кінець року відповідно
Загальний фонд часу роботи устаткування
Кількість виробництва продукції i-го виду в плані випуску N
Введення нового фонду відповідно до h-го плану модернізації виробництва

T = {tij }

Зведена норма трудомісткості обробки i-го виду продукції на j-му виду устаткування

X I = {x I }

Випуск готової продукції
Фонд робочого часу робітників, зайнятих у виробництві
Ліміт чисельності основних виробничих робітників
Зведена норма часу, що витрачає робочий спеціальності l на вироблення i-го виду продукції
на j-му устаткуванні

Lод
ij
сд'

F
L

tqlij
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Визначення

Необхідна додаткова кількість матеріалу виду e

M

f 0TO

≤ FijL , j ∈ J,

S =
M

∑s
i =1

eM
ij

M

M

M

M

xiN ≤ S e − S e − S e + s0e , e ∈ E , j ∈ J
I

∑с
i =1

eM
ij

I

M

s0e ≤ S 0F , e ∈ E , j ∈ J
H

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

F = ∑ tij ⋅ X I ≤ f + ∑ f , j ∈ J
На наступному етапі здійснюється розподіл
в план r-го календарного періоду
забезпечувало
i =1
h =1 максисформованого плану по кожному виробничому підмальне використання наявних фондів ресурсів.
L
I алгоритму отримуємо векрозділу. Завдання розподілу оперативної виробничої
У результаті реалізації
tqlij ⋅ X I ≤ конкретних
FijL , j ∈ J, виро- програми випуску виробів зводиться до побудови
r
∑∑
тор пріоритетності (Zl =)1 включення
i =1
бів в план r-го календарного
періоду залежно від календарного плану-графіка виконання укрупнених
eLr I tqlij ⋅ X I
наявності ресурсів s∑∑
говорити,
≤ Lсд′ , j ∈що
J. сукуп- робіт – встановленню термінів початку і закінчення
ij . Можна
l =1 i =1матриці
FijL Mr утворює допус- для кожної роботи P , P . Елементи даної множини
ність векторів-стовпців
r
r
можна також упорядкувати відповідно до пріоритимий план, якщо виконується умова:
тетності випуску виробів: пріоритети, визначені на
mijr ≤ ∑ sije ,
(4)
∑
першому етапі формування програми, можуть бути
r =1
r =1
де mijr – елементи матриці структури викорис- встановлені залежно від термінів виконання контртання ресурсів, що задана виробничою програмою актів або в прямій залежності від величин випередна r-му етапі;
жень етапів виготовлення виробів.
sije – елементи вектору фондів ресурсів.
Висновки з проведеного дослідження. Таким
Суть алгоритму полягає у визначенні деякої під- чином, в результаті реалізації економіко-математичматриці M r , що входить до Mr, елементи якої забез- ної моделі планових оперативних рішень при обмепечують побудову насиченого плану. Перехід Mr женому ресурсному потенціалі підприємства можуть
до M r здійснюється послідовним виключенням з бути виявлені проблемні ситуації, усунення яких
матриці неістотної інформації.
необхідне ще на стадії розрахунку виробничої проПобудова оперативної виробничої програми здій- грами: дефіцит устаткування основного виробництва
снюється послідовним вибором тих стовпців, які мають і робочих відповідних професій, відсутність матерімаксимальну пріоритетність (відповідно до вектора Zr). алу необхідної номенклатури і необхідної кількості.
ТО

TO
j

TO h
o

сд

сд

r

r
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МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Тульчинская С.А.
доктор экономических наук,
доцент кафедры экономики и предпринимательства
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Кичила В.В.
студент
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«Киевский политехнический институт»
В данной статье рассматривается экономико-математическая модель плановых оперативных решений при
ограниченном ресурсном потенциале. Показаны схемы, по которым можно анализировать ресурсный потенциал. Описаны основные составляющие ресурсного потенциала и методы их анализа. Предложенная модель,
позволяет оценить общий ресурсный потенциал предприятий.
Ключевые слова: предприятие, модель, ресурсный потенциал, управление.
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This article discusses the economic and mathematical model of the planned operational decisions with limited
potential. Showing scheme, which can analyze resource potential. The basic components of resource potential and
methods of analysis. The model, which makes it possible to evaluate the overall potential of the resource.
Keywords: company, model, resource potential, management.

УДК 338.1

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Клименко І.С.
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки
Національного транспортного університету
Кривошеєва С.В.
старший викладач кафедри економіки
Національного транспортного університету
У статті наведені основні тенденції економічного зростання світової системи і окремих країн. Проаналізовані деякі моделі та фактори економічного зростання. Визначені показники ВНД на душу населення на прикладі деяких країн світу. Показані впливи демографічних змін на економічне зростання.
Доведено, що за умови прийняття належних політичних заходів, ера демографічних змін може стати
двигуном економічного зростання.
Ключові слова: економічне зростання, глобалізація, фактори, людський капітал, ВНД на душу населення.

Постановка проблеми. В економічній науці
теорії економічного зростання завжди відігравали
помітну роль і еволюціонували разом з розвитком
суспільства. У другій половині ХХ століття утвердилася думка, що ключовими факторами економічного зростання є валове нагромадження, науковотехнічний прогрес і людський капітал. Більшість
сучасних емпіричних досліджень засновано на
моделях, в яких дані фактори виступають головними детермінантами. Сучасний етап розвитку
економічної науки зумовив необхідність розробки
моделей економічного зростання, що враховують
вплив, як ключових економічних факторів росту,
так і інституціональних. Згідно з «Доповіддю про
глобальне моніторинг за 2015-2016 роки: Цілі розвитку в епоху демографічних змін», представле-
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ному в Перу в рамках щорічної зустрічі представників Світового банку та Міжнародного валютного
фонду, в світі відбувається великий демографічний
зсув, який змінить характер економічного розвитку
на найближчі кілька десятиліть і, незважаючи на
ймовірні проблеми, надасть можливість скоротити
масштаби бідності та підвищити рівень загального
добробуту за умови, що будуть прийняті необхідні
політичні заходи як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Методологічні основи економічного зростання та
розвитку, їх сутнісні ознаки залишаються у центрі уваги багатьох вчених. Вагомий вклад у цей
напрям наукових досліджень внесли такі українські та закордонні вчені, як В. Геєць, Я. Жаліло,

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

О. Івашина, Б. Кузик, Й. Шумпетер, Ю. Яковець
та ін. Багато досліджень відомих учених-економістів з усього світу присвячено проблемам побудови системи факторів економічного зростання.
Дієвий інструментарій теоретичного та прикладного аналізу впливу інвестиційних, інноваційних,
інституційних факторів на економічне зростання
розглядався у працях Ф. Акобірова, Н. Кравцової, О. Олександрової, В. Слуцкера, М. Столбова,
Г. Тараканова, В. Чаплюк, Л. Чередніченко та ін.
Інвестиційні моделі економічного зростання та
проблеми його взаємозв’язку з інвестиціями розглядали такі вчені, як А. Абрамов, Г. Білецька, І. Брайловський, А. Гальчинський, Т. Затонацька, С. Іщук,
М. Костромський, О. Лемішко, Г. Найда, Т. Павлюк,
О. Пирог, Г. Пилипенко, В. Сословський, О. Шевченко та ін. Окремі дослідники, такі як В. Томас,
М. Дайламі, А. Дарешвар, Д. Кауфман, Н. Кішор,
Р. Лопес, Я. Ван пропонують оцінювати якість економічного зростання у контексті показників розвитку людського потенціалу, а саме за такими критеріями, як зниження дитячої смертності, скорочення
неписьменності серед дорослого населення, зростання тривалості життя. Якісне економічне зростання не може бути відображене якимось одним
показником. Для цього необхідна цілісна система
індикаторів, адже поліпшення життєвих стандартів супроводжується підвищенням не лише ВВП
на душу населення, а й таких показників людського розвитку, як продуктивність праці, рівень
освіченості, очікувана тривалість життя тощо.
Інші взаємозв’язки між зростанням ВВП та зміною параметрів людського розвитку було виявлено
у дослідженні американського вченого В. Істерлі
«Життя протягом зростання» (1999 р.). Вчений
виявив, що із 81 індикаторів людського розвитку,
які аналізувалися, менше десятої частини поліпшується внаслідок економічного зростання. Така ж їх
частка погіршується, а досить багато індикаторів
не демонструють якогось значного взаємозв’язку із
динамікою ВВП на душу населення. Ці результати
є додатковим аргументом для збільшення кількості
параметрів вимірювання якісного економічного
зростання країн. Протягом останнього десятиріччя
у світовій економічній літературі опубліковано
низку якісно нових теоретичних моделей, у яких
здійснено спроби обґрунтувати ендогенну природу
технологічних змін, які індукують зростання економіки на якісній основі. Згідно із цими теоріями,
технологічні зміни трактуються як результат проведених економічними агентами наукових досліджень та розробок, які прагнуть (агенти) максимізувати свій прибуток протягом тривалого періоду
часу. Принципова відмінність цих моделей від неокласичних полягає у тому, що їх виробнича функція
у тій чи іншій формі містить нову складову – людський капітал, який характеризує обсяги наукових
знань і практичного досвіду, що накопичені людьми
в процесі навчання та безпосередньо виробничої
діяльності. Так, Нобелівський лауреат Р. Лукас у
праці «Механізм економічного розвитку» (1988 р.)

стверджував, що людський капітал, подібно до природного та основного, є окремим фактором економічного зростання, його акумулювання та ефективне використання є передумовою підвищення
життєвих стандартів. Такі економісти, як Р. Нельсон, Е. Фелпс, П. Ромер, П. Агіон, П. Хоуіт, у своїх
працях також доводять, що людський капітал є
вирішальним фактором радикальних інноваційних
зрушень і технологічних нововведень. Глобалізація
світової економіки змушує знаходити нові джерела
економічного зростання як країнам Великої сімки,
так і країнам, що розвиваються.
Мета дослідження. Головним завданням статті
є огляд сучасного стану економічного зростання в
країнах світу та знаходження шляхів для отримання
джерел його збільшення.
Виклад основного матеріалу. Поняття економічний розвиток означає розширене відтворення і
поступові якісні і структурні позитивні зміни економіки, продуктивних сил, факторів росту і розвитку,
освіти, науки, культури, рівня і якості життя населення, людського капіталу [1, с. 240]. Говорячи про
економічний розвиток як про процес, слід розуміти,
що він характеризується не прямолінійністю свого
руху, а нерівномірністю, тобто неминучі періоди як
зростання, так і спаду. За рівнем і темпом зростання
доходу визначають формат економічного розвитку
[1, с. 245]. Економічна історія накопичила факти
швидкого зльоту країн і такого ж швидкого падіння,
причому фактори змін в кожному випадку були свої.
Теорія економічного зростання покликана вивчати
та систематизувати факти економічного зростання,
перевіряти вихідні припущення в рамках створення
економетричних моделей. Наприклад, припущення
про те, що темп зростання фізичного капіталу пропорційний нормі заощаджень, або про те, що зростає значення людського капіталу, знаходить відображення в зміні параметрів виробничої функції,
що оперує двома (фізичний капітал і праця) або
трьома (фізичний, технологічний – інтелектуальний капітал і праця, або темп навчання) факторами
зростання. Економічне зростання має також визначення як «збільшення масштабів сукупного виробництва і споживання в країні, що характеризується
перш за все такими макроекономічними показниками, як валовий національний продукт, валовий
внутрішній продукт, національний дохід. Економічне зростання вимірюється темпами зростання
або приросту цих показників за певний період часу
(відношення показників в кінці і на початку періоду або відношення приросту показника до його
початкового значення)» [2, с. 50] При цьому, мірою
економічного зростання служить темп приросту
реального ВВП в цілому або на душу населення.
Однак, якщо обсяг реального ВВП характеризує
головним чином економічний потенціал країни,
то виробництво ВВП / ВНП на душу населення є
провідним показником рівня економічного розвитку. В таблиці1 представлені дані Світового банку
щодо показника ВНД на душу населення в деяких
країнах.
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Таблиця 1
ВНД на душу населення
Назва країни 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Аргентина
11,920 13,140 14,220 14,110
Беларусь
6,130
6,400
6,780
7,340
Канада
47,090 51,020 52,570 51,690
Данія
61,490 60,680 61,740 61,310
Франція
42,220 43,180 43,550 43,070
Україна
3,110
3,500
3,760
3,560
США
50,450 52,540 54,070 55,200
Великобританія 40,090 40,600 41,590 42,690

ВНД на душу населення в вищенаведеній таблиці
є валовий національний дохід у перерахунку на
долари США з використанням методу Атласу Світового банку, розділений на чисельність населення
середині року. ВНД є сумою доданої всіма виробниками-резидентами плюс будь-які податки на продукцію (за винятком субсидій), які не включені у вартість продукції плюс чисті надходження первинного
доходу (компенсації працівників і доходи від власності). ВНД, обрахований у національній валюті,
як правило, переводиться у долари США за офіційним обмінним курсом. Якщо порівнювати показник
України з показниками розвинутих країн,то відставання її дуже суттєве.
Як відомо, підвищення життєвих стандартів у
високорозвинених державах світу, починаючи з
кінця XIX ст., пов’язане передусім із промисловою
революцією, яка зумовила радикальні інноваційні
зрушення в економіці країн. Таким чином, інтенсивне нарощення ВВП на душу, а також показників
освіченості і тривалості життя населення упродовж
XIX–XX ст. відображає істотне нарощення якісного
економічного зростання у багатьох країнах світу.
Результати першого півріччя 2015 дозволяють
говорити про те, що Великобританія і США розгорнули боротьбу за звання «країни G7 з найбільш
швидкозростаючою економікою». За прогнозами,
перемога другий рік поспіль дістанеться Великобританії, темпи зростання економіки якої мають
скласти приблизно 2,6%. А в США після провального початку року темпи економічного зростання,
як прогнозується, повинні досягти позначки приблизно 2,3%. За період з 1980 р. США 12 разів
піднімалися на першу строчку рейтингу країн G7
за темпами економічного зростання, що набагато
перевищує показники всіх інших країн, що входять в цю групу. Крім того, це єдина з країн G7, яка
жодного разу не опинялася в самому кінці списку.
Що стосується конкурентів, то найближчим суперником США є Японія, яка сім разів займала перше
місце в рейтингах як країна з найбільш швидкозростаючою економікою. З початку фінансової
кризи свої запаси готівки збільшили підприємства
в багатьох країнах. Найбільший зростання було
відзначено у Франції (на 9,5 процентного пункту),
а саме незначне – в Німеччині (0,4 процентного
пункту). Напрямок та темп демографічного пере-
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ходу в різних країнах значно відрізняються. При
цьому характер потенційних наслідків залежить
від рівня економічного розвитку та вікової структури населення конкретної країни. Незважаючи
на ці відмінності, всі країни, незалежно від рівня
їх розвитку, можуть використовувати демографічний перехід як грандіозну можливість для розвитку. За умови прийняття належних політичних
заходів, ера демографічних змін може стати двигуном економічного зростання. Якщо уряди країн
зі старіючим населенням зможуть знайти спосіб,
при якому мігранти та біженці братимуть участь
в економічних процесах, від цього виграють усі
сторони. Практика показує, що мігранти працюють усередині і внесок, який вони вносять у розвиток економіки за допомогою сплати податків, є
більш значним, ніж частка витрат, необхідних для
надання їм соціальних послуг. Понад 90 відсотків
бідного населення світу сконцентровано в країнах з більш низьким рівнем доходів, де переважає
молоде, швидкоростуча населення і де, як очікується, частка населення працездатного віку значно
зросте. У той же час, більш 75 відсотків світового
зростання припадають на країни з більш високим
рівнем доходів, низьким коефіцієнтом народжуваності, меншою чисельністю населення працездатного віку і більшою часткою літнього населення.
Країни можуть одержати перший демографічний
дивіденд, коли частка населення працездатного
віку збільшується, сприяючи значному економічному зростанню. У міру того, як зміни у віковій
структурі населення підвищують продуктивність
праці і збільшують кількість ресурсів, з'являється
можливість отримання другого дивіденду у вигляді
зростання накопичень та інвестицій. Незважаючи
на те, що в багатьох країнах з низьким рівнем
доходів прогнозується найбільш швидке зростання
частки населення працездатного віку, у багатьох з
них існують стримуючі фактори, такі як конфлікти
і нестабільність, що збільшує ризик втрати цих
переваг. Внаслідок високого рівня народжуваності
та стрімкого зростання чисельності населення в
країнах Африки на південь від Сахари, цей регіон
в найближчі десятиліття стане регіоном найбільшої концентрації дітей та населення працездатного віку у світі.
Країни, які відстають у розвитку і при цьому
відрізняються високим коефіцієнтом народжуваності, знаходяться на етапі до отримання дівідендів
(наприклад, Нігер). Автори доповіді вважають, що
розвитку цих країн можуть сприяти зміцнення систем охорони здоров'я та освіти, зниження коефіцієнта народжуваності і швидшого збільшення частки
працездатного населення.
Країни на ранньому етапі отримання дивідендів,
у яких коефіцієнт народжуваності вже знизився, а
населення в цілому залишається молодим (наприклад, Ефіопія), можуть виграти від створення більшої кількості робочих місць. Збільшення частки
населення працездатного віку прямо пов'язане з
економічним зростанням. Так, збільшення цього
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показника на 1 процентний пункт може призвести до
збільшення ВВП на душу населення до 2 процентних пунктів.
У країнах на пізньому етапі отримання дивідендів, де частка працездатного населення знижується
(наприклад, Бразилія), динаміка економічного зростання перебуває під загрозою уповільнення [3, с. 70].
Урядам таких країн слід стимулювати накопичення
для більш ефективних інвестицій, участь жінок у
трудовій діяльності, а також зміцнення систем соціального захисту. Країни на етапі після отримання
дивідендів (наприклад, Японія) характеризуються
зменшенням частки працездатного населення і збільшенням кількості літніх людей. Згідно з прогнозами,
в 2015 році глобальне економічне зростання сповільниться і складе 3,1 відсотка (у порівнянні з 3,4
відсотка в 2014 році) внаслідок зниження темпів
зростання в багатьох країнах з ринковою економікою. Очікується, однак, що вже в 2016 році темпи
зростання збільшаться до 3,6 відсотка, в основному
за рахунок відновлення основних розвинених економік світу, на чолі з США, а також поліпшення умов в
деяких країнах, що розвиваються, і країнах з ринковою економікою.
Темп зростання не гарантує сам по собі найбільшу прибавку (прирощення) продукту на душу
населення. Темп може бути високим, але абсолютний приріст зростання незначним, і навпаки, темп
може бути скромним 3-4% або навіть 2%, але приріст продукту на душу населення буде куди більш

істотним. Це і є відображенням внутрішньої економічної та інституційної структури, умінням поєднувати ресурсну забезпеченість, включаючи фактори
росту, і створити умови для технологічного розвитку
економіки [4, с. 80].
Висновки. Світове економічне середовище стає
все менш стабільним. Вплив політики ФРС США
поширюється не тільки на американську економіку. Долар відіграє унікальну роль в якості світової резервної валюти. Це означає, що рішення щодо
вибору курсу кредитно-грошової політики в США
позначаються на всій світовій економіці. Найсерйозніші наслідки від вибору Федеральним резервом
напрямків своєї кредитно -грошової політики будуть
відчуватися за межами США, особливо в країнах з
економікою, що розвивається. Прогнози економічного
зростання переглядають в бік зниження. Для відновлення зростання продуктивності необхідні реформи,
пов'язані зі збільшенням пропозиції, при цьому основні заходи повинні бути адаптовані відповідно до
ситуації в конкретній країні. Фактори, що забезпечують економічне зростання країн, неоднакові для всіх
країнам та регіонів, і однією моделлю досліджуваних
факторів неможливо підібрати дієві інструменти для
стимулювання економічного зростання. Крім того,
між странами та регіонами діють сили, які створюють
ефекти зростання в певних місцях. Подібні ефекти
вивчені недостатньо, тому в подальших дослідженнях
необхідно знаходити моделі, що придатні для глобалізованої економіки світу.
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В статье приведены основные тенденции экономического роста мировой системы и отдельных стран. Проанализированы некоторые модели и факторы экономическогороста. Определены показатели ВНД на душу
населения на примере некоторых стран. Показано влияние демографических изменений на экономический
рост. Доказано, что при условии принятия надлежащих политических мер, эра демографических изменений
может стать двигателем экономического роста.
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Визначено основні перешкоди, що виникають у діяльності підприємства, та який вплив вони мають
на розвиток. Досліджено основні напрямки розвитку вітчизняних підприємств в сучасних умовах,
які вказують на необхідність використання нових технологій, форм ведення бізнесу, що буде сприяти
створюванню конкурентних переваг з урахуванням особливостей розвитку суспільства.
Ключові слова: конкурентний розвиток, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентна боротьба,
інноваційні процеси.

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси
які сьогодні проходить Україна у світовий економічний простір, вимагають використовувати сучасні
напрямки розвитку підприємств, що посили б власні
конкурентні позицій. Основними перешкодами на
шляху розвитку бізнесу є:
- втрата підприємствами виробничого потенціалу,
тому у цьому напрямку необхідні структурні зміни,
які б прискорили зростання нових успішних підприємств та сприяли б припливу інвестицій;
- регулятивне середовище, що характеризується
постійними змінами законодавства, та є також стримуючим фактором успішного зростання;
- фінансова інфраструктура, яка характеризується
нерозвиненістю страхування, застави, біржової торгівлі, високими відсотками за кредити, і це робить
розвиток бізнесу менш передбачуваним;
- контрабанда на митниці, корупція на всіх рівнях блокують розвиток, та є стримуючим фактором
у залучені інвестицій у нові проекти;
- негативний впив має і демографічний стан, що
характеризується депопуляцією та міграційним від-
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току, і також негативно позначається розвитку підприємств.
- брак коштів для розвитку бізнесу, нездатність
інвестувати в технології, відсутність можливостей
для розвитку нового продукту, відсутність експортних можливостей, слабкий попит та сильна конкуренція на ринку.
В совою чергу, успішний розвиток підприємства
в ринковій економіці залежить від формування його
конкурентоздатності. Конкуренція є однією з головних складових ринкової економіки. Для сучасного
світу характерна глобальна конкуренція, яка відбувається в умовах формування інноваційно-інформаційного суспільства, основною цінністю якого є
знання та інформація. У результаті розвитку інформаційного суспільства, економіки знань, динамічності інтеграційних процесів сформувалася нова
наукова парадигма, в межах якої традиційні підходи
до визначення та забезпечення конкурентних переваг відходять у минуле. Основою сучасної конкурентоспроможності є нові переваги, що переростають в
інновації, матеріалізують нові ідеї та знання.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання, що стосуються умов конкурентного розвитку підприємств є дуже важливі і багатогранні в
області наукових досліджень, а особливо в питаннях пов’язаних із управлінням. Дослідженням конкурентного розвитку та формуванню конкурентних
переваг присвячені праці зарубіжних та вітчизняних
вчених, зокрема, Г. Азоева, І. Ансоффа, Я. Базилюка,
В. Герасимчука, Н. Краснокутської, К. Прахалад,
М. Портера, та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління конкурентоспроможністю підприємства є багато проблем,
які залишаються предметом дискусій і обговорень
вчених-економістів, особливо це стосується питань
конкурентного розвитку, що позначається розглядом
нових підходів до сприйняття правил поведінки у
конкурентному середовищі.
Мета дослідження. Обґрунтування основних
питань, що виникають сьогодні при здійсненні підприємствами своєї діяльності та виборі напрямків
розвитку, необхідності враховувати сучасних реалій
при формуванні конкурентних переваг для реалізації
конкурентного розвитку.
Виклад основного матеріалу. У контексті сучасної глобальної економіки, конкурентоспроможність стала однією з найбільш важливих факторів,
що визначає і оцінює перспективи підприємства на
ринку, і розглядається в якості одного з визначальних чинників розвитку. Конкуренція між підприємствами є невід'ємною рисою ринкової економіки.
Залежно від галузі або сектора може мати місце
на різних рівнях, і проявлятися в різних формах, а
також мати різну інтенсивність [1].
На важливість конкуренції наголошував ще Адама
Смита [2] зазначаючи, що тільки «невидима рука
ринку» здатна забезпечити перемогу самих передових
підходів до управління. Справжній прогрес можливий
тільки в умовах вільної конкуренції. Фрідмен Мілтон
[3], також вказував, що діяльність між покупцями,
продавцями, здійснюється у результаті дії законів
вільного ринку, що координують дії мільйонів людей,
кожних з яких переслідує власну вигоду. М. Портер
[4] відмічає ту обставину, що в загальному вигляді
формулювання конкурентної стратегії пов'язане з розглядом ключових чинників, що визначають межі можливостей успішних компаній.
Умови вільної конкуренції передбачають
боротьбу за клієнта, і результатом цієї боротьби стає
поява передових підходів до управління, поліпшується сервіс та якість продукції. Тому, основними
завдання розвитку підприємств є вирішення таких
питань:
- Як виробляти багато і дешево?
- Що зробити щоб продукт був більш доступним для широкої аудиторії покупців?
- Як отримати переваги при втраті потенційних
конкурентів?
Сучасний розвиток підприємства тісно пов'язаний
з розвитком техніки і технологій, отриманням нових

знань, вдосконаленням методів управління. Але, не
зважаючи на це, часто підприємства, що орієнтовані
на виробництво, не надають особливого значення
дослідженню своїх переваг. Так профіль виробництва визначається виходячи з технологічних та
фінансових можливостей, при цьому в меншій мірі
підприємства цікавляться потребами споживачів.
Завдання відділу продажів обмежені реалізацією
того, що підприємство виробило і якщо покупець не
задоволений продуктом, то підприємства починають
шукати нових клієнтів, при цьому не звертають уваги
на продукцію, що випускають. Виходячи з того, що
підприємства мають на меті отримати більші вигоди
для себе, а зробити це вони можуть тільки через
задоволення своїх клієнтів, тому для конкурентного
розвитку підприємства необхідно звернути увагу на
потребі споживача. Так, Г. Хамів і К. К. Прахалад [5]
зазначають, що уміле використання «базових функціональностей продукту» та «ключових компетенцій», не є таким, що забезпечить вигідне становище
підприємства на ринку, якщо зосередитися тільки на
думках про те який продукт чи послугу надає підприємство, а не на тому які цінності, або вигоди принесуть споживачу існуючи продукти та послуги. Тому
для того щоб бачити майбутнє, управлінці повинні
думати про те: «Які цінності або вигоди доставляють споживачам існуючі продукти та послуги ?», а
не «Що таке наш продукт або наша послуга?». Саме
такий підхід дозволить побачити багато нових можливостей для підприємств.
Для підприємства, яке функціонує в конкурентному середовищі, конкурентні переваги можуть бути
досягнуті на основі економічних, технічних, організаційних, інноваційних та інформаційних факторів,
що формують систему його стратегічного розвитку.
Ухвалюючи управлінські рішення в процесі реалізації стратегії, керівництво підприємства моделює чинники, які впливають, насамперед на рівень
витрат в короткостроковому періоді. Реалізація
таких управлінських рішень має забезпечити досягнення поставленої мети підприємства, а отримувані
грошові надходження – задовольнити потреби всіх
зацікавлених в економічних результатах виробництва осіб: власників, кредиторів, керівників, працівників [6].
Як бачимо, боротьба за задоволення клієнта і призводить до необхідності вдосконалюватися, тобто до
загального прогресу. Саме в умовах конкурентної
боротьби з'являються інновації, удосконалюється
управлінський підхід, поліпшується якість продукції
та сервісу.
Сучасний конкурентний ринок, який представляють всі галузі промисловості, представлений
жорсткою конкурентною боротьбою. Тут компанії
намагаються перевершити своїх суперників, щоб
захопити велику частку існуючого попиту. У міру
того як ринковий простір стає все більш і більш
насиченим гравцями, перспективи прибутку і зростання знижуються. А для підприємства основними
завданнями є максимізація продажів і прибутку та
залучення нових клієнтів. Тому такі цілі, як розви-
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ток, впровадження нових продуктів або послуг на
ринку, мають важливе значення.
Для досягнення успіху підприємству необхідний
вибір привабливої конкурентної позиції щодо даної
структури галузі, позицій конкурентів і наявних
можливостей самого підприємства, а також приведення всіх видів діяльності підприємства у відповідність до обраної позицією [7].
Основне завдання підприємства полягає в тому,
щоб бути краще, ніж конкретні конкуренти, виступаючі з підприємством на одному ринку (що мають
пересічні мети). У зв'язку з цим будь-які результати
діяльності повинні зіставлятися з результатами конкурентів [8].
В той же час, конкурентна боротьба ставить під
загрозу дбайливе використання світових ресурсів. На
це наголошує Демінг [9], вказуючи, що багато ресурсів та енергії, розтринькуються на конкуренцію,
багато зусиль дублюється, дуже часто доводиться
знову винаходити колесо. При цьому, він говорить
про позитивні результати, які могли б накопичуватися, якби енергія йшла не на конфлікт, а на співпрацю. Якщо звернути уваги на розвиток сучасних
підприємств, то можемо побачити, що з десяти новостворених підприємств виживає одне. І кожне, що
не вижили витратило людські та фінансові ресурси.
Це стосується і нових товарів, не всі вони доходять
до свого споживача, а на їх створення витрачаються
фінансові, сировинні та людські ресурси.
Крім того конкуренція передбачає приховування
інформації від конкурентів, а це має негативний
вплив на прискорення прогресу і не сприяє розвитку. Тому не менш важливо співробітництво, що
веде до прогресивного розвитку. Приклади співпраці є вже і в бізнесі. Деякі нові технологічні ідеї
неможливо провести в життя без такої співпраці.
Наприклад, при розвитку інтернету необхідно
використовувати стандартизовані протоколи передачі інформації. Стандартизація взагалі в багатьох
випадках є умовою прогресу (міжнародні стандарти якості, стандартизація розмірів, стандарти
запису і т.п) [10].
Говорячи про співпрацю між учасниками ринку
Милтон Фридмен [3] наголошує тезі, що з економічної угоди вигоду отримують обидві сторони, – за
тієї умови, що ця угода являє собою добровільний і
повністю усвідомлений акт кожної зі сторін.
Таким чином, говорячи про сучасний конкурентний розвиток, необхідно розглядати його з точки зору
співпраці бізнесу у таких напрямках, які б сприяли
появі нових форм ведення бізнесу, видів продукції,
які могли б задовольнити потреби споживачів, технологій та техніки, яка забезпечить бережливе використання ресурсів та навколишнього середовища.
Необхідно також зазначити, що конкурентній
розвиток заснований вільному виборі, тобто керівництво підприємства має вибір – зробити щось
або не зробити, а також має вибір між альтернативами або варіантами. При цьому повинна бути
обрана стратегія, якої необхідно притримуватися.
Неправильна стратегія розвитку буде поглинати
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величезну кількість часу, ресурсів і грошей підприємства і приносити лише незначний прибуток
або навіть збитки. Отже, неправильний вибір є
ключовим джерелом негативних змін у розвитку
підприємства. Як бачимо, розвиток підприємства
нерозривно пов'язаний з синхронізацією, а саме з
планування, яке є засобом для полегшення роботи.
Сьогодні підприємства більше уваги приділяють
питанням бізнес-планування та поточного функціонування, майже 1/3 підприємств не мають планів
розвитку. Це пов’язане з тим, що сучасні умови
діяльності підприємств характеризуються високою
ступню мінливості та невизначеності, тому і виникає твердження, щоб бути досить успішним необхідно вчасно реагувати на сигнали з навколишнього
середовища, а планувати в умовах повної невизначеним не має сенсу. Таке твердження означає, що
багато підприємств, які повинні бути двигуном
української економіки, не розглядають розвиток
бізнесу в якості пріоритету.
Для забезпечення ефективної діяльності підприємства та досягнення певних конкурентних переваг
необхідно визначати основні аспекти його стратегічного розвитку через систематичне вивчення ринку,
поведінки споживачів, їх вимог до якості продукції [6]. Це потребує вдосконалення системи планування й управління підприємством, розвитку маркетингової діяльності і впровадження оперативного
контролінгу, що в свою чергу дозволить приймати
правильні управлінські рішення при формуванні
конкурентних переваг. Основними перевагами, що
відрізняє підприємство від інших на конкурентному
ринку може бути наступні:
1. Якість продукції, коли вона надає підприємству перевагу над своїми конкурентами і дозволяє
отримати лідируючі позиції на ринку.
2. Гарантійний термін, також може бути представлений у вигляді конкурентної переваги, коли
стає тим вирішальним елементом, який може переконати клієнта про якість продукту.
3. Особливі характеристики продукту, можуть
виділяти продукт поміж інших, вказуючи на його
особливість.
4. Знання персоналу, за допомогою яких отримується та обробляється інформація про ринкові тенденції, та визначаються відповідні напрями розвитку, а своєчасна реалізація проекту дає можливість
отримати бажані якісні результати. Тому в умовах
мінливого зовнішнього середовища, саме знання
стають ключовим фактором успіху для ведення бізнесу.
5. Низька ціна дозволить отримати перевагу над
конкурентами. Важливим при зниженні цін є зниження витрат на виробництво, що в свою чергу позитивно вплине на прибутки підприємства.
6. Але успіх на ринку залежить не тільки від
низьких цін і доступності продукту, але і узгоджених
зусиль направлених на реалізацію продукції підприємства. Відповідно до цієї концепції передбачається,
що споживачі повинні бути запропоновано купити
більшість продуктів. В іншому випадку, вони будуть
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купувати менше або перестати купувати. Тому компанія повинна взяти на себе зусилля, щоб збільшити
продажі.
7. Витрати на дослідження і розробки також стають дуже важливою частиною створення конкурентних переваг, а інновації дають підприємствам технологічну технологічні переваги.
В умовах конкуренції підприємство не можете
дозволити собі помилок, які можуть привести до
виходу з ринку або зниження ринкової частки, тому
підприємство повинна прагнути створити настільки
сильні конкурентні переваги які будуть здатні знизити ризики, що виникають у результаті його діяльності. І чим більше буде конкурентних переваг у
рамках підприємства, тим сильніше будуть його конкурентні позиції, і підприємство буде мати більшу
ймовірність отримати економічний успіх.
Створення конкурентних переваг є невід’ємною
частиною управління конкурентним розвитком,
яке включає класичні функції планування змін та
координації їх впровадження [11]. Не зважаючи на
спільні функції процес управління розвитком для
кожного підприємства є специфічним. Але спільним
є те, що кожне підприємство, яке працює в умовах
висококонкурентного середовища, не може існувати
без чітко розробленої стратегії розвитку конкурентоспроможності, а розвиток підприємства не можливий без переходу з вихідного стану до нового, бажаного та більш якісного.
Можна виділити наступні фактори конкурентного розвитку:
1. Економічні фактори, що вказує на розвиток
країни та розвиток підприємств.
2. Традиційні фактори, що пов'язані з матеріальною інфраструктурою, а саме доступ до трудових
ресурсів, кваліфікації робочої сили, витрати праці,
доступ до сировини, транспортних витрат і транспортна інфраструктура, ресурси і витрати на енергоносії, близькість до ринку, податки.
3. Інфраструктура й якість навколишнього середовища, що проявляєтеся у близькості до шосе і
аеропортів, міжнародній підтримці економічної
активності державних органів, постачальників бізнес-послуг, іміджі міста та регіону, близькості шкіл,
університетів, медичних установ, можливості для
відпочинку і дозвілля.
4. Серед інституційних факторів, на особливу
увагу заслуговує якість роботи місцевих державних
організації і підприємств зі створення і комерціалізації інновацій.
5. Географічні фактори, що характеризують підприємства, які працюють в одному або обмеженій
кількість суміжних галузей, формуючи кластери,
пов'язані не тільки з наявністю традиційні факторів розвитку (попит, пропозиція, рівень конкуренції,
доступ до ресурсів і ін), але перш за все, з можли-

вістю співпрацювати разом зі своїми регіональними
партнерами раціонально використовуючи обмежені
ресурси.
6. Динамічний розвиток науки і техніки, в
свою чергу, сприяє інтенсифікації інноваційного
процесу, а це впливає на скорочення середнього
життєвого циклу продуктів на ринку, збільшення
капіталомісткості наукових досліджень і розробок
та інвестицій, пов'язаних з виробництвом і маркетингом нових продуктів. Інноваційні фактори,
вказують на важливість підтримувати інноваційні
процеси, особливо на малих і середніх підприємствах, саме ці підприємства є носіями інноваційних рішень і творцями нових робочих місць, а
зростаюча економічна інновація визначає інвестиційну привабливість.
Визначивши фактори та умови розвитку підприємств у сучасних умовах, ми можемо бачити, що розроблені раніше методи не гарантують виживання у
все більш складному ринку, і особливо не забезпечать успіх на ринку. Існування підприємств, їх успіх
або невдача залежить від вибору напрямків розвитку. Таким чином, вибір економічних цілей та заходів щодо розвитку повинен бути строго підпорядкований потребам, очікуванням потенційних клієнтів
підприємства. Тому у сучасних умовах конкурентний розвиток підприємства може сприйматися як,
розвиток що призводити до зміщення пріоритетів у
господарській діяльності в напрямку сталого розвитку, актуалізує значимість та необхідність створення
конкурентних переваг через нові підходи до управління.
Висновки. Конкурентний розвиток підприємства
повинен призводити до зміцнення пріоритетів у господарській діяльності у напрямку сталого розвитку,
що заснований на знаннях, де конкурентні переваги
можуть бути досягнуто за рахунок здатності генерувати і розробляти інновацій. Тому підприємства, які
хочуть бути конкурентоспроможними, повинні створити умови для інновацій.
У цілому можна сказати, що конкурентоспроможність відображає потенціал підприємства, його
ресурси, навички та вміння, які необхідні для забезпечення переваги над іншими учасниками ринку.
Тому конкурентоспроможність підприємства може
бути визначена як можливість підприємства, за рахунок його внутрішніх характеристик адаптуватися до
змін навколишнього середовища. І це є відмінною
рисою здатності підприємства вживати таких заходів, які забезпечують стабільний і довгостроковий
розвиток. Таким чином, конкурентоспроможність
підприємства на ринку є результатом синергічної
взаємодії багатьох чинників, які властиві підприємству так і існуючих в навколишньому середовищі,
і яка проявляється у здатність отримання вигоди и
прибутку та створені конкурентних переваг.
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У статті проаналізовано сучасний стан розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в
контексті інноваційної спрямованості. Визначено фактори, котрі впливають на інноваційний розвиток
малого та середнього підприємництва в Україні. Сформовано конкретні пропозиції для розвитку й стимулювання малого та середнього підприємництва в Україні в контексті інноваційної спрямованості.
Ключові слова: інноваційний розвиток, мале та середнє підприємництво, технопарки, система фінансування розробок та впровадження інновацій, власні кошти підприємства, амортизаційні відрахування.

Постановка проблеми. Сучасні напрямки розвитку та трансформації економіки будь-якої держави у
теперішній час не можуть реалізовуватися без здійснення інноваційної діяльності підприємницькими
структурами. Саме активна інноваційна діяльність
суб’єктів підприємництва дозволяє здійснювати
рух країни до розвинутого суспільства. Як свідчать
результати аналізу світової практики розвинутих
країн, інноваційний шлях розвитку держави загалом
безпосередньо пов’язаний з діяльністю саме малого
та середнього підприємництва. Тому питання й проблеми стимулювання інноваційного розвитку малого
та середнього підприємництва в Україні за сучасних
умов функціонування набувають все більшої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
сучасному етапі розвитку економічної думки питанням стимулювання інноваційного розвитку малого та
середнього підприємництва в Україні приділяється
увага. Так, в деяких працях розглядаються проблеми
інноваційного розвитку промислових підприємств в
Україні в контексті підвищення конкурентоспроможності таких суб’єктів господарювання [1], досліджуються питання здійснення інноваційної діяльності
малими і середніми підприємствами та пропонуються заходи, які сприятимуть інноваційному розвитку малого та середнього підприємництва [2],
формуються методичні аспекти оцінки інноваційної
активності малого та середнього підприємництва в
регіоні [3], приділяється увага питанням формування
системи підтримки малого та середнього підприємництва з метою виявлення проблем формування системи
інноваційного середовища малого та середнього підприємництва в Україні [4], розглядаються проблеми
та перспективи розвитку інноваційної діяльності

малого та середнього підприємництва [5, с. 176-181;
6, с. 44-53], а також особливості формування й розвитку інноваційного потенціалу підприємств малого та
середнього бізнесу в Україні [7] та ін.
Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу
сучасного стану розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в контексті інноваційної спрямованості та визначенні на цій основі факторів, котрі
впливають на інноваційний розвиток таких суб’єктів
господарювання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Історично склалося так, що підтримка малих і середніх підприємств
та стимулювання інноваційної діяльності скрізь здійснювалися як два окремих самостійних напрямки.
Просування малого та середнього бізнесу активно
стало здійснюватися наприкінці ХХ сторіччя. У той
час пришвидшилися процеси обміну знаннями та
процеси впровадження нових технологій, значно
скоротилися у часі процеси появи та просунення на
ринок нових продуктів, впровадження результатів
науково-технічного прогресу у практичну діяльність
набуває ознак безперервного процесу та ін. Усі ці
фактори у комплексі створили підґрунтя для розвитку малих та середніх підприємств та їх інноваційної
діяльності. Досвід більшості розвинутих країн свідчить про те, що малий та середній бізнес є достатньо ефективним сектором, який найбільш динамічно
розвивається.
Порівняно з великими підприємствами, де існують переваги у можливостях залучення різноманітних ресурсів для реалізації крупних інноваційних
проектів, на малих та середніх інноваційних підприємствах підприємницька енергія спрямовується
на комерціалізацію одного чи обмеженої кількості
нововведень.
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За сучасних умов функціонування суб’єктів господарювання різних масштабів діяльності стимулювання інновацій набуло форми життєвої необхідності для економічного розвитку загалом. Одночасно
сучасний етап розвитку та трансформації економічних відносин характеризується усвідомленням значущості малого та середнього підприємництва та
формуванням у ряді країн ефективної системи підтримки функціонування таких підприємств.
В Україні прийнято ряд законів для підтримки
малого та середнього бізнесу та його інноваційної
діяльності, однак, сам процес інноваційної спрямованості підприємницької діяльності є уповільненим та характеризується від’ємною динамікою
[8]. Слушно зазначити, що питома вага інноваційно
активних підприємств, незалежно від їх розміру, за
період 2008-2012 рр. знизилась. При цьому, питома
вага малих інноваційно активних підприємств знизилась лише на 8% при зниженні питомої ваги великих підприємств на 60,4%. На фоні різкого зниження
інноваційної активності великих підприємств зміст
інноваційної діяльності саме малого та середнього
підприємництва є більш економічно перспективним для економіки України. Витрати інноваційно
активних малих підприємств на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення становлять
56,6%, на здійснення внутрішніх науково-дослідних
робіт – 31,8%, тобто третина витрат малих підприємницьких структур йде на створення базисних інноваційних розробок. У результаті наявності таких тенденцій питома вага нової для ринку та підприємства
реалізованої продукції, яка випущена малими підприємствами з технологічними інноваціями, становить 27,8%.
Важливим фактором стимулювання, що може
впливати на інноваційний розвиток малого та середнього підприємства в Україні, є важелі впливу держави на розвиток підприємницької діяльності інноваційного характеру в країні. Головними складовими
державної політики стимулювання інноваційного
розвитку малого та середнього підприємництва в
Україні за сучасних умов функціонування підприємницьких структур мають бути:
- пряме фінансування науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт щодо створення та
використання інновацій у формі субсидій;
- надання грантів;
- бюджетні дотації на конкурсній основі;
- пільгове кредитування інноваційної діяльності;
- надання податкових пільг та канікул;
- встановлення пільгових режимів амортизаційних відрахувань;
- пільгове чи повне звільнення від сплати мита;
- підтримка діяльності венчурного капіталу;
- зниження адміністративного навантаження та
ін.
Важливим фактором стимулювання розвитку малого та середнього підприємства в Україні в
контексті інноваційної спрямованості, як свідчать
результати аналізу міжнародного досвіду, є використання ресурсів технопарків.
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Відповідно до Закону України «Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків» технологічний парк (технопарк) – юридична
особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів
з метою створення організаційних засад виконання
проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій
та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [9].
Загалом технопарк – це науково-виробничий
територіальний комплекс, головне завдання якого
полягає у формуванні максимально сприятливого
середовища для розвитку малих і середніх наукомістких інноваційних фірм. В структурі технопарків, частіш за все, представлені такі центри: інноваційно-технологічний, навчальний, консультаційний,
інформаційний, маркетинговий, юридичний, фінансовий, економічний, промислова зона [10-11]. Створення технопарків має за мету комерціалізацію науково-технічної діяльності, більш швидке просування
наукових досягнень в матеріальну сферу.
За підсумками діяльності упродовж останніх
15 років українські технопарки забезпечили позитивне сальдо бюджетного балансу і балансу зовнішньоекономічної діяльності. Разом із тим, досвід
технопарків в Україні доводить, що їх функціонування пов’язане з цілою низкою проблем. По-перше,
понад 99 % реалізації інноваційної продукції припадає лише на три технопарки, створені на базі
провідних наукових організацій Національної академії наук України (Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона, Інституту монокристалів і Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарьова).
По-друге, нестабільність державної політики з підтримки технопарків позначилася на ефективності
їхньої діяльності. Недосконалість правової бази інноваційної діяльності на сьогодні посилює практика
призупинення окремих статей чинних законів іншими
законодавчими або підзаконними актами. Так, окремими статтями Закону України «Про інноваційну
діяльність» передбачалося стимулювання інноваційної діяльності шляхом встановлення податкових пільг
[12]. Проте чинність цих статей була призупинена
спочатку в 2003 р., у 2005 р. – повністю скасована.
З прийняттям в 2010 році Податкового кодексу України механізми державної підтримки проектів технопарків в основному були вилучені [13].
Не дивлячись на всі економічні перепони, українські технопарки за роки діяльності мають такі
результати: 120 інноваційних проектів; більш ніж
3,5 тис. нових робочих місць; майже 13 млрд. грн
інноваційної продукції в рамках спеціального
режиму (у тому числі 2 млрд. грн – експорт); більше
1млрд. грн – перерахувань до бюджету [14].
Сьогодні серед розвинених країн, країн із перехідною економікою та тих, що розвиваються, немає такої,
де держава певними методами не прагнула б сприяти
розвитку інноваційного процесу. Якщо проводити
аналіз державної політики розвинених країн відносно
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підтримки та стимулювання створення технопаркових
структур, можна виокремити два напрямки. Перший
напрямок включає досвід США та Великої Британії,
де держава та керівні органи найменше втручаються
в економіку, зокрема, в інноваційну діяльність підприємств та у процес створення технопарків. Другий
напрямок – це досвід таких країн, як Франція та Японія, в яких уряд найбільш активно підтримує інноваційний процес різними методами, включаючи фінансові та організаційні.
Перший напрямок, який умовно називають англоамериканською моделлю, характеризується повною
автономією підприємництва в інноваційній сфері.
В умовах дії такої моделі вважається, що механізми
ринку самі створюють передумови, які сприяють
прискоренню інноваційного процесу в країні. Головний акцент в такій моделі робиться на створенні
сприятливих умов для ведення бізнесу взагалі, що в
кінцевому випадку зумовлює рівні умови для впровадження інноваційних продуктів у всі галузі економіки країни. Таким чином, технологічні парки мають
певну свободу діяльності.
Друга ж (франко-японська) модель розвитку та
реалізації інноваційної політики характеризується
досить значним рівнем втручання держави в інноваційні процеси в країні та створенням технологічних
парків не лише ринковими, а й неринковими методами, тобто шляхом прямих дотацій, фінансування
і субсидій, що спрямовуються підприємствам і організаціям, які здійснюють інноваційну діяльність в
межах технопарків. В такій моделі уряди визначають
пріоритетні напрямки інноваційно-технологічного
розвитку, за якими підприємствам надається суттєва
урядова підтримка.
Слушно зазначити, що ці моделі є крайніми
полюсами розробки та впровадження інноваційної
політики. Більшість розвинених країн займають проміжне положення між цими моделями інноваційної
політики країни та одночасно розвивають національне бізнес-середовище та використовують пряму
фінансову державну підтримку інноваційної діяльності в межах технопаркових структур [15, с. 97-98].
У вітчизняній практиці задля стимулювання розвитку малого та середнього підприємства в контексті інноваційності технопарки є своєрідним мостом
для трансферу технологій між науковою сферою та
промисловістю, тому їхній розвиток повинен бути
одним із ключових пріоритетів державної промислової інноваційної політики. Проте, незважаючи
на започаткування, діяльність технопарків в Україні залишається організованою на значно нижчому
рівні. Такий стан речей зумовлений комплексом проблем, які мають місце на сучасному етапі розвитку
української економіки [16].
Створення мережі українських технопарків відбувається в умовах ринку науково-технічної продукції, що формується в Україні під впливом низки
несприятливих факторів, найважливішими серед
яких є такі:
- обмежений попит на інноваційні пропозиції
всередині країни;

- низька платоспроможність вітчизняних споживачів нових техніки, технології, продукції, товарів,
робіт, послуг;
- обмежені можливості фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету;
- відсутність зацікавленості фінансових і банківсько-кредитних установ у підтримці інноваційних
проектів;
- наявність конкуренції на внутрішніх ринках з
боку західних фірм (розробників технологій, виробників і постачальників матеріалів, устаткування й
технологій тощо);
- прагнення західних замовників без значних за
обсягами вкладень комерціалізувати в своїх інтересах наявний в Україні науковий потенціал та ін.
Здійснення інноваційної діяльності підприємствами
різних масштабів діяльності, як правило, базується
на основі розроблених програм чи проектів. Інноваційна програма допускає участь у її реалізації різних
юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних,
а також держави і міжнародних організацій [17].
Однією з основних проблем роботи з інноваційною програмою є її фінансування. Виокремлюють
три основні моделі фінансування інновацій щодо
науково-інноваційного розвитку промислово розвинених країн: американську модель; європейську
модель; азіатську модель.
В основу американської моделі покладено формування технопарків на основі провідних університетів, які є центром інноваційної структури. При
цьому фінансове забезпечення інноваційної діяльності має різні джерела:
- федеральне фінансування з бюджету;
- забезпечення з місцевого бюджету;
- гранти, кошти благодійних фондів та організацій;
- фінанси бізнес-структур;
- доходи від ведення дослідницької, навчальної,
консультаційної діяльності тощо.
До цієї моделі відносяться країни, орієнтовані
на лідерство в науці, реалізацію великомасштабних
цільових проектів, що охоплюють всі стадії наукововиробничого циклу, як правило, зі значною часткою
науково-інноваційного потенціалу в оборонному
секторі (США, Англія, Франція). У США фінансові
ресурси надходять як від держави через федеральний
і муніципальний бюджети, так і від приватних фірм
і організацій. До половини всіх розробок і нововведень фінансуються загальнонаціональним бюджетом. Приблизно 45% всіх досліджень фінансуються
за рахунок власних джерел виробничих фірм. Третім
джерелом фінансування науково-технічних розробок
є кошти урядів штатів, органів місцевого самоврядування, коледжів, університетів, приватних фондів.
У країнах, де застосовується друга – європейська – модель інноваційного розвитку, подібним же
чином зростає значення наукомістких виробництв і
високотехнологічних виробів. У системі державного
фінансування науково-дослідних та дослідницькоконструкторських робіт поєднуються як прямі
форми, так і ефективні методи непрямої підтримки
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інноваційного процесу (податкові пільги, пільговий
урядовий кредит, амортизаційні списання та ін.).
Саме непряме фінансування розробок набуло широкого розвитку в країнах Західної Європи.
Країни, що відносяться до третьої – азіатської –
моделі інноваційного розвитку, використовують,
переважно, приватні накопичення.
Зарекомендувавши себе як державу з наукомісткими галузями промисловості, Україна сьогодні
перебуває на світовому ринку високотехнологічної
продукції на позиціях аутсайдера, оскільки не належить ні до однієї з провідних груп міжнародних
постачальників високотехнологічної продукції і не
має розвиненого внутрішнього механізму ринкового
і державного регулювання даного ринку [18].
У більшості країн світу бюджетні кошти є основним джерелом фінансування інноваційної діяльності, в Україні ж характерним є зовсім інший підхід
з мінімальною участю держави (таблиця 1) [19].
За результатами проведеного аналізу можна
побачити, що фінансування інноваційної діяльності
з державного бюджету здійснювалось на рівні 2% і
менше. Це служить показником пасивності держави
до інноваційної діяльності. Така досить негативна
тенденція змушує малі та середні підприємства
України використовувати інші зовнішні та внутрішні
джерела залучення ресурсів для проведення інноваційної діяльності.
В умовах економіки трансформаційного періоду в Україні розраховувати на бюджетне фінансування інноваційної діяльності неможливо через
бюджетну кризу. Криза неплатежів в промисловості обмежує можливість фінансування інновацій
за рахунок прибутку, оскільки у малих та середніх
підприємств практично не лишається прибутку, що
може бути спрямований на активізацію інноваційної діяльності.
Враховуючи сучасні наявні проблеми, притаманні сьогоднішньому етапу трансформації економіки України, важливим актуальним питанням у
сфері інновацій є виявлення та цільове використанням джерел та напрямків фінансування інноваційної
діяльності українських суб’єктів господарювання
малих та середніх масштабів. Розгляд таких питань
та вирішення пов’язаних з цим проблем має створити
підґрунтя для розвитку економіки країни у напрямку

інновативності відповідно до сучасних вимог світового економічного простору. Задля цього необхідним
є формування підходів до виявлення, формування та
використання наявних джерел фінансування, зокрема
й внутрішніх, як стимулів щодо здійснення інноваційної діяльності, науково-дослідних розробок та їхнього
запровадження у практичну діяльність сучасних українських суб’єктів господарювання.
Важливою складовою системи фінансування
інноваційної діяльності малих та середніх підприємств, як свідчать результати аналізу спеціальної та
нормативної літератури [20-21], є внутрішні джерела фінансування, зокрема й резерви фінансування
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за
рахунок оптимізації підходів до нарахування амортизації на об’єкти, що пов’язані з інноваційним процесом. Раціональне використання таких сум може
дозволити сформувати фактичні резерви для фінансування інноваційної діяльності в умовах обмеження
зовнішніх джерел фінансової підтримки інноваційної діяльності за обґрунтованих економічно складних умов функціонування всієї економіки країни.
В цілому амортизаційні відрахування використовуються для розширеного відтворення. У той же час,
через зростаючу швидкість впровадження нововведень нормативний строк служби відображає вчорашній день науково-технічного прогресу. У результаті
активне інноваційне оновлення фондів буде призводити до дострокового виведення існуючої застарілої
техніки, що, в свою чергу, призведе до її недоамортизації, тобто, з одного боку, це втрата вартості як
такої, котру неможливо відшкодувати у поточний
момент через продукцію, що виробляється, та втрата
інвестиційних коштів в інноваціях, з іншого. Рівномірне нарахування амортизації не дозволяє уникнути недоамортизації.
Пом’якшення даної ситуації може здійснюватися
через використання прискорених методів амортизації. Однією з переваг використання прискорених
методів є залучення в обіг значних амортизаційних
сум у першу половину строку експлуатації обладнання, ніж при застосуванні рівномірного методу
нарахування амортизації. Таким чином, втрати від
недоамортизації будуть меншими, однак повністю їх
уникнути й при використанні прискорених методів
нарахування амортизації не вийде.
Таблиця 1

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні
Рік
2000
2005
2010
2011
2012
2013
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Сума
витрат,
власних
млн. грн млн. грн
%
1757,1
1399,3
79,6
5751,6
5045,4
87,7
8045,5
4775,2
59,4
14333,9
7585,6
52,9
11480,6
7335,9
63,9
9562,6
6973,4
72,9

У тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету іноземних інвесторів
інших джерел
млн. грн
%
млн. грн
%
млн. грн
%
7,7
0,4
133,1
7,6
217,0
12,3
28,1
0,5
157,9
2,7
520,2
9,0
87,0
1,1
2411,4
30,0
771,9
9,6
149,2
1,0
56,9
0,4
6542,2
45,6
224,3
2,0
994,8
8,7
2925,6
25,5
24,7
0,3
1253,2
13,1
1311,3
13,7

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Для вибору конкретного методу нарахування
амортизації слід установити, які методи амортизації
можуть використовуватись стосовно даного об’єкта.
Для цього необхідно з’ясувати наявність і можливість визначення таких складових моделі розрахунку
амортизаційних відрахувань, а саме:
- первісної або залишкової вартості, якщо об’єкт
вже експлуатувався;
- ліквідаційної вартості;
- повного або залишкового терміну корисного
використання об’єкта;
- планового загального обсягу виробництва за
весь або залишок строку корисного використання;
- фактичного обсягу виробництва у звітному
періоді.
При формулюванні рішення стосовно можливості використання методу амортизації слід керуватись наступним:
- якщо значення ліквідаційної вартості дорівнює
нулю, то неможливо використовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості;
- якщо повний або залишковий термін корисного
використання об’єкта становить два роки, то неможливо використовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості;
- якщо неможливо встановити обсяги виробництва, то неможливо використовувати виробничий
метод [22].
Використання різних методів нарахування
амортизації для об’єкта, що використовується в
інноваційному процесі малого чи середнього підприємства, доцільно розглянути на конкретному
прикладі. Наприклад, підприємство придбало
обладнання, яке використовуватиметься в інноваційному процесі підприємства (первісна вартість –
450000 грн, ліквідаційна вартість – 45000 грн, очікуваний строк експлуатації – 5 років, загальний
розрахунковий обсяг виробництва з використанням зазначеного обладнання дорівнює 2000000 од.:
у 1-му році – 400000 од., у 2-му році – 510000 од.,
у 3-му році – 450000 од., у 4-му році – 350000 од.,
у 5-му році – 290000 од.).
Таблиця 2
Сума накопиченої амортизації обладнання,
тис. грн

прискореного
зменшення
залишкової
вартості

кумулятивний

виробничий

2015
2016
2017
2018
2019

зменшення
залишкової
вартості

Рік

прямо-лінійний

Метод нарахування амортизації

81000
162000
243000
324000
405000

166500
271395
337479
341642
405000

180000
288000
352800
391600
450000

27000
81000
162000
270000
405000

81000
184275
275400
346275
405000

Суми накопиченої амортизації, розраховані з
використанням різних методів, наведені у таблиці 2.
На підставі проведених розрахунків побудовано
графік динаміки зростання накопиченої амортизації
обладнання, що використовується в інноваційному
процесі, котрий наведений на рисунку 1.
Як видно з діаграми, наведеної на рисунку 1,
вище усіх інших розташована крива, яка відображає
зміну суми накопиченої амортизації, що нараховується методом прискореного зменшення залишкової
вартості.
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2015

2016

2017

2018

2019

Метод нарахування амортизації прямолінійний
Метод нарахування амортизації зменшення залишкової
вартості
Метод нарахування амортизації прискореного зменшення
залишкової вартості
Метод нарахування амортизації кумулятивний
Метод нарахування амортизації виробничий

Рис. 1. Динаміка зростання накопиченої
амортизації обладнання
Отже, для обладнання, що використовується в
інноваційному процесі, термін експлуатації якого
становить 5 років, доцільно для заниження показника фінансового результату з метою використання
цих сум для фінансування інноваційного процесу
застосовувати для списання вартості метод прискореного зменшення залишкової вартості, а для відображення більш кращих результатів – кумулятивний
або прямолінійний метод.
Враховуючи результати аналізу нормативних
особливостей використання існуючих методів нарахування амортизації задля цілей обліку амортизаційних відрахувань, що пов’язані з об’єктами інноваційного характеру, з метою зменшення фактичних
відтоків грошових коштів малого та середнього підприємства слушно використовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості. Застосування
такого методу у перші роки здійснення інноваційної
діяльності дозволить переносити більшу частину
вартості об’єктів, вартість яких амортизується, на
собівартість інноваційної продукції, що виготовляється з використанням такого обладнання.
Крім амортизаційних відрахувань, джерелом
фінансування інноваційної діяльності на підприємстві є прибуток. Однак, якщо амортизаційні суми
логічно пов’язані з технологічними та технічними
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інноваціями, то використання прибутку доцільно
стимулювати на відповідні для підприємства чи
галузі дослідження та розробки. Для цього можуть
бути розроблені різноманітні додаткові компенсаційні форми (у вигляді бюджетних коштів) та фінансові стимули (вивільнення від податку у частині сум
фінансування досліджень та розробок, додаткового
надання пільгових кредитів) та ін.
Реалізація таких пропозицій можлива лише
при побудові на підприємстві відповідної системи
обліку, на основі даних якої можливо контролювати
правильність самостійного коригування амортизаційних відрахувань, а також створення механізму
обліку договорів із зовнішніми для підприємства
виконавцями на дослідження чи розробки та обліку
внутрішніх розробок та досліджень.
Висновки. З метою виявлення резервів та діючих важелів стимулювання інноваційного розвитку
малого та середнього підприємництва в Україні на
основі узагальнення існуючих в міжнародній практиці підходів з урахуванням українських сучасних
реалій функціонування таких суб’єктів господарювання проаналізовано сучасний стан розвитку малого
та середнього підприємництва в Україні в контексті
Література:

інноваційної спрямованості, визначено фактори, котрі
впливають на інноваційний розвиток малого та середнього підприємництва в Україні, а також узагальнено
сформовано пропозиції з метою розвитку та стимулювання малого та середнього підприємництва в Україні
в контексті інноваційної спрямованості.
Таким чином, результати проведеного аналізу
нормативної та спеціальної літератури свідчать про
те, що за сьогоднішніх умов функціонування українських суб’єктів господарювання, котрі здійснюються інноваційну діяльність або запроваджують
результати інноваційного процесу у свою діяльність,
мають можливість знаходити та використовувати
внутрішні джерела фінансування такого виду діяльності у межах правового поля.
Напрямком подальших досліджень у зазначеній
царині має стати розробка методичних підходів до
реалізації сформованих узагальнених пропозицій
та рекомендацій щодо використання внутрішніх джерел фінансування інноваційного розвитку
суб’єктів малого та середнього підприємництва в
Україні з урахуванням масштабів діяльності таких
суб’єктів господарювання та їх галузевої приналежності.
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В статті розкрито сутність, причини і напрямки сучасної трудової міграції населення України, визначено фактори, що стимулюють або зменшують бажання мігрувати. Представлено можливі ситуації трудової експлуатації, ризики стати жертвою торгівлі людьми. Запропоновано на рівні держави
визначати складову міграційного потоку, що зменшить ризик траффікінгу.
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Постановка проблеми. Однією з необхідних
умов функціонування ринкової економіки є наявність ринків праці, у формуванні та розвитку яких
значну роль відіграє міграція населення.
Актуальною в теперішніх умовах є трудова
міграція, що торкається не лише питання функціонування вітчизняного ринку праці в умовах зростаючого безробіття й нестачі кваліфікованих фахівців, але й питання виходу України на світову арену,
що призводить до значної зміни соціальних, культурно-етнічних, економічних та інших міждержавних відносин.
Дешева іноземна робоча сила дозволила багатьом
країнам у періоди економічного підйому при найменших витратах згладити диспропорції шляхом пере-

міщення трудових ресурсів, їх перерозподілу між
сферами і галузями виробництва, що зазнали значних структурних зрушень у зв’язку з НТР і процесом інтеграції. Але при виїзді за кордон на заробітки
часто виникають проблеми, з якими стикаються трудові мігранти. За оцінками експертів, щорічно приблизно 2 млн. жінок і дітей стають жертвами торгівлі
людьми. Боротьба з цим видом злочинності потребує
об’єднання зусиль міжнародної спільноти і громадськості кожної країни [1, c. 76].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблема нелегальної міграції та торгівлі людьми
в останній час постійно перебуває в центрі уваги
світового співтовариства. Для України, ця проблема
набула особливої актуальності в останні роки. Тому
Таблиця 1

Види міграції в Україні
Ознака класифікації
1. Періодичність
переміщень

Назва
Довгострокові.
Короткострокові.
Сезонні.
Маятникові

2. Напрям переміщень Еміграція.
Імміграція.
Легальні.
3. Ступінь легальності Нелегальні.
Приховані.
Суспільно організовані.
4. Форма реалізації
Неорганізовані.
5. Характер
вимушеності

6. Характеристика
мігранта
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Економічні біженці.
Політичні біженці.
Контрактна міграція.
З професійними та діловими
цілями.
З метою отримання освіти,
проф. підготовки.

Пояснення
Тривалість декілька років.
Від трьох місяців до одного року.
До трьох місяців.
Щоденні.
Виїзд працездатного населення з країни за її межі.
В’їзд працездатного населення в країну через її
межі.
Офіційно дозволений в’їзд населення.
В’їзд населення без офіційного дозволу,
порушення законного терміну перебування.
Навчання, стажування, обмін фахівцями.
Здійснюються за допомогою державних і
суспільних органів.
Здійснюється силами і засобами самих мігрантів.
Біженці – вид вимушеної міграції, коли стає
неможливим подальше нормальне існування,
виникає реальна загроза безпеці (фізичній,
етнічній, соціальній) і відсутня перспектива
нормалізації життя на території своєї країни
Міграція з метою звичайного працевлаштування.
Особа, що тимчасово мігрує як працівник певної
професії.
Навчання, стажування за кордоном і т.д.
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ці питання справедливо привертають до себе увагу
вітчизняних вчених, дослідників і управлінців.
Різні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено
у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: в галузі
міграціології: О. Хомра, І. Прибиткова, Т. Петрова,
Е. Лібанова, О. Позняк, О. Малиновська, С. Пірожков, Л. Рибаковський, Ж. Зайончковска, В. Пере-

вєдєнцев; в галузі питань запобігання торгівлі
людьми: С. Акімов, Ю. Александров, В. Биковець,
П. Власова, Т. Денисов, О. Козаченко, О. Костенко,
Р. Курінько, К. Левченко, Я. Лизогуб, Є. Луценко,
Д. Маршавін, Л. Матіяшек, М. Панов, Є. Стрельцов,
В. Шакун, Є. Тюрюканова, М. Малишева, К. Брюкерт, С. Скарпа, С. Хепбурн, Р. Сімпсон.
Таблиця 2

Причини виїзду за кордон на заробітки
Фактори,
що зменшують бажання мігрувати

Фактори,
що збільшують бажання мігрувати

Ситуація в країні
зміни в політиці, економіці, що призводять до погір– зміни у політиці, економіці, що приводять до поліп- –шення
загальної ситуації в країні;
шення загальної ситуації в країні;
– нестабільність економічного стану;
– стабілізація економіки;
– зростання безробіття;
– зростання виробництва;
– низький рівень заробітної праці;
– збільшення числа робочих місць;
– падіння життєвого рівня населення;
– підвищення життєвого рівня населення;
– несприятливий екологічний стан, екологічні ката– сприятливий екологічний стан
строфи

Людський фактор
– фінансові труднощі;
– нормальні умови життя;
– втрата роботи;
– задовільний стан здоров’я;
– наявність захворювання, лікування якого неможливе
– цікава робота;
в своїй країні;
– високий заробіток;
– знання іноземних мов;
– психологічне небажання далеких подорожей;
– інформація про працевлаштування за кордоном;
– незнання іноземних мов;
– наявність знайомих, сусідів, родичів, що були або
– велика сім’я, наявність дітей,
проживають за кордоном;
батьків похилого віку
– відсутність власного житла та відсутність сім’ї

Таблиця 3
Позитивні і негативні наслідки трудової міграції
Позитивні наслідки
– установлення тісних зв’язків між різними країнами,
поліпшення взаєморозуміння, підвищення загального
культурного рівня населення;
– успішна для громадян реалізація людського і професійного потенціалів;
– нормалізація ринків праці; поліпшення рівня зайнятості або за рахунок прямого відтоку представників
тих професій, які не користуються попитом на місцевому ринку праці, або безробітних, або через еміграцію конкурентоздатних верств населення і заповнення
вакансій, що з’явилися, тими, хто не міг на це розраховувати при інших обставинах;
– розширення виробничого досвіду працівників, що
допомагає придбанню нових спеціальностей, універсалізації їхньої робочої сили;
– приплив валютних надходжень мігрантів благотворно впливає на фінансовий стан країни (валютні
перекази можуть часом перевищувати прибуток від
зовнішньо-економічної діяльності);
– підвищення матеріального рівня родин емігрантів
після їх повернення (заробітна плата трудящих-мігрантів у 5–10 разів вище, ніж на батьківщині);
– тимчасова трудова міграція може бути альтернативою постійної міграції (можливість деякий час працювати за кордоном, поліпшити матеріальний стан своєї
родини, повернувшись із заощадженнями, що забезпечать нормальне існування, знижує бажання виїжджати
на постійне місце проживання)

Негативні наслідки
– можлива дискримінація громадян під час тимчасової
роботи за кордоном, «протистояння» між місцевими й
іноземними працівниками, виникнення міжнаціональних конфліктів;
– протиправні дії наших громадян у місцях їх компактного проживання (масовий безлад, заворушення,
характерні для мафіозних структур);
– перехід легальної еміграції до нелегальної, коли
після закінчення термінів дії контрактів мігранти залишаються на якийсь час в іншій країні, поповнюючи
приватну і неформальну сфери економіки;
- можливість стати жертвами торгівлі людьми;
– значне збільшення серед мігрантів частки висококваліфікованих працівників, загроза втрати країною частини вітчизняної робочої сили, причому – найбільш
кваліфікованих, молодих і ініціативних працівників;
– недосконалість правових актів і інформаційного
контролю дозволяє ведення прихованих валютних
операцій або протиправної торгівлі;
– відтік трудових ресурсів активного віку супроводжується погіршенням демографічної ситуації в державі,
а зменшення числа висококваліфікованих фахівців
знижує якість населення;
– у ряді випадків виїзд фахівців за кордон супроводжується економічною кризою, що відбивається на
економічному, демографічному і трудовому потенціалах держави
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Водночас в сучасних умовах процес вивчення
нелегальної міграції та трудової експлуатації має
здобути якісно новий рівень – зокрема, необхідна
розробка нових підходів і методів дослідження
міграційних переміщень, методів і заходів державної
міграційної політики.
Незважаючи на те, що торгівля людьми поступово починає включатися в орбіту наукових досліджень, серйозний науково-дослідний потенціал з
цієї проблеми в Україні до цих пір не накопичений.
Мета дослідження. Визначення основних причин, що спонукають виїзд за кордон на заробітки,
зв’язку нелегальної трудової міграції та процесу
трудової експлуатації і торгівлі людьми. Визначення
напрямків державної міграційною політики з питань
запобігання нелегальної міграції та торгівлі людьми.
Виклад основного матеріалу. Термін «міграція населення» – у перекладі з латинської (migratio)
означає переміщення, переселення, що відбувається
між різними населеними пунктами однієї або декількох країн незалежно від тривалості, регулярності і
цільової спрямованості.
Сучасна міграція – явище насамперед економічне, обумовлене пошуками нового місця пошуку
роботи за межами своєї батьківщини.
Трудові мігранти визначені в міжнародній конвенції про захист прав всіх працівників-мігрантів та
членів їх сімей, що прийнята ООН в 1990 році [2].
В таблиці 1 представлені основні види економічної
(трудової) міграції.
Зростає міграція з України висококваліфікованих
фахівців: «brain drain», або «відплив умів», «викрадення розумів». Але найчастіше українці працюють
на низькокваліфіковах, чорнових роботах.
Основною причиною виїзду за кордон на заробітки є економічний мотив: вищій рівень заробітної
плати закордоном, втрата вдома роботи, відсутність
можливості її отримання, обмеження просування
по службі тощо. Фактори міграції населення можна
поділити на «позитивні» і «негативні» (табл. 2).
Так само можна визначити і дві сторони наслідків
трудової міграції (табл. 3).
Наявність негативного явища торгівлі людьми
під час виїзду за кордон на заробітки призводить
до необхідності витрат коштів на допомогу та реабілітацію жертв, тоді як до найважливіших переваг
успішної трудової міграції слід віднести зменшення
напруги на ринку праці, значні обсяги інвестицій, які
отримує країна завдяки заробітчанству, підвищення

Рис. 1. Напрямки трудової міграції
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платоспроможного попиту завдяки надходженню
коштів від заробітчан. Крім того, зовнішня трудова
міграція повинна бути джерелом досвіду, знань, міжособистісних контактів, школою бізнесу та ринкової
поведінки.
Потоки трудових міграцій мають досить чітку
географічну спрямованість – в основному вони здійснюються до найближчих країн або більш віддалених
країн, але з більш привабливими умовами (рис. 1).
Найбільш популярною для українських громадян, які вважають за краще заробляти на прожиття
за кордоном, є Росія. У Росії не менше мільйона
українців зайняті в будівництві, роздрібній торгівлі
та транспортній сфері.
За нею йде Італія (350 тис. жінок, котрі придивляються за дітьми і людьми похилого віку), Чехія, Іспанія (200-250 тис. – переважно чоловіки, на будівельних
роботах). Популярною також є сусідня Польща, куди
на сільськогосподарські роботи щорічно їдуть близько
200 тис. українців. Приблизно по 100 тис. українських
громадян працюють в Португалії та Греції [3].
Однак сьогодні не поодинокі випадки, коли
вітчизняні мігранти стають жертвами трудової експлуатації та торгівлі людьми.
Потерпілі і злочинці можуть бути виявлені як у
країні походження, так і в країнах транзиту або призначення. У більшості випадків, про які повідомляли
держави, потерпілі перевозилися через державний
кордон. Навіть у тих країнах, які повідомили про
факти внутрішньої торгівлі людьми, серед потерпілих майже завжди переважали іноземці.
Отже торгівля людьми є особливим явищем і
заслуговує окремого вивчення.
До факторів, які визначають попит на «живий
товар» для роботи за кордоном належать [4, с. 52]:
- прагнення компаній і підприємств знижувати
собівартість товару за рахунок зниження заробітної
плати і небажання громадян їхньої країни виконувати тяжку та брудну фізичну працю;
- розвиток секс-індустрії та розважальної індустрії, що визначає попит на сексуальні послуги;
- відсутність ефективної системи контролю і
низька активність правоохоронних органів; корумпованість співробітників імміграційних та митних
органів у країні походження, транзиту і призначення;
- недостатня поінформованість населення про
наслідки нелегальної міграції та торгівлю людьми;
- бізнес, пов’язаний із торгівлею людьми є високодохідним і за прибутковістю поступається тільки
торгівлі зброєю та наркотиками.
Практика заманювання мігрантів обманом до
поїздки за кордон з метою працевлаштування, в
тому числі повсюдна вимога виплати великих сум
за наймання на роботу, є високоприбуткової формою
експлуатації в багатьох великих країнах-експортерах
робочої сили.
Отже, сучасна форма рабства (торгівля людьми) в
більшості випадків є спотвореною формою міграції,
метою якої є накопичення коштів та забезпечення
підтримки матеріально залежних осіб шляхом працевлаштування.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Найкращим шляхом отримання роботи за кордоном є офіційне працевлаштування, оформлення трудової угоди. Однак, аналіз слідчої практики у кримінальних справах про проблеми трудових мігрантів
свідчить про те, що переважну більшість жертв
заманюють в мережі злочинної діяльності за допомогою рекламних оголошень, які можна побачити
в Інтернеті, на телебаченні, в журналах, газетах, на
афішах, в листівках:
-оголошення про проведення різних конкурсів і
кастингів, переможці яких отримають право на працевлаштування за кордоном;
-оголошення, що пропонують високооплачувану
роботу за кордоном;
-оголошення про надання сумнівних послуг із
забезпечення вільного проведення часу в саунах,
масажних салонах, розважальних клубах.
Як правило, вербування відбувається у місцях
масового скупчення людей, де можна легко виявити
осіб, прибулих у пошуках роботи (вокзали, громадський транспорт, нічні клуби тощо).
Представники кримінального бізнесу, заснованого на торгівлі людьми, з метою прикриття своєї
протиправної діяльності, як правило, організовують
функціонування різних комерційних організацій.
Під маркою таких організацій часто здійснюється
експлуатація людей в сфері заняття проституцією
(агенції з працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та
служби знайомств).
Часто торгівцями живим товаром виявляються
добрі знайомі чи друзі, причому значний відсоток
серед них – жінки.
Торгівля людьми часто розглядається як проблема імміграції, а не питання порушення прав
людини. Тому, можна виділити групи ризику серед
мігрантів по відношенню до торгівлі людьми: бідні
і вкрай бідні особи; соціально неблагополучні сім’ї;
безробітні і ті, які мають випадковий заробіток; нелегальні мігранти; зайняті в тіньовій та кримінальній
економіці; бездоглядні діти і діти з різними формами
девіантної поведінки; особи з обмеженими можливостями; особи, зайняті в сексуальній сфері послуг
(в основному жінки); особи без певного місця проживання; особи, які страждають від наркотичної,
алкогольної залежності; жінки, які мають на меті
працювати або створити сім’ю за кордоном.
Умови праці, її оплати, побуту іноземних робітників у приймаючих країнах є значно гіршими ніж у
місцевих робітників. Іммігранти, як правило, зайняті
на найбільш трудомістких і шкідливих для здоров’я
видах робіт, вони зазнають більшої дискримінації з
боку реакційних кіл, дуже часто їх права порушуються.
Найчастішими формами незаконної трудової експлуатації є нелегальна секс-індустрія, примусова
праця, сурогатне материнство, втягнення в злочинну
діяльність та примусове донорство. Міжнародна
організація праці підрахувала, що з приблизно 21
мільйона людей, які стали жертвами примусової
праці по всьому світу, близько 20% є жертвами сексуальної експлуатації [5].

Потрапляння в тенета работоргівців приводить
до уразливого стану особи. Жінки втрачають репродуктивність і, відповідно, зменшується народжуваність, натомість зростає смертність населення.
Прямо через загибель донорів трансплантації і опосередковано через погіршення здоров’я внаслідок
виснажливої праці і нелюдських умов існування,
погіршується трудовий потенціал через декваліфікацію потерпілих осіб.
Уряд кожної країни суверенен у своєму праві
визначати напрямки і мети міграційної політики,
при розробці комплексу заходів, що регулюють
процеси зовнішньої трудової міграції. Але визнано
доцільним і необхідною умовою дотримуватися певних правових норм і стандартів, закріплених у документах міжнародних організацій.
Основними цілями державної політики у сфері
регулювання трудових міграцій є [6]:
- забезпечення соціального захисту українських
працівників за кордоном;
- забезпечення повернення зовнішніх трудових
поїздок;
- залучення "міграційних" грошей в економіку
України;
- запобігання зниження кваліфікації високоосвічених фахівців з-за занять за кордоном на низькокваліфікованих роботах.
Міграція часто відбувається законним чином
шляхом двосторонніх трудових угод і відповідно до
національних положень про міграцію. Країни-експортери мігрантів отримують переваги у вигляді
грошових переказів з-за кордону. Ці кошти часто
йдуть на утримання сім'ї, фінансування освіти дітей
та медичне обслуговування. Грошові перекази надають очевидний вплив на економіку і допомагають
боротися з бідністю та безробіттям. Тим не менш,
уряди країн-експортерів мігрантів бачать і темну
сторону трудової міграції: поневолення їх громадян.
З причини недостатності ефективних міжнародних
норм щодо трудової міграції експлуатація робітників
зростає тривожними темпами.
Оскільки торгівля людьми є як причиною, так
і наслідком порушень прав людини, ефективність
заходів запобігання торгівлі людьми, переслідування й покарання злочинців суттєво сприяє захисту
прав людей – жертв торгівлі людьми. Таким чином,
важливо забезпечити інтеграцію правозахисної перспективи в аналіз явища торгівлі людьми та в розроблення ефективних заходів протидії [7].
Незалежно від того, наскільки ефективно закони
кожної окремої країни регулюють проблему торгівлі
людьми, вразливість мігрантів створює необхідність
у міжнародному співробітництві.
Висновки. Сьогодні міграція громадян України
призводить до недостатнього соціального захисту
трудящих-мігрантів, ризиків пенсійного забезпечення, відсутності страхових надходжень, надійних
механізмів перерахування, отримання трудящимимігрантами за кордоном доходів, ризиків щодо
неповернення трудових мігрантів, які часто залишаються в країнах-реципієнтах, а в перспективі –
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до нестачі працездатного населення на внутрішньому ринку праці.
Маршрути трудової міграції постійно перетинаються з маршрутами незаконної торгівлі людьми.
Для зменшення ризику потрапити в трудову експуатацію потенційний трудовий мігрант мусить
знати свої права. Часто трудові мігранти стають
вразливими через нестачу достовірної інформації
про умови працевлаштування за кордоном. Хоча не
всі випадки торгівлі людьми пов'язані з міграцією
і не будь-яку міграцію можна віднести до торгівлі
людьми, вразливість мігрантів робить їх привабливою мішенню для торговців людьми.
Таким чином, торгівля людьми є окремим сегментом української трудової міграції. Боротьба

проти торгівлі людьми перетворюється на боротьбу
проти нелегальної міграції, репресивними заходами
якої є жорстка візова політика, суворий прикордонний контроль, криміналізація дій осіб, що сприяють
нелегальному в’їзду чи перебуванню нелегальних
мігрантів.
Дуже важливо, якою буде трудова міграція
України – зі знедолених людей, змушених мігрувати через неможливість нормального існування
на батьківщині, або з людей, що мають достатній
соціальний рівень життя, чия тимчасова еміграція
сприятиме обміну інформацією, досвідом, підвищенню кваліфікації, а також приведе до загального
поліпшення економічного стану країни, її стабілізації на світовій арені.
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Овчинникова Е.Р.
кандидат экономических наук, доцент,
Хмельницкий национальный университет
В статье раскрыто сущность, причины и направления современной трудовой миграции населения Украины,
определены факторы, стимулирующие или уменьшающие желание мигрировать. Представлены возможные
ситуации трудовой эксплуатации, риски стать жертвой торговли людьми. Предложено на уровне государства
определять составляющую миграционного потока, что уменьшит риск траффикинга.
Ключевые слова: трудовая миграция, факторы миграции, причины миграции, торговля людьми, риск траффикинга, государственная миграционная політика.
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The article dials with causes and trends of modern Ukraine labor migration. The reasons that stimulate or reduce
the desire to migrate are defined. Possible situations of labor exploitation and risks of becoming a victim of
trafficking are presented. The auther suggest to determine the component of the migration flow on the state level
to reduce the risk of traffiсking.
Keywords: labor migration, migration factors, causes of migration, human trafficking, risk of traffiсking, state
migration policy.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Попель Я.В.
студент
Миколаївського національного аграрного університету
В статті розглянуті основні особливості сільського господарства, що впливають на ефективність
використання енергоресурсів та доведена необхідність їх розвитку. Досліджено питання підвищення
ефективності енергоспоживання, реалізації політики енергозбереження, створення й удосконалення
енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики. Запропоновано розглядати
енергозбереження та ефективність енергоспоживання як найважливіший додатковий енергоресурс
України. У статті наведено сучасні вимоги до енергоефективності епергоспоживаючої продукції. На
основі досвіду провідних виробників проаналізовано перспективні напрямки підвищення енергоефективності у сільському господарстві.
Ключові слова: енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоспоживання, особливості сільського
господарства, енергоефективність.

Постановка проблеми. За останні роки для
України питання підвищення ефективності енергоспоживання, реалізації політики енергозбереження, створення й удосконалення енергоринку та
підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності. На
відміну від країн Заходу, де енергозбереження є
елементом економічної та екологічної доцільності,
для України це питання виживання, оскільки досі
не вирішені аспекти збалансованого платоспроможного споживання, як внутрішнього, так і по
імпорту паливно-енергетичних ресурсів. Для економіки сучасної України характерна вкрай низька
ефективність використання енергетичних ресурсів. Сьогодні національна енергетика характеризується нарощуванням використання традиційних
енергоресурсів, недостатньою модернізацією існуючого енергоустаткування, відсутністю загальної
практики впровадження енергозберігаючих технологій. Така ситуація потребує комплексного підходу до вирішення проблеми, використання усіх
можливих шляхів для формування збалансованого
енергоспоживання та енергозбереження, особливо
у сільськогосподарському виробництві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема розвитку енергозбереження та його
стимулювання перебуває у полі зору багатьох
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема:
О.І. Амоша, Б.М. Андрушківа, Є.А. Бузовського,
О.Б. Бутнік-Сіверського, В.В. Вітвіцького, В.І. Гавриша, М.В. Гнідия, Г.О. Дзяна, В.А. Домарецького, О.І. Драган, С.Ф. Єрмілова, О.О. Єрохіна,
В.А. Жовтянського, Д.В. Зеркалова, О.В. Кириленко, М.П. Ковалко, Г.Г. Козоріз, В.О. Косевцова,
Д.Ф. Крисанова, В.В. Микитенко, В.І. Перебийніса, А.В. Праховника, Ю.Т. Разумій, Т.В. Сердюк, І.М. Сотнік, В.Н. Стабникова, Б.С. Стогнія,
О.М. Суходоля, А.К. Шидловського, П.Л. Шияна
та ін.

Метою статті є вивчення особливостей сільського господарства, що впливають на ефективність
використання енергоресурсів та визначення основних шляхів підвищення їх енергоефективності при
виробництві сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу. Ефективне виробництво в сучасних умовах не можливе без широкого
використання різноманітних енергетичних ресурсів:
сонячної енергії, енергії інших природних ресурсів,
енергії людини, а також енергії, що використовується на створення й експлуатацію технічних засобів, кормів, засобів захисту рослин, добрив, пальномастильних матеріалів, електроенергії, природного
газу та ін. Їхня наявність, види, доступ до них значною мірою впливають на економіку окремих галузей сільського господарства й агропромислового
виробництва в цілому.
Енергоспоживання в сільськогосподарському
виробництві – це процес використання енергії для
виробництва продукції, надання послуг, виконання
робіт з метою задоволення потреб підприємств і
населення та одержання визначеного економічного
ефекту [4]. Енергоспоживання в процесі виробництва сільськогосподарської продукції є трансформацією виробничих факторів, зокрема енергетичного, у
продукцію. Трудові, матеріальні і фінансові ресурси,
що використовуються при виробництві аграрної
продукції, мають єдину енергетичну основу.
Наявність визначених обсягів енергетичних
ресурсів – необхідна умова процесу сільськогосподарського виробництва. Доцільно погодитися з думкою О.В. Мороза, що «вся господарська діяльність
являє собою сукупність процесів трансформації різноманітних енергетичних потоків з метою створення
матеріальних ресурсів визначеної кількості і якості
[10]». В загальному енергетичному балансі вирощування та збирання сільськогосподарських культур прямі витрати палива складають тільки 20-25%
сукупних енерговитрат. До 55-60% складає частка
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енергії, що використовується у вигляді добрив, пестицидів, 15-20% – енергія, що використовується на
виробництво засобів механізації [6].
З початку нинішнього століття кількість енергії,
що витрачається на одиницю сільськогосподарської
продукції у розвинених країнах, зросла у 8-10 разів.
Загальна енергетична ефективність аграрного виробництва (співвідношення енергії, що складається і
отримується з готовою продукцією) у промислово
розвинених країнах приблизно у 30 разів нижча, ніж
за примітивного землеробства [13]. Що стосується
нашої країни, за розрахунками С.С. Бакая, «при дійсному рівні розвитку техніки і технологій в Україні
ріст обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 1% вимагає росту енерговитрат більш ніж
на 3%». Як стверджують О.В. Мороз і О.О. Мороз «за
останні 80 років споживання енергетичних ресурсів
в аграрному виробництві України зросло приблизно
в три рази [11]».
Розвиток будь-якої галузі вимагає все більшої
кількості палива, мастильних матеріалів і технічних
рідин. Зокрема, сільське господарство залишається
основним споживачем нафтопродуктів, витрачає
близько 46% дизельного палива і 42% бензину від
загальної кількості, що використовується в народному господарстві.
Енергетичні потужності аграрних підприємств –
це двигуни внутрішнього згорання (близько 85%), які
встановлені на тракторах, автомобілях, комбайнах та
інших сільськогосподарських машинах [1]. Найбільш
енергозатратною галуззю сільського господарства є
рослинництво, яке споживає близько 80% енергетичних ресурсів сільського господарства [3].
Незважаючи на те, що протягом останніх років
багато зусиль направлено на зниження енергоємності підприємств, аналіз сільгосппідприємств показує, що споживання цього виду ресурсів неухильно
зростає, навіть, при зменшенні загальної кількості
аграрних підприємств. Отже, необхідно розробляти
комплексний економічний механізм, який би дозволив поступово зменшувати обсяг споживання енергоресурсів шляхом впровадження або технологій
енергозбереження, або пошуком альтернативного,
більш дешевого палива. Для цього доцільно вивчити
особливості сільського господарства, що впливають
на ефективність використання енергоресурсів, впливаючи на рівень конкурентоспроможності продукції
цієї галузі національної економіки.
Перша особливість сільського господарства
пов’язана із використанням землі як одного з головних чинників виробництва сільськогосподарської
продукції. Характер споживання енергії у промисловості і сільському господарстві відрізняється,
зокрема, специфікою передачі енергії і у промисловості предмет праці у процесі обробки послідовно
переміщується від однієї машини до іншої, у рослинництві – навпаки – пересуваються машини, діючи на
предмет праці і виконуючи послідовно, технологічні
операції.
З погляду використання енергетичних засобів
земля виступає загальним засобом праці (місцем
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використання техніки), предметом праці (обробляється внаслідок передачі енергії механічного
двигуна, живого тягла чи людини), засобом праці
(використовуються специфічні властивості землі, її
родючість для вирощування сільськогосподарських
культур).
Друга специфічна ознака енергоспоживання у
сільському господарстві пов’язана з використанням у виробництві живих організмів (сільськогосподарських рослин і тварин), біологічних об’єктів.
Залежно від функцій рослини і тварини можуть
бути як предметом праці (наприклад, енергетичні
засоби використовують енергію, впливаючи на стан
сільськогосподарських культур), так і засобом праці
(зокрема, продуктивна худоба). Ця особливість сільського господарства вимагає при конструюванні
технічних засобів враховувати специфіку вимог біологічного процесу відтворення живих організмів.
Сільськогосподарські роботи поєднують у собі біологічні процеси та виробничі операції.
На противагу промисловості, де піднесення технічного рівня пов’язано з оновленням машин та устаткування, застосуванням нових технологічних процесів,
у сільському господарстві зростання технічного рівня
здебільшого пов’язують з біологічним відтворювальним процесом рослин та тварин, особливостям яких
підпорядковані усі елементи технологій [8].
Сільськогосподарські рослини і тварини можуть
виступати як предметом, так і засобом праці. При
цьому створення біологічної маси в агроекосистемах,
вимагає застосування не тільки природної, але і штучної енергії. Сільськогосподарські екосистеми відрізняються від природних (ліси, луки тощо) тим, що:
– окрім сонячної енергії вони одержують від
людини (чи за її участю) додаткову енергію (енергія м’язів людини та тварини, добрив, енергетичних
засобів тощо);
– максимізацією виходів окремих видів рослинницької чи тваринницької продукції шляхом використання більшої кількості енергії;
– природний відбір замінюється штучним
шляхом селекції рослин і тварин, пристосованих
до інтенсивного засвоєння природної і штучної
енергії [5].
Для аграрного виробництва характерним є значна
кількість сільськогосподарських культур та одержуваної продукції. Так, в Україні вирощують понад
140 культур. Зокрема, у галузі рослинництві підприємств південного Степу України необхідно виконувати понад 250 технологічних операцій на вирощування 15 культур і одержання 40 видів продукції [9],
а, отже, мати необхідну номенклатуру машин.
У сільському господарстві на відміну від промисловості відсутня відносно жорстока функціональна
залежність між кількістю спожитих енергоресурсів
та обсягом виробленої продукції. Це зумовлено тим,
що речова субстанція продукції сільського господарства принципово відмінна від витрачених матеріальних ресурсів, які змінюють свою форму або
в процесі життєдіяльності рослин і тварин, або в
результаті впливу на середовище їх знаходження [2].
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Мінливість погодно-кліматичних умов на 70-80%
визначає коливання рівнів врожайності сільськогосподарських культур і впливає на ефективність
використання енергетичних ресурсів в аграрному
виробництві [7]. Погодні умови, що визначають хід
біологічних процесів, вимагають для виробництва
тих самих видів і обсягів продукції сільського господарства застосування в різних регіонах різних
технологій, обумовлюють рівень енергонасиченості
технічних засобів, енергооснащення праці, питомого
енергоспоживання та ін.
Третя особливість енергоспоживання – це сезонність, яка визначає нерівномірне, часом «пікове» завантаження енергетичних засобів протягом року. Можна
виділити чотири найнапруженіші періоди польових
робіт: сівба та садіння сільськогосподарських культур;
догляд за просапними культурами; збирання врожаю;
зяблева оранка та посів озимих. Зокрема, близько 40%
річного обсягу сільськогосподарських вантажів транспортується під час збирання урожаю.
Характерною для сільського господарства є експлуатація технічних засобів у несприятливих умовах, на
форсованих, часто енергетично неефективних режимах. Перерва у часі виробництва, обумовлена природним ростом рослин, змушує витрачати працю, енергетичні та інші ресурси на підтримання працездатності
сільськогосподарських машин у неробочий період.
На думку А.М. Огінського «проблема енергоспоживання в сільському господарстві України і висока
енергоємність його продукції пов’язана не тільки з
порівняно низьким техніко-технологічним рівнем
виробництва, але і з усією соціально-економічною
й екологічною організацією використання сільськогосподарських земель. Висока енергоємність вітчизняної продукції є функцією загальної кризи системи
сільського господарства України. Основні проблеми
використання земельних угідь пов’язані, у першу

чергу, з нераціональною як для сільського господарства системою розселення, недосконалістю організації виробництва і його низьким техніко-технологічним рівнем [12]».
Зважаючи на це організація раціонального енергоспоживання у сільському господарстві має ґрунтуватися на всебічно аргументованому механізмі
економічної оцінки ефективності використання
енергоресурсів. Адже наша уява про ефективність
чи неефективність обмежується тим, що ми цінимо.
А це, як правило, те, що є дефіцитним. Саме цим
можна пояснити посилення уваги до заощадження
енергоресурсів, які стають все дефіцитнішими.
Висновки. Отже, енергоспоживання в процесі виробництва сільськогосподарської продукції
є трансформацією виробничих факторів, зокрема
енергетичного, у продукцію. Трудові, матеріальні і
фінансові ресурси, що використовуються при виробництві аграрної продукції, мають єдину енергетичну
основу. Наявність визначених обсягів енергетичних
ресурсів – необхідна умова процесу сільськогосподарського виробництва. Використання енергоресурсів у сільському господарстві зумовлено кількома
основними групами особливостей: застосуванням
землі та живих організмів, залежністю від погоднокліматичних умов, сезонністю, організаційно-економічними особливостями. Зазначені особливості,
різні за походженням, величиною і характером
впливу, визначають потребу аграрної сфери в енергетичних потужностях та енергоресурсах.
Тому використання енергетичних ресурсів відіграє ключову роль у процесі виробництва сільськогосподарської продукції. Саме раціональне витрачання енергетичних ресурсів повинно стати одним із
пріоритетних напрямків державної політики України
і має реалізуватися як довгострокова та чітко спланована програма дій.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Попель Я.В.
студент
Николаевского национального аграрного университета
В статье рассмотрены основные особенности сельского хозяйства, влияющие на эффективность использования энергоресурсов и доказана необходимость их развития. Исследованы вопросы повышения эффективности
энергопотребления, реализации политики энергосбережения, создания и совершенствования энергорынка и
повышения эффективности функционирования энергетики. Предложено рассматривать энергосбережения и
эффективность энергопотребления как важнейший дополнительный энергоресурс Украины. В статье приведены современные требования к энергоэффективности епергопотребительной продукции. На основе опыта
ведущих производителей проанализированы перспективные направления повышения энергоэффективности
в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, энергосбережение, энергопотребление, особенности сельского
хозяйства, энергоэффективность.

FEATURES ENERGY USE IN AGRICULTURE
Popel Y.V.
student
Mykolayiv State Agrarian University
The article describes the main features of agriculture that affect energy efficiency and demonstrated the need for their
development. The issue of energy efficiency, energy saving policy implementation, creation and improvement of energy
and improve the efficiency of energy. Proposed to consider energy conservation and energy efficiency as an important
additional energy for Ukraine. In the article the modern requirements for energy efficiency eperhospozhyvayuchoyi
products. Based on the experience of leading producers analyzed promising areas of energy efficiency in agriculture.
Keywords: energy resources, energy efficiency, energy use, especially in agriculture, energy efficiency.
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СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
Романов Р.С.
магістр
Української академії банківської справи
В статті досліджено існуючі підходи щодо визначення сутності антикризового фінансового управління на
підприємстві. Представлено авторське трактування поняття система антикризового фінансового управління
на підприємстві. Автором обґрунтовано основні складові системи антикризового фінансового управління,
що включає об’єкт, предмет, мету, завдання, заходи антикризового фінансового управління, зокрема заходи
з попередження фінансової кризи, заходи з виявлення ознак фінансової кризи, заходи з усунення наслідків
фінансової кризи, а також оцінку ефективності антикризового фінансового управління.
Ключові слова: фінансова криза, антикризове фінансове управління, система антикризового управління, банкрутство, діагностика банкрутства.

Постановка проблеми. В сучасних умовах
нестабільного економічного середовища для все
більшої кількості вітчизняних суб’єктів господарю-
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вання існує небезпека виникнення кризових явищ.
Зрозуміло, що актуальність розробки політики
захисту підприємства від наслідків фінансової кризи

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

менеджментом підприємства з
метою виявлення загроз кризи;
контролінгу та розробки
стратегії подальшого
функціонування субєктв
господарювання

Сукупність економічних відносин,
пов’язаних з реалізацією
антикризових процедур з метою
збереження стабільного
функціонування суб’єкта
господарювання

Цілеспрямований процес
прийняття управлінських рішень,
що повя зані із здійсненням заходів
щодо виходу з кризи

Інструмент мінімізації негативних
наслідків фінансової кризи, що
може виникнути під впливом
внутрішніх та зовнішніх чинників

пояснюється її необхідністю, як в процесі запобі– процес з прийняття управлінських рішень
гання виникненню кризових явищ, так і ліквідації щодо виходу з кризи;
або нівелювання її наслідків.
– мікроекономічні відносини на основі викорисТому на сьогоднішній день питання розробки тання арсеналу для реалізації антикризових процесистеми антикризового фінансового управління, яка дур;
передбачає запобігання розвитку кризових явищ,
– сукупність заходів щодо виявлення загроз
реальну оцінку діяльності підприємства та вибір кризи; контролінгу та розробки стратегії з урахуванстратегій його подальшого розвитку, є предметом ням ризику.
активної дискусії.
На рисунку 1 наведена узагальнююча схема щодо
Аналіз останніх досліджень і публікацій. трактування сутності антикризового фінансового
Дослідженням сутності та складових антикризо- управління.
вого управління, займаються вітчизняні та зарубіжні
Таким чином, на основі проведеного дослідження,
вчені, саме: Глущенко В., Василенко В., Зуб А., на нашу думку, під антикризовим фінансовим управЛоктіонов М., Коротков Е., Валовий Д., Кошкін В., лінням варто розуміти сукупність специфічних метоЛепа Є. та інші.
дів та прийомів управління фінансами підприємств,
Невирішені частини досліджуваної проблеми. використання яких дозволяє забезпечити ефективне
Вклад вчених-економістів у вирішення актуальних функціонування підприємства, на основі своєчаспроблем формування антикризового фінансового ного виявлення ознак фінансової кризи та застоуправління є вагомим, але при цьому, слід звер- сування необхідних заходів для її недопущення чи
нути увагу на об’єктивну необхідність подальшого невілювання наслідків.
дослідження питань, що стосуються забезпечення
Наведений підхід до трактування категорії «антипобудови ефективної системи антикризового фінан- кризове фінансове управління», на відміну від існусового управління в сучасних
Сукупність специфічних методів та прийомів управління фінансами підприємств,
економічних умовах.
використання яких дозволяє забезпечити ефективне функціонування підприємства, на
Метою статті є досліоснові своєчасного виявлення ознак фінансової кризи та застосування необхідних
дження теоретичних і метозаходів для її недопущення чи невілювання наслідків
дичних підходів щодо формування системи антикризового
Авторське визначення
фінансового
управління
суб’єктами
економічної
Управління основною
діяльності.
Постійно діючий процес виявлення ознак кризи на
метою якого є
Виклад основного матепідприємстві та запобігання її розвитку і стагнації
запобігання кризі або
ріалу. Стабільне функціонупом’якшення
підприємства, який здійснюється протягом усіх стадій
наслідків кризової
вання підприємства в сучасжиттєвого циклу підприємства
ситуації.
них умовах вимагає побудови
ефективної системи антикризового фінансового управУ вузькому розумінні
У широкому розумінні
ління. Виходячи з цього,
вивчення даного питання
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
доцільно розпочати із аналізу
існуючих підходів щодо траквідносини на основі
сукупність заходів
процес з прийняття
тування категорії «антикри- інструмент
мінімізації
використання арсеналу щодо виявлення
управлінських
рішень
зове фінансове управління». негативних
для реалізації
загроз кризи;
щодо виходу з кризи
антикризових процедур контролінгу та
Так, потреба в уточненні наслідків
фінансової кризи
розробки стратегії
методологічних
підходів
визначається існуючою термінологічною
невизначеністю, що викликає дискусії
в частині формалізації його
складових, а також необхідністю уточнення точки зору
на дане поняття.
В економічній літературі
розглядаються різноманітні
підходи щодо тлумачення
сутності «антикризове фінансове управління», яке розглядають як:
Складено на основі [1-9]
– інструмент мінімізації
Рис. 1. Виокремлення підходів щодо тлумачення
негативних наслідків фінансутності антикризового управління
сової кризи;
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ючих, має системний характер, оскільки конкретизує
складові антикризового фінансового управління, а
також мету та завдання, що покладені в основу його
організації.
Слід відмітити, що в умовах ринкової економіки існує розгалужена система систему фінансових методів попередньої діагностики і можливого
захисту підприємства від кризових явищ, яка представляє собою «систему антикризового фінансового
управління».
На нашу думку, під системою антикризового
фінансового управління суб’єктів економічної діяльності слід розуміти сукупність принципів і методів
розробки та реалізації тактичних та стратегічних
рішень, що спрямовані на забезпечення ефективного функціонування підприємства на основі своєчасного виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз
виникнення фінансової кризи. Це управління відіграє важливу роль у загальній системі фінансового
менеджменту підприємства, забезпечуючи надійне
досягнення цілей фінансової діяльності суб’єктів
економічної діяльності.
Система антикризового фінансового управління
є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, яке полягає, насамперед, в розробці методів попередньої діагностики загрози банкрутства та
застосуванні механізмів фінансового оздоровлення
підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану.

Для чіткого розуміння антикризового управління
сформульовано концептуальний підхід (рис. 2), який
повинен об’єднати і розкрити сутність всіх основних категорій антикризового управління: предмета,
об’єкта, головної мети, функцій, методів та принципів системи антикризового фінансового управління.
Антикризове фінансове управління, як система,
має об’єкт і суб’єкти управління. Об’єктом антикризового фінансового управління є фінанси суб’єктів
господарювання. Суб’єктами виступають керівництво підприємства, яке має вирішувати тактичні та
стратегічні питання управління фінансами суб’єкта
господарювання.
Предметом антикризового фінансового управління – це виявлення причин та факторів, що викликають загрозу стабільному функціонуванню підприємства, настання та розвитку кризи.
Головною метою антикризового управління є
забезпечення стабільного розвитку виробництва,
стійкого положення на ринку та стабільного фінансового стану за будь-яких економічних, політичних,
соціальних ситуацій у країні [7].
Основними завданнями антикризового фінансового управління є: розроблення фінансової стратегії розвитку підприємства; формування ефективних
інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських
рішень; формування організаційного забезпечення
фінансового менеджменту, що передбачає створення
відповідних структурних підСистема антикризового фінансового управління
розділів підприємства; оцінка
фінансового стану підприємства; поточне планування
Предмет
Об’єкт
Суб’єкти
фінансової діяльності підприємства за основними напрямками; розроблення діючої
Головна мета
системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в галузі фінанЗавдання антикризового управління
сової діяльності.
Характеризуючи функції
Заходи антикризового управління
антикризового фінансового
управління, необхідно зазначити, що вони поділяються на
дві основні підгрупи, а саме:
загальні функції антикризоЗаходи з
Заходи з виявлення
Заходи з усунення
вого фінансового управління
попередження
наслідків фінансової
ознак фінансової кризи
і специфічні функції.
фінансової кризи
кризи
До загальних функцій антикризового управління варто
включити: формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунПринципи
Функції
Методи
тування
альтернативних
варіантів, здійснення аналізу
фінансового стану і результатів фінансової діяльності
Оцінка ефективності антикризового фінансового управління
підприємства, здійснення планування фінансового оздоровРис. 2. Система антикризового фінансового управління
лення підприємства, розробка
на підприємстві
дієвої системи стимулювання
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реалізації ухвалених управлінських рішень щодо
фінансового оздоровлення, здійснення контролю за
реалізацією ухвалених управлінських рішень щодо
фінансового оздоровлення.
У групі специфічних функцій антикризового
фінансового управління підприємством основними є:
– діагностика симптомів кризи фінансового розвитку підприємства, яка передбачає формування
системи основних індикаторів загрози виникнення
фінансової кризи підприємства, здійснення діагностики таких показників-індикаторів, виявлення основних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства, що генерують
загрози його фінансовим інтересам, комплексне оцінювання масштабів кризового фінансового розвитку
підприємства;
– розробка загальної стратегії фінансового оздоровлення підприємства, в межах якої, виходячи з
результатів комплексної оцінки масштабів кризового
фінансового розвитку підприємства і прогнозу кризових чинників зовнішнього і внутрішнього фінансового
середовища його функціонування, формується система
цілей і цільових показників фінансового оздоровлення
підприємства на довгостроковий період; визначаються
пріоритетні завдання, що вирішуються в цій сфері в
найближчій перспективі, і розробляється;
– політика дій підприємства для основних напрямів його фінансового оздоровлення;
– усунення неплатоспроможності підприємства,
яке забезпечує створення системи найбільш невідкладних заходів щодо фінансового оздоровлення
підприємства;
– відновлення фінансової стійкості підприємства,
згідно з яким визначається цільова структура капіталу підприємства з урахуванням кризових чинників
його розвитку;
– забезпечення фінансової рівноваги в процесі
розвитку підприємства, тобто формування основних
пропорцій його фінансового розвитку, найбільшою
мірою відповідних вибраній антикризовій фінансовій стратегії і спрямованих на запобігання фінансовій кризі в майбутньому періоді [8].
Важливе місце в системі антикризового фінансового управління займають принципи на основі
яких функціонує зазначена система. На нашу думку,
основними принципами антикризового управління є
наступні:
– принцип системності. Загальне правило антикризового фінансового управління полягає в тому,

що необхідно забезпечувати фінансову стабільність
підприємства в цілому, а не окремих його елементів
і підсистем;
– принцип адаптивності. Антикризове фінансове
управління має враховувати мінливі умови зовнішнього середовища, швидко реагувати на зміни
кон’юнктури товарного та фінансового ринків, своєчасно отримувати інформацію про зміни в законодавстві і приймати відповідні рішення щодо запобігання виникнення фінансової кризи;
– принцип функціональності – полягає в реалізації заходів антикризового фінансового управління
відповідно до поставлених загальних цілей підприємства;
– принцип комплексності – означає, що прийоми
та методи, які використовуються в антикризовому
фінансовому управління, повинні доповнювати один
одного і в цілому розглядатися в єдиному комплексі.
Аналізуючи методи антикризового управління,
доцільно поділити їх на дві групи – тактичні та стратегічні [9].
Серед тактичних методів, перш за все, слід виділити санацію, даунсайзинг та банкрутство. Застосування цих методів спрямоване на оперативне
реагування на погіршення фінансових показників
діяльності підприємства, тобто подолання наслідків
існуючої кризи.
Набір стратегічних методів антикризового фінансового управління включає: ліквідацію, створення
нових підприємств, модернізацію, злиття, диверсифікацію, реструктуризацію.
Результатами запровадження стратегічних методів, як правило, є зміна характеру ведення бізнесу та
його якісних характеристик .
Узагальнюючою складовою системи антикризового фінансового управління є оцінка його ефективності, яку можна вважати задовільною тільки в
тому випадку, якщо підприємству вдалося уникнути
неплатоспроможності відновити фінансову стійкість
та фінансову рівновагу, забезпечити умови для збереження фінансової рівноваги в довгостроковій перспективі.
Висновки. Актуальність питань побудови системи антикризового управління для вітчизняних
підприємств вимагає не тільки формування чіткої
термінології, але й методології, за допомогою якої
можна прийняти ефективні фінансові рішення та
забезпечити стабільне функціонування підприємства в мінливих умовах зовнішнього середовища.
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СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ: СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Романов Р.С.
магистр
Украинской академии банковского дела
В статье исследованы существующие подходы к определению сущности антикризисного финансового управления на предприятии. Представлена авторская трактовка понятия «система антикризисного финансового
управления на предприятии». Автором обоснованы основные составляющие системы антикризисного финансового управления, включая объект, предмет, цели, задачи, мероприятия антикризисного финансового управления, в частности меры по предупреждению финансового кризиса, мероприятия по выявлению признаков
финансового кризиса, меры по устранению последствий финансового кризиса, а также оценку эффективности
антикризисного финансового управления.
Ключевые слова: финансовый кризис, антикризисное финансовое управление, система антикризисного
управления, банкротство, диагностика банкротства.

THE SYSTEM OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT
FOR ENTERPRISE: THE ESSENCE AND COMPONENTS
Romanov R.S.
Master
Ukrainian Academy of Banking
The existing approaches to the definition of the essence of anti crisis financial management in the enterprise are
investigated in the article. Author's interpretation of the concept of the system of anti-crisis financial management for
enterprise is suggested in the issue. The author substantiated the main components of the system of anti-crisis financial
management, including the object, subject, goal, objectives, activities of anti-recessionary financial management, in
particular measures to prevent the financial crisis, measures to detect signs of financial crisis, measures to eliminate
the consequences of the financial crisis, as well as evaluating the effectiveness of anti crisis financial management.
Keywords: financial crisis, anti crisis financial management, system of anti-crisis financial management, bankruptcy,
bankruptcy diagnosis.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ЗА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ, СИНТЕЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ (АСО)
Сергієнко С.А.
аспірант кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення
Інституту економіки та менеджменту
Національного авіаційного університету
У статті запропоновано використовувати економіко-математичний метод аналізу, синтезу та оптимізації для ефективного формування комплексу маркетингових комунікацій. Який являє собою матричний метод моделювання з використанням двомірних матриць до кожного інструмента комплексу
маркетингових комунікацій і вирішується за допомоги нелінійних рівнянь та математичного методу
внутрішньої точки. Це дозволяє на основі аналізу вхідних параметрів затрат та за умови синтезу
якісних характеристик ефективності передачі рекламного повідомлення з врахуванням зворотного
зв’язку від споживача, оптимізувати найвигідніше співвідношення інструментів комунікаційного
звернення. Завдяки приведеного в статті методу АСО вирішується задача синтезу комунікаційних
змінних, та питання ефективності вкладання коштів у рекламу та необхідності охоплення потрібної
аудиторії для отримання збільшення прибутку компанією.
Ключові слова: аналіз комунікаційної діяльності, аналіз комплексу маркетингу, синтез інструментів,
оптимізація маркетингових комунікацій, результуюча матриця, комплекс маркетингових комунікацій,
маркетингові комунікації.

Постановка проблеми. Питання пріоритетних
напрямків маркетингової діяльності та проведення
ефективних маркетингових заходів є важливим
питанням організації функціонування підприємства.
Визначення ефективності залежить від рівня деталізації досліджень і може стосуватися діяльності
всього підприємства. Витрати на імідж не дають
негайного прибутку, що можна легко обрахувати.
Значення позитивного іміджу найбільше виявляється не в періоди стабільного й успішного розвитку авіакомпанії, а під час виникнення труднощів.
У ситуації, коли клієнти, довідавшись щось про
виниклі в авіакомпанії труднощі, поспішають відмовитись від перельоту цим авіаперевізником, вони
насправді штовхають авіакомпанію до банкрутства.
Інерція ж позитивного іміджу і професійні дії щодо
його підтримання в кризові періоди можуть істотно
замортизувати, загальмувати цей процес.
Тому, необхідно вираховувати вплив кожного з
інструментів, що використовується в комплексі маркетингових комунікацій. Знаючи оцінку кожного з
параметрів, що мають вплив на ефективність всього
комплексу маркетингових комунікацій, та його вагомість відносно решти, можна підрахувати загальний
вплив не тільки на імідж підприємства, а й на поінформованість споживачів чи майбутніх клієнтів авіакомпанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В Україні проблемі застосування маркетингових
комунікацій присвячені теоретичні та практичні
розробки відомих у цій сфері учених: Я. Бронштейна, А. Войчака, В. Королька, Т. Лук’янець,
В. Моісєєва, Г. Почепцова, Є. Ромата Т. Циганкової та ін. Але методів розрахунку ефективності
використання різних інструментів маркетингових

комунікацій у комплексі та їх вплив на імідж авіакомпанії не існує. Потребують системного аналізу
елементи комплексу маркетингових комунікацій,
які можна включити до комплексу маркетингових
комунікацій вітчизняного авіаперевізника для системного їх використання з цілю підтримання чи
підвищення іміджу авіакомпанії.
Мета статті. Спираючись на методи економічного аналізу, синтезу та оптимізації показників ефективності інструментів маркетингових комунікацій
розрахувати їх дію на комплекс маркетингових комунікацій авіакомпанії.
Виклад основного матеріалу. У процесі здійснення маркетингової діяльності авіаперевізники
застосовують різні інструменти комплексу маркетингових комунікацій. Обґрунтування доцільності їх
застосування і прогнозування тенденцій розвитку з
урахуванням існуючої специфіки зумовило необхідність проведення дослідження повного набору основних засобів комплексу маркетингових комунікацій,
що використовуються авіаперевізниками. У ході
якого відзначено застосування авіаперевізниками
таких комунікаційних інструментів: реклама; стимулювання збуту авіаперевезення, прямого маркетингу; паблікрилейшнз; персональний продаж. Для
визначення ефективності діяльності служби маркетингу проводиться аналіз комунікаційної діяльності
фірми.
Аналіз комунікаційної діяльності фірми – це
дослідження сукупності маркетингових дій, умов,
зв’язків тощо для з’ясування ефективності діяльності фірми в досягненні цілей маркетингових комунікацій. За математичними методами розрахунку
можна врахувати результати від застосування того,
чи іншого інструмента маркетингових комуніка-
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цій, що зможе отримати авіакомпанія. Але важко
спрогнозувати вплив кожного з цих інструментів на
загальну ефективність для всього комплексу маркетингових комунікацій.
Програма аналізу обрахунку показників комплексу маркетингових комунікацій, яка повинна
швидко і достатньо достовірно обчислювати великий масив даних, а також передавати необхідні
результати розрахунку іншим складовим високоінтелектуальному комплексу програмам.
Програма оптимізації, що дозволяє проводити
оптимізацію декількох цільових функцій (F) при
зміні декількох десятків змінних параметрів, що
оптимізуються, (x1, x2, …, xi) в досягненні одного
єдиного мінімуму функції Fmin оминаючи при цьому
локальні мінімуми [6].
Достатньо інформативним методом обрахунку
кожного з видів і носіїв комплексу маркетингових
комунікацій є матричний метод моделювання. Тобто
в програмі аналізу використовуватимуться двомірні
матриці, що описуватимуть певні характеристики
починаючи з носіїв в кожному з видів комплексу маркетингових комунікацій. В теоретичному плані вирішення питань взаємного впливу елементів маркетингових комунікацій та появи нових емерджентних
властивостей, які можуть приводити і до позитивних змін в просуванні маркетингових комунікацій, і
до негативних наслідків. Ще одним з невирішених
питань є одночасність дії видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій та їх періодична
розтягнутість в дійсному часі, іншими словами
послідовність появи перед аудиторією. Наступним
важливим питанням у вивчені дії усіх одночасно
задіяних видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій. Потім постає питання, які дії
потрібно провести з цими матрицями, щоб отримати
результуючу матрицю? Так як носії практично однотипні для кожного з видів інструментів і можуть
бути в кількості від декілька одиниць і до десятків,
то їхні матриці необхідно підсумувати і враховувати
вже однією матрицею. З огляду на те, що охоплена
аудиторія може підпасти під вплив декількох носіїв
елементів комплексу маркетингових комунікацій,
матриці видів інструментів та елементів комплексу
маркетингових комунікацій слід перемножити для
виявлення раніше невідомих властивостей.
Для формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортного підприємства пропонуємо до використання автоматичне проектування, що полягає в багатократному проведені
аналізу схем. Аналіз представляє собою розрахунок
характеристик повної схеми на основі характеристик компонентів, що її складають. Метод синтезу
складових інструментів комплексу маркетингових
комунікацій дозволяє провести аналіз впливу економічних факторів та врахувати вплив на споживчу
аудиторію. На ряду з компонентами комплекс маркетингових комунікацій з розрізненими параметрами
можуть міститися компоненти зі зосередженими
параметрами. Елементи зі зосередженими параметрами виникають чи в еквівалентних схемах моде-
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лей використовуваних активних комплексах, чи
безпосередньо як елементи схем. Схеми зі зосередженими параметрами слід аналізувати за допомоги
використання топології в розгалуженнях вузлів.
Повний комплекс описується матрицею провідності
з врахуванням компонентів матриць з визначенням її
показників.
За методом аналізу вивчення комплексу маркетингових комунікацій потребує розчленування його
на складові елементи. Кожний із виділених частин
аналізується окремо у межах єдиного цілого. Отже,
кожний процес (інструмент комплексу маркетингових комунікацій) описується матрицею. А сам комплекс маркетингових комунікацій тоді відображається
як результативна матриця усіх інструментів, що до
нього входять і впливають на кінцевий результат.
Асоціація – виявлення закономірностей між
зв’язаними процесами. В нашому випадку між
зв’язаними видами інструментів комплексу маркетингових комунікацій, які мають одночасний вплив
на аудиторію. Асоціативні правила для маркетингу
в авіаперевезеннях – виявлення більш впливових
елементів комплексу маркетингових комунікацій на
показник прибутковості окремих видів інструментів.
Модель, що пропонується, являє собою матрицю
до кожного елемента комплексу маркетингових
комунікацій, що включає коефіцієнти передачі повідомлення (ефективність) та зворотного зв’язку (від
споживача), а також вхідні та вихідні параметри
опору. Вона описує взаємозв’язок між змінними і
відображає ступінь впливу цих змінних на характеристичний критерій. Ця модель включає в себе
основні рівняння матеріальних та економічних
балансів; рівняння, що описують фізичні процеси в
системі маркетингових комунікацій; нерівності, що
визначають області допустимих значень змінних.
Наступним завданням є оптимізації для вирахування
чисельності охопленої аудиторії і витрат обраних
носіїв інструментів комплексу маркетингових комунікацій для отримання бажаного прибутку та пасажирообороту.
Від застосування обраних видів інструментів
комплексу маркетингових комунікацій залежить
порядок перемноження матриць. При послідовному застосуванні – послідовне перемноження відповідно до порядку застосування. При одночасному
застосуванні обраних видів інструментів матриці
слід перемножити попарно з менших до кінцевої
результуючої.
Запропонована модель дає змогу врахувати і кількісний показник, зокрема, прибуток компанії, і одну
з найважливіших властивостей комплексу маркетингових комунікацій – імідж.
Так, при складанні окремої матриці для кожного
з елементів певного виду маркетингових комунікацій і множенні їх одна на одну, відповідно до математичного правила перемноження матриць, можна
отримати результуючу матрицю для кожного виду
кожного інструмента комплексу маркетингових
комунікацій. Останні можна знайти завдяки зворотній операції – ренормування.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Результуючою матрицею буде перемноження усіх
зазначених матриць елементів комплексу маркетингу, які у ньому використовується [5]:
SКМК= [ S N ] × [ S N +1 ] × ... × [ S N + n ],,
де SN – матриця;
N – інструмента Sмаркетингових
S КМК  комунікацій.
КМК 11
12
У свою Sчергу,
за
пропонованим

 методом форму=
КМК
S
S

 ... комплексу
[
]
[
S
=
S
×
S
× [ S N + n ], марється і результуюча
матриця
всього
КМК
N
N
+122] ×
КМК
 КМК
21
кетингових комунікацій [5]:
S КМК 
 S КМК
11
12
,
SКМК = 
 S КМК 21 S КМК 22 
де SКМК11 – це витрати на певний комплекс маркетингових комунікацій; вихідні дані параметри;
SКМК12 – коефіцієнт зворотного зв’язку від споживача;
SКМК21 – показник ефективності комплексу маркетингових комунікацій;
SКМК22 – міра корисного проникнення (показник
охоплення аудиторії).
Звертаючи увагу на те, що задача потребує глибшого аналізу, оптимізації вихідних параметрів необхідних витрат щодо залучених елементів, які обираються у комплекс маркетингових комунікацій, в
кожній з показових матриць, для кожного інструмента, вхідні змінні обмежені заданим максимальним і мінімальним значенням. При цьому, усі величини, які використовуються у матрицях, нормуються
у відносних одиницях для адаптації невідомих коефіцієнтів S21 i S12 до програми оптимізації. Це дозволяє оперувати наявними відомими показниками для
находження невідомих.
Кожен елемент результуючої матриці має своє
числове вираження та значення, що впливає на увесь
комплекс маркетингових комунікацій. Так кожен
елемент матриці окремого носія інструменту комплексу маркетингових комунікацій має своє числове
вираження та значення, що впливає на увесь комплекс.
S11 є елементом матриці і носить грошовий характер. По відношенню до певного носія інструменту
маркетингових комунікацій цей показник матиме
грошове вираження еквівалентне витратам для цього
носія. По відношенню до комплексу маркетингових
комунікацій цей показник матиме грошове вираження еквівалентне витратам на весь комплекс, що
відповідатиме бюджету виділяємому на всі заходи
маркетингових комунікацій. У теорії маркетингових комунікацій найчастіше витрати позначаються
латинською W. Всі значення витрат (S11), що вимірюються в тис. грн. переводимо в проценти для кожного
з застосованих видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій, а потім у відносних одиниці
відповідно за умови 1 = 100%; отримаємо 0.01 = 1%.
SКМК11 – приймається у відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01 до 1 (0,01 відповідає 1%, а
1-100%). Ці ж відношення будуть використані для
здійснення відповідного ренормування після закінчення оптимізації, для отримання результату в натуральних величинах. Показник витрат в результую-

чій матриці (SКМК11) після оптимізації повинен бути
меншим за 1, і при повторному находжені S11 для
кожного з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій повинні перерозподілятися, а SКМК11
зрости по абсолютній величині.
S12 є елементом матриці, що відображає ступінь
впливу позитивних чи негативних показників іміджу
підприємства. У залежності від цільових орієнтирів
організації маркетингових комунікацій розрізняють економічну ефективність – розширення зони
ринкової присутності та збільшення обсягу продаж, що може виражається у прибутку авіакомпанії та комунікативну ефективність – психологічний
вплив окремих комунікаційних засобів на свідомість
людини, що найчастіше можна визначити методом
опитування. В маркетинговій практиці цей показник можна визначити наприклад методом проведення опитування та подальшого його оцінювання.
У ході дослідження було проведено опитування, під
час якого було запропоновано оцінити за 10-ти бальною шкалою (де 10 є найвищою оцінкою) діючих
авіаперевізників за десятьма якісними критеріями.
SКМК12 – при проведенні розрахунків приймається у
відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01
до 1. Тому що, в кінці для отримання оптимальних
значень витрат на кожний з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій, показник іміджу
(S12) повинен бути якомога наближеним, або дорівнювати 0,9.
Показник ефективності комплексу маркетингових
комунікацій (S21) відображає зиск, що матиме компанія при використанні певного носія (по відношенню
до матриці носія інструменту маркетингових комунікацій), чи застосуванні сформованого комплексу
маркетингових комунікацій. SКМК21 – приймається у
відносних одиницях від 0,01 до 10 (якщо значення
цього показника >1. Тобто, показник прибутковості
(S21) повинен бути більшим за 0,49 і наближатися,
або дорівнювати 1.
Елемент матриці S22 відображає міру корисного
проникнення. По відношенню до певного носія
інструменту маркетингових комунікацій цей показник відображає у кількісному вираженні аудиторію,
на яку може вплинути цей носій. По відношенню до
комплексу маркетингових комунікацій цей показник
відображає усі комунікаційні контакти, що здійснюються при застосуванні сформованого комплексу.
SКМК22 – приймається у відносних одиницях, має входити у діапазон від 0,01 до 1.
Задача оптимізації повинна виконуватися в два
етапи. На першому етапі адаптуються «обчислення»
показників S12 і S21 під задані значення S11 і S22 кожного з видів інструментів маркетингових комунікацій, що буде використовуватись у комплексі. Інакше
кажучи у задачі показники S11 і S22 – відомі, а SКМК12
і SКМК21 – невідомі,які необхідно обчислити і знайти
оптимальні значення для кожного з матриць видів
комплексу маркетингових комунікацій.
За допомогою методів, що використовують похідні
(або їх апроксимації). В роботі розглядаються методи
оптимізації, що не використовують похідні. Ці методи
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зазвичай називають методами пошуку. У типовому
методі пошуку напряму мінімізації повністю визначаються на підставі послідовних обчислень цільової функції f (x). Як правило, при вирішенні завдань
нелінійного програмування за відсутності обмежень
градієнтні методи і методи, що використовують другі
похідні, сходяться швидше, ніж прямі методи пошуку.
Проте, застосовуючи на практиці методи, що використовують похідні, доводиться стикатися з двома головними перешкодами. По-перше, в завданнях з достатньо великим числом змінних досить важко або навіть
неможливо отримати похідні у вигляді аналітичних
функцій, необхідних для діючого градієнтного алгоритму або алгоритмах, що використовує похідні другого порядку. Хоча обчислення аналітичних похідних
можна замінити обчисленням похідних за допомогою
різницевих схем, що виникає при цьому, особливо в
околиці екстремуму, може обмежити застосування
подібної апроксимації. В принципі можна використовувати символічні методи для аналітичних виразів
похідних, але ці методи вимагають значного розвитку, перш ніж вони стануть відповідним практичним інструментом. В усякому разі, методи пошуку
не вимагають регулярності і безперервності цільової
функції і існування похідних. Другою обставиною,
правда, пов'язаною з попередньою проблемою, є те,
що при використанні методів оптимізації, заснованих на обчисленні перших і при необхідності других похідних, потрібний в порівнянні з методами
пошуку досить великий час на підготовку завдання до
рішення.
Від типу цільових функцій, що оптимізуються,
лінійних або квадратичних, відповідно обирається
метод оптимізації. Тобто якщо функція F=1–Sij, де
i = 1,…,n; j = 1,…,m; то таку функцію можна назвати
лінійною і їй підходить оптимізаційний метод внутрішньої точки.
Розробка ефективного методу аналізу великих
об’ємів первинних, або так званих «сирих» даних
дає можливість находити раніше невідомі наукові
пізнання процесів і приймати обґрунтовані рішення.
В прийнятті обґрунтованого рішення для визнаЛітература:

чення відповідної нової чи вже існуючої структури
комплексу маркетингових комунікацій, а також
обґрунтування розміру фінансування комплексу
маркетингових комунікацій потрібно провести
високоінтелектуальний аналіз даних з подальшим
застосуванням оптимізаційного методу внутрішньої
точки, або методу Пауелла.
Висновки і напрями подальших досліджень.
Для оцінювання ефективності використання кожного інструмента в складеному комплексі маркетингових комунікацій запропоновано метод аналізу, синтезу і оптимізації (АСО), який являє собою матрицю
до кожного інструмента комплексу маркетингових
комунікацій, що включає коефіцієнти передачі повідомлення (ефективність) та зворотного зв’язку (від
споживача), а також вхідні (затрати) та вихідні (прибуток) параметри.
Одним з вирішених під час дослідження питань є
одночасність дії кількох видів маркетингових комунікацій та їх періодична розтягнутість в дійсному
часі. Наступним важливим питанням, на яке вдалося
відповісти, постало вивчення дії усіх одночасно задіяних видів інструментів комплексу маркетингових
комунікацій. А найголовніше питання, що стояло
у розподіленні бюджету комплексу маркетингових
комунікацій з урахуванням попередніх питань для
отримання високих показників прибутковості та іміджу авіакомпанії.
Кінцевою ціллю задачі є отримання оптимальних
значень витрат на кожний з видів інструментів комплексу маркетингових комунікацій.
Згідно приведеного в статті методу аналізу, синтезу і оптимізації, який в подальшому може удосконалюватись і розширюватись, проводяться розрахунки
характеристик SКМК. За рахунок чого вирішується
задача синтезу комунікаційних змінних, а також такі
питання: скільки потрібно вкласти коштів в кожний
з інструментів комплексу маркетингових комунікацій і яку кількість можливих клієнтів потрібно оповістити, щоб отримати бажане збільшення прибутку
компанією від продажу пропонованого до споживання послуги.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И ОПТИМИЗАЦИИ (АСО)
Сергиенко С.А.
аспирант кафедры маркетинга и ресурсообеспечения
Института экономики и менеджмента
Национального авиационного университета
В статье предложено использовать экономико-математический метод анализа, синтеза и оптимизации для эффективного формирования комплекса маркетингових коммуникаций. Который представляет собой матричный метод
моделирования с использованием двухмерных матриц к каждому инструменту комплекса маркетинговых коммуникаций, что решается с помощью нелинейных уравнений и математического метода внутренней точки. Это
позволяет на основе анализа входных параметров затрат, и при условии синтеза качественных характеристик
эффективности передачи рекламного сообщения, и с учетом обратной связи от потребителя, оптимизировать
выгодное соотношение инструментов коммуникационного обращения. Благодаря методу АСО, приведенного в
статье, решается и задача синтеза коммуникационных переменных, и вопросы эффективного вложения средств,
и необходимость охвата нужной аудитории для получения увеличения прибыли компанией.
Ключевые слова: анализ коммуникационной деятельности, анализ комплекса маркетинга, синтез инструментов, оптимизация маркетинговых коммуникаций, результирующая матрица, комплекс маркетинговых коммуникаций, маркетинговые коммуникации.

FORMATION OF THE COMPLEX MARKETING COMMUNICATIONS
USING THE METHOD OF ANALYSIS, SYNTHESIS AND OPTIMIZATION (ASO)
Sergienko S.A.
PhD Student, Department of Marketing and Resourcing
Institute of Economics and Management of
National Aviation University
In the article described to use economic and mathematical method of analysis, synthesis and optimization for
efficient formation of a complex of marketing communications. This method is a matrix simulation method using
two-dimensional arrays to each tool of marketing communications complex, which is solved by means of non-linear
equations and mathematical method of internal points. This allows the analysis of the input parameters of cost and
provided synthesis of qualitative characteristics of the transmission efficiency of the advertising message, and taking
into account feedback from the user to optimize the ratio of favorable treatment of the communication tools. Due to
the method of ASO contained in the article, and solved the problem of synthesis of communication variables, and the
effectiveness of investment and the need to reach the right audience for increasing the company's profits.
Keywords: analysis of communication, marketing mix analysis, synthesis tools, optimization of marketing
communications, resulting matrix, a complex of marketing communications, marketing communications.
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У статті проведено стратегічний аналіз макросередовища та мікросередовища підприємств будівельної
галузі. Проаналізовано сучасний стан, структуру та особливості розвитку будівельної галузі. Досліджено основні тенденції змін показників діяльності підприємств будівельної галузі, на основі яких
визначено стратегічні напрямки розвитку галузі та виявлено потенційні та існуючі проблеми галузі.
На основі проведеного SWOT-аналізу, виявлено основні можливості та загрози для підприємств будівельної галузі за сучасної кон’юнктури ринку. Запропоновано заходи спрямовані на спрощення ведення
будівельного бізнесу, які буду сприяти підвищенню інвестиційної привабливості будівництва в Україні.
Ключові слова: будівельна галузь, SWOT-аналіз, інвестиції, стратегічний аналіз, бізнес-середовище.

Постановка проблеми. Для ефективного розвитку будівельної галузі України необхідно використовувати механізми управління, які реагують на зміни
зовнішнього та внутрішнього середовища. Реагуючи
на зміни середовища підприємство повинне розробити ефективний механізм для розробки нової стратегії або корегування старої стратегії. Стратегічний
аналіз дозволяє виявити зміни в середовищі і дозволяє вчасно і ефективно реагувати на них. Зараз за
умов економічної кризи, військових дій та великої
кількості застарілих інфраструктурних об’єктів актуальним є проведення стратегічного аналізу будівельної галузі для виявлення її можливостей, проблем. На
його основі можна визначити вектор розвитку галузі.
Проведення стратегічного аналізу та визначення заходів для поліпшення діяльності дозволить прискорити
економіку України і зменшити рівень безробіття.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Серед наукових праць щодо розробки методики
впровадження стратегічних змін доцільно виділити роботи таких вчених, як Гордієнко П.Л., Кіндрацька Г.І., Клименко С.М., Левик І.С., Мізюк Б.М.
та інші [1-5]. Сьогодні багато змін зустрічають
супротив тому питання ефективного впровадження
змін потребує подальшого дослідження.
Мета дослідження. Метою дослідження є проедення стратегічного аналізу макросередовища та
мікросередовища будівельної галузі, дослідження
стратегії будівельної галузі та підвищення інвестиційної привабливості галузі.
Виклад основного матеріалу. Будівельна галузь
являє собою сферу матеріального виробництва, діяльність якої спрямована на створення нових виробництв, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств та інших об'єктів
виробничої сфери, а також об'єктів невиробничої
сфери. До послуг які надають підприємства будівельної галузі також відноситься капітальний ремонт
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об'єктів будівельного походження. Особливість будівництва в тому, що воно виробляє основні фонди
на місці їхнього майбутнього функціонування. До
будівництва відносяться: зведення будівель і споруд
виробничого та невиробничого призначення; монтаж
обладнання; проектні, вишукувальні, бурові та інші
роботи, пов'язані із зведенням певних об'єктів; капітальний ремонт будівель і споруд.
Будівельна галузь, як будь-яка галузь матеріального
виробництва, має свої особливості. Такими для неї є
високий ступінь мобільності, матеріаломісткості, трудомісткості, тривалість інвестиційного циклу. Будівельні
об'єкти завжди зберігають риси своєї унікальності. До
певних організаційних особливостей призводить і те,
що успішна діяльність організацій будівельної галузі
безпосередньо залежить від наявності замовлень.
Сталий розвиток будівельної галузі залежить від
зовнішніх умов, в яких вона здійснює свою діяльність. До таких умов відносяться рівень розвитку
політичної та економічної систем, чинна правова
база, відносини власності, кон'юнктура галузевого
ринку, демографічна ситуація в країні, соціальна
мобільність населення, рівень освіченості населення, динаміка розвитку технологій в країні і т.д.
Стан будівельної сфери є відображенням макроекономічної ситуації в країні, оскільки будівельний
сектор одним з перших реагує як на погіршення
економічної ситуації, так і на позитивні зміни
[6, с. 253].
У сучасних мінливих умовах, коли відбуваються
ринкові коливання важливим є дослідження умов
зміни функціонування та розвитку будівельної
галузі. Аналіз бізнес середовища підприємств будівельної галузі дозволить всесторонньо та об'єктивно
дослідити галузь, а також виявити потенційні або
існуючі проблеми та потреби в її функціонуванні
та структурі. Отже, проведемо аналіз бізнес середовища будівельних підприємств табл. 1.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Обсяги реалізованої продукції з 2010 по
2012 роки зросли в 1,6 разів, рентабельність галузі з
2010 по 2012 роки покращилась на 3,6% та вийшла
майже на нульовий рівень. Кількість найманий
працівників в галузі будівництва в період з 2010
по 2012 роки зменшилась в 1,15 разів. З 2010 по
2012 роки середньомісячна заробітна плата найманих працівників зросла в 1,62 рази. В період з 2010
по 2012 роки спостерігається тенденція покращення
стану будівельної галузі України це пов’язано насамперед з будівництвом інфраструктурних об’єктів до
чемпіонату Європи з футболу 2012, який проводився в Україні. Вже в 2013 році обсяги реалізованої
продукції будівельної галузі зменшились на 10% в
порівнянні з 2012 роком, чистий збиток зріс майже у
6 разів порівнянні з 2012 роком до 6 мільярдів гривень, рентабельність галузі зменшилась на 2,6% в
порівнянні з 2012 роком, кількість найманих праців-

ників зменшилась на 38,4 тисяч чоловік в порівнянні
2012 роком,середньомісячна заробітна плата зменшилась на 52 гривні в порівнянням з 2012 роком.
Цей спад свідчить про погіршення стану української
економіки в цілому та будівельної галузі зокрема.
Структура реалізованої продукції наведена в табл. 2.
Виходячи з даних табл. 2. можна сказати, що
найбільша кількість наданих послуг це будівництво
будівель. Будівництво будівель з 2010 по 2012 роки
зросло в 1,7 разів, а в 2013 році зменшилось. Будівництво споруд в період з 2010 по 2013 роки зросло
в 1,5 рази. Спеціалізовані будівельні роботи в період
з 2010 по 2012 роки зросли в 1,5 разів і в 2013 році
обсяг робіт незначно впав.
Аналіз структури підприємств галузі будівництва
за розмірами в період з 2010 по 2013 рр. показав що
найбільшу питому вагу 96% займають малі підприємства табл. 3.
Таблиця 1

Показники діяльності підприємств галузі будівництва України за період 2010-2013 рр.
Назва показника
Кількість найманих
працівників, тис. осіб
Витрати на оплату
праці, тис. грн
Середньомісячна заробітна плата найманих
працівників, грн
Обсяги реалізованої
продукції, млн.грн
Чистий прибуток
(збиток) підприємств,
всього, млн.грн
Рентабельність усієї
діяльності підприємств,
%

2010

2011

Рік
2012

2013

462,8

423,6

400,5

362,1

Темпи приросту, %
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
-8,47

-5,45

-9,59

8066500 9140300 11321400 10008600

13,31

23,86

-11,60

1452,48 1798,14

2303,369

23,80

31,01

-2,22

96725,3 120420 155790,7 141125,7

24,50

29,37

-9,41

-5095,7

-4580,1

-1012,7

-5893,2

-10,12

-77,89

481,93

-4,2

-2,7

-0,6

-3,2

1,50

2,10

-2,60

2355,68

Таблиця 2
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств галузі будівництва за 2010-2013 рр.
Назва показника
Обсяги реалізованої продукції, млн.грн., в тому числі
Будівництво будівель
Будівництво споруд
Спеціалізовані будівельні
роботи

2010

2011

Рік

2012

2013

Темпи приросту
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р

96725,3 120420 155791 141126

24,50

29,37

-9,41

63218,9 77350,1 106598 92375,2
17304,5 23646,6 25264,5 25873,1

22,35
36,65

37,81
6,84

-13,34
2,41

16201,9 19422,8

19,88

23,20

-4,39

23928

22877,4

Таблиця 3
Структура підприємств галузі будівництва за розмірами у 2010-2013 рр.
Назва
показника
великі
середні
малі

2010
0,3
3,6
96,1

2011
0,3
3,6
96,1

Рік

2012
0,3
3,8
95,9

2013
0,3
3
96,7

Зміна структури
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
0
0
0
0
0,2
-0,8
0
-0,2
0,8
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Питома вага середніх підприємств в 2010–
2011 роках становила 3,6%, потім в 2012 році зросла
до 3,8% в 2013 році зменшилась до 3%. Питома вага
великих підприємств в 2010-2013 роках залишається
на рівні 0,3%.
В цілому в період з 2010 по 2013 роки кількість
зайнятих працівників зменшилась. Більшість працівників зайняті у малих та середніх підприємствах
табл. 4.
Кількість працівників зайнятих у малих підприємствах в 2011 році зменшилась на 10,25% в
порівнянні з 2010 роком, в 2012 році в порівнянні
з 2011 роком зменшилась на 5,36%, в 2013 році в
порівнянні з 2012 роком зросла на 2,71%. Кількість
працівників зайнятих в середніх будівельних фірма в
період з 2010 по 2013 рік зменшилась на 13%.
Проведемо більш детальний аналіз зовнішнього
та внутрішнього середовища за допомогою методу
SWOT-аналізу табл. 5.
Поліпшення будівельної галузі пов’язане з залученням інвестицій. Для залучення додаткових інвестицій необхідно спростити ведення будівельного

бізнесу а саме виділяють 30 першочергових дерегуляційних ініціатив:
1. Затвердити право замовника будівництва на
застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній
території необхідного інженерного забезпечення;
2. Затвердити КМУ типову форму інвестиційного
договору, якою обов’язково передбачено: детальний
опис характеристики об’єкту інвестування., конкретні обов’язки забудовника щодо надання інвестору інформації, конкретні обов’язки забудовника
щодо звітності перед інвестором, відповідальність
забудовника за невиконання або несвоєчасне виконання умов інвестиційного договору;
3. Створити на законодавчому рівні механізм
надання права об’єднанню інвесторів проблемного
об’єкту на завершення будівництва об’єкту без переоформлення дозвільної документації;
4. Спростити механізм поновлення договорів
оренди земельної ділянки для містобудівних потреб
та введення виключного переліку підстав відмови в
поновленні договору оренди;

Таблиця 4
Кількість та структура зайнятих працівників на підприємствах галузі будівництва у 2010–2013 р.р.
Показник
великі
середні
малі
великі
середні
малі

Рік
Темп приросту
2010
2011
2012
2013
2010-2011 р.р 2011-2012 р.р 2012-2013 р.р
Кількість зайнятих працівників за розмірами підприємств, тис. осіб.
12,75
11,25
9,59
9,87
-11,74
-14,72
2,84
209,14
196,88
187,87
182,94
-5,86
-4,57
-2,63
250,21
224,57
212,54
218,29
-10,25
-5,36
2,71
Структура зайнятих працівників за розмірами підприємств, %.
2,7
2,6
2,6
2,4
-0,1
0
-0,2
44,3
45,5
45,7
44,5
1,2
0,2
-1,2
53
51,9
51,7
53,1
-1,1
-0,2
1,4

Таблиця 5
SWOT-аналіз підприємств будівельної галузі

Складові SWOT-аналізу

Сильні сторони:
Стабілізація цінової політики, Забезпечення замовленнями, Достатній рівень
виробничих можливостей
Слабкі сторони:
зменшення завантаженості виробничих
потужностей, зменшення кількості
працівників, нестача фінансування,
нестача фінансування, нестача оборотних коштів, задовільний рівень
продуктивності праці, відсутність
чіткого стратегічного напряму розвитку, нестача ресурсів на фінансування
потрібних змін у стратегії
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Можливості:
Скорочення обсягів заборгованості, уповільнення погіршення економічного стану
галузі, стабілізація обсягу
замовлень, розвиток малого і
середнього бізнесу, вихід на
нові ринки.

Загрози:
Зменшення обсягу будівельних робіт,
скорочення обсягу нових замовлень,
високі процентні ставки, висока
конкуренція, зростання рівня вимог
покупців і постачальників, підвищення впливу несприятливих погодних умов

Стабілізація фінансово-економічного стану підприємств,
вчасне виконання замовлень

Зменшення обсягу робіт у випадку
погіршення рівня оплати

Стабілізація кількості працівників та підвищення рівня
заробітної плати та продуктивності праці, стабілізація обсягу
оборотних коштів

Погіршення продуктивності
праці та скорочення чисельності
працівників,зменшення обсягів робіт
та ускладнення фінансового стану
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5. Запровадити систему «мовчазної згоди» для
погоджень, не пов'язаних з питаннями безпеки (охорона пам'ятників);
6. Впровадити попередню реєстрацію майнових прав на квартири замовником будівництва, які
будуть побудовані в майбутньому для уникнення
подвійного продажу;
7. Забезпечити транспарентність та доступність
до даних містобудівної документації;
8. Врегулювати процедуру встановлення поштової адреси об’єкта будівництва;
9. Уніфікувати принципи і процедури одержання
ліцензій в сфері будівництва;
10. Запровадити систему аукціонів на відведення
земельних ділянок під будівництво замість існуючої
двох-стадійної системи (за законом на аукціон повинна виставлятися ділянка з повністю готовою документацією землеустрою);
11. Запровадити систему проведення аукціонів компаніями, що мають ліцензію на проведення
земельних торгів;
12. Супроводити проект Закону України щодо
скорочення до 60 днів строку відведення земельних
ділянок для містобудівних потреб у комітетах Верховної Ради України;
13. Скоротити кількість та строки оформлення
дозвільних документів, необхідних для початку будівельно-монтажних робіт;
14. Надавати технічні умови особам, які мають
намір забудови земельної ділянки, що перебуває в
їх власності або користуванні, протягом 10 робочих
днів з дня подання (не реєстрації) заяви;
15. Встановити виключений перелік підстав, які
надають право на скасування декларацій про початок виконання будівельних робіт;
16. Залишити технічний нагляд за спорудженням об’єкта містобудування як обов’язковий для
об’єктів, що будуються за бюджетні кошти. Для приватних інвесторів – за заявою забудовника;
17. Затвердити порядок підключення закінченого
будівництвом об'єкта до інженерних мереж (крім
електричних та газових мереж);
18. Встановити стандартну ціну до точки приєднання мереж для кожного населеного пункту;
19. Зробити розрахунок вартості підключення
до мереж «прозорим» і взаємозв'язаним з вартістю
будівництва нових мереж і розподільних пунктів;

20. Встановити виключений перелік підстав, які
надають право на скасування декларацій про початок виконання будівельних робіт;
21. Зробити доступною інформацію про точки
підключення і потужності мереж монополістів;
22. Закріпити механізм отримання «поворотної
фінансової допомоги», коли монополіст повертає
забудовникові витрачені засоби на будівництво позамайданчикових мереж;
23. Закріпити механізм передачі на баланс позамайданчикових мереж експлуатуючим організаціям;
24. Спростити процедуру та скоротити строки
набуття права на землю;
25. Дозволити перед. право оренди земельної
ділянки державної або комунальної власності, якщо
така оренда дає право на її забудову;
26. Дозволити внесення права оренди земельної
ділянки державної або комунальної власності в статут товариства, передачу в іпотеку;
27. Спростити приєднання до електричних та
газових мереж, удосконаленню підключень та отримання технічних умов;
28. Розробити та затвердити містобудівну документацію (зонінг, детальні плани територій);
29. Запровадити декларативний принцип на отримання прав на будівництво і введення в експлуатації
об'єктів будівництва;
30. Дозволити придбання земельних ділянок не
с/г призначення товариствами із 100% іноземною
участю.
Впровадження вище перелічених ініціатив дозволить підвищити інвестиційну привабливість будівельної галузі.
Висновки. Отже, на основі проведено бізнесаналізу середовища та SWOT-аналізу можна сказати, що в сучасних умовах стан будівельної галузі
погіршується внаслідок кризових явищ економіки.
Для поліпшення стану економіки необхідні інвестиції, для залучення інвестицій необхідно спростити
правила ведення бізнесу та створити інвесторам
інвестиційно-привабливі умови. Будівельній галузі
необхідні інвестори, які створять нові робочі місця
та вкладуть капітал в українські інфраструктурні
об’єкти. Поки що для розвитку будівельної галузі
необхідно спрощувати дозвільні процедури та залучати вітчизняні будівельні компанії до участі в державних інфраструктурних об’єктах.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
И ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Коренюк П.И.
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Сквозников С.Е.
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Днепродзержинского государственного технического университета
В статье проведен стратегический анализ макросреды и микросреды предприятий строительной отрасли.
Проанализировано современное состояние, структура и особенности развития строительной отрасли. Исследованы основные тенденции изменений показателей деятельности предприятий строительной отрасли, на
основе которых определены стратегические направления развития отрасли и выявлены потенциальные и
существующие проблемы отрасли. На основе проведенного SWOT-анализа, выявлены основные возможности
и угрозы для предприятий строительной отрасли в условиях современной конъюнктуры рынка. Предложенные меры направлены на упрощение ведения строительного бизнеса, которые также будут способствовать
повышению инвестиционной привлекательности строительства в Украине.
Ключевые слова: строительная отрасль, SWOT-анализ, инвестиции, стратегический анализ, бизнес-среда.
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This article presents a strategic analysis of macro and micro enterprises of the construction industry. The modern state,
structure and characteristics of the construction industry. The basic trends in indicators of construction enterprises on
which set strategic directions of the sector and identified potential and existing problems of the industry. On the basis
of SWOT-analysis identified the major opportunities and threats for companies of the construction industry for the
current market conditions. The measures are aimed at simplifying the construction of doing business that will enhance
the investment attractiveness of construction in Ukraine.
Keywords: building industry, SWOT-analysis, investments, strategic analysis, business environment.
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ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З СУБ'ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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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. В роботі уточнено і розвинуто зміст понять: «економічна
безпека підприємства», «стратегічна взаємодія суб’єкта господарювання із зовнішнім середовищем» в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Удосконалено методичні підходи
щодо комплексного кількісного та якісного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, які
полягають в обчисленні інтегральних оцінок рівня економічної безпеки та перетворенні їх у рівні
бажаності на шкалі Харрингтона. Запропоновано концептуальний підхід до побудови універсальної
шкали оцінки рівня економічної безпеки на основі узагальненої функції бажаності, яка є результатом
синтезування окремих функцій для підприємств різних галузей.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, складові, загроза, система показників, комплексна
оцінка, стратегічна взаємодія.

Постановка проблеми. Необхідність вирішення
проблем, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства внаслідок впливу економічної кризи, зробило
забезпечення економічної безпеки як ніколи актуальним питанням. У зв’язку з цим перед економістами
і менеджерами виникло завдання перегляду існуючих принципів і підходів до управління економічною
безпекою та їх вдосконалення з урахуванням нових
вимог, які висуває нестабільне зовнішнє середовище
функціонування підприємств. Одними з таких вимог
є оперативність і результативність управлінських
рішень, що можна забезпечити використовуючи
сучасні інструменти управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження стану економічної безпеки на
різних рівнях економіки присвячені дослідження
вітчизняних 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. Качала, В. Крутов, М. Куркін, Х. Маулль,
Х. Моргензан, В. Мунтіян, П. Ноак, О. Новикова,
Л. Олвей, С. Пирожков, Г. Пастернак-Таранущенко,
В. Пономаренко, В. Пономарьов, П. Пригунов,
В. Сенчагов, В. Сідак, А. Сухоруков, С. Шкарлет,
В. Шлемко та інші [1-2].
Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць названих авторів, слід відзначити,
що певне коло питань методичного характеру є

недостатньо дослідженими. Це дозволяє говорити
про наукову доцільність і практичну корисність
постановки і вирішення актуальної наукової проблеми – забезпечення економічної безпеки підприємств з урахуванням загроз і можливостей, що надає
взаємодія із зовнішнім середовищем. Вимагають
подальшого розвитку сутність економічної безпеки
підприємства, обґрунтування її структури, методичних підходів щодо її оцінки.
Формулювання цілей статті. Розробка методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки підприємств при взаємодії з суб’єктами зовнішнього
середовища.
Виклад основного матеріалу. У складних умовах
господарювання, що характерні для вітчизняної економіки, особливої важливості набуває процес гарантування економічної безпеки кожного підприємства,
здійснення якого за умов недостатності та недосконалості теоретичної бази є ускладненим, а відтак і
недостатньо ефективним. Теоретичне напрацювання
нових методів забезпечення економічної безпеки підприємства є актуальною проблемою, оскільки її вирішення покликане знайти і запропонувати діючі механізми, успішні для застосування на практиці.
Специфіка економічних інтересів у сучасній економіці України полягає в їхній індивідуалізації та
відсутності повної єдності, наявності протиріч економічних інтересів, що стають як внутрішнім джере-
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лом розвитку економічних відносин, так і джерелом
виникнення загроз для економічного стану суб’єктів
господарювання та економіки в цілому. Тому важливим завданням забезпечення економічної безпеки
підприємства стає узгодження його економічних
інтересів із інтересами суб’єктів зовнішнього середовища завдяки встановленню стратегічної взаємодії.
Дослідженням 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. Отже, авторська позиція полягає в трактуванні змісту економічної безпеки підприємств як забезпечення реалізації
стратегічних інтересів підприємства на основі використання можливостей зовнішнього середовища з
застосуванням продуктивної взаємодії із суб’єктами
зовнішнього середовища.
Під стратегічною взаємодією підприємства
автори пропонують вважати інструмент забезпечення реалізації його стратегічних інтересів, що
базується на засадах встановлення партнерських
відносин із суб’єктами зовнішнього середовища, які
є стратегічними, з точки зору безпечного функціонування та розвитку підприємства; передбачає можливість здійснення активного впливу на суб’єкти з
урахуванням їхніх зворотних дій.
Одержання прибутку означає, що підтримка
високого рівня прибутковості в теперішній момент
часу не повинна здійснюватися на шкоду перспективам розвитку підприємства, у тому числі за рахунок підвищеної експлуатації тих або інших ресурсів
(виробничих фондів, трудових ресурсів). Це може
створювати додаткові загрози діяльності підприємства, що суперечить сутності економічної безпеки, в
основі якої, поряд із забезпеченням високої результативності функціонування суб'єкта господарювання,
лежить мінімізація негативного впливу різноманітних загроз на його діяльність.
Таким чином, одержання прибутку є основною
кінцевою ціллю діяльності підприємства й становить суть його економічної безпеки. Досягнення цієї
цілі забезпечується системою підцілей, які прямо
або опосередковано впливають на результати діяльності підприємства. Серед них можна виділити:
забезпечення фінансової стійкості й незалежності
підприємства, забезпечення конкурентоспроможності технологічної бази виробництва, підвищення
інтелектуального потенціалу персоналу та ін.
Указана система підцілей становить систему
функцій підприємства в ринковій економіці, виконання яких необхідно для забезпечення його економічної безпеки. За досягнення кожної з підцілей
відповідає певна складова економічної безпеки підприємства.
На основі дослідження структури економічної
безпеки підприємства авторами запропоновано та
обґрунтовано уточнений перелік її складових: фінансова, виробнича, інтелектуально-кадрова, інвестиційно-технологічна, матеріально-технічного забезпечення, збутова та екологічна (рис. 1).
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Виділення окремих складових має важливе значення для характеристики економічної безпеки підприємства, кількісної оцінки її рівня.
У процесі аналізу існуючих підходів щодо вимірювання економічної безпеки підприємства встановлено, що найбільш обґрунтована та повна оцінка
забезпечується завдяки використанню комплексних
методик оцінки рівня економічної безпеки підприємства з визначенням рівнів окремих її складових.
Результати аналізу праць дослідників виявили необхідність розробки комплексних методик оцінки з
урахуванням взаємодії підприємств з суб’єктами
зовнішнього середовища.
Безпека підприємства
Економічна

Правова

Силова

Виробнича

Інтелектуально-кадрова

Інвестиційнотехнологічна

Матеріальнотехнічного

Екологічна

Збутова
Фінансова

Рис. 1. Структура безпеки підприємства
Комплексну оцінку економічної безпеки підприємства пропонується здійснювати за показниками,
які систематизовано за групами: 1) показники, що
характеризують економічну незалежність підприємства; 2) показники, що характеризують економічну ефективність функціонування підприємства;
3) показники, що характеризують стан взаємовідносин підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища.
Вибір найбільш оптимального методу формування комплексної оцінки рівня економічної безпеки
підприємства з точки зору об’єктивності та можливості практичного застосування запропоновано здійснювати на основі статистичної перевірки гіпотези
про суттєвість відмінностей середніх комплексних
оцінок, розрахованих різними методами.
Проведення кількісної оцінки рівня економічної
безпеки підприємства потребує якісної інтерпретації
отриманих результатів, у зв’язку з чим авторами удосконалено методичні підходи щодо якісної оцінки
рівня економічної безпеки підприємства шляхом
застосування функції бажаності. Серед конкретних способів реалізації функції бажаності для якісної оцінки рівня економічної безпеки підприємства
запропоновано обрати психофізичну шкалу Харрингтона.
Функція Харрингтона
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області «задовільно». Значення
d = 0,37 звичайно відповідає межі припустимих
значень. Функція бажаності приймає значення,
що дорівнює 0,37, при кодованому значенні вихідного показника z = 0 (нижня межа інтервалу «задовільно»). Рівень бажаності функції, що відповідає
верхній межі інтервалу «задовільно», дорівнює 0,69
(кодоване значення z становить 1).
Встановлення нижньої межі інтервалу «задовільно» передбачає розрахунок середньої арифметичної величини, а верхньої межі – сумарного
значення середньої арифметичної й величини середньоквадратичного відхилення.
Для подальшої деталізації рівнів бажаності необхідно визначити нижню межу інтервалу «погано» і
верхню межу «добре» для масиву вихідних показників. Нижній межі інтервалу «погано» на шкалі бажаності Харрингтона відповідає значення d = 0,2, яке підставляється у вихідну функцію: exp (–exp (–z)) = 0,2.
Аналогічно для заданого рівня бажаності d = 0,8 знаходиться верхня межа області «добре». У результаті
розрахунків формується п'ять інтервалів значень
функції бажаності по масиву вихідних даних.
Відповідним чином можливо побудувати трьохінтервальну шкалу оцінки рівня економічної безпеки підприємства шляхом об'єднання двох нижніх
інтервалів – «дуже погано» і «погано» в інтервал
«погано» і двох верхніх – «дуже добре» і «добре» в
інтервал «добре». Вибір кількості інтервалів рівня
економічної безпеки визначається глибиною, цілями
й задачами аналізу й часовими інтервалами, що становлять основу статистичної вибірки.
Таким чином, функції бажаності відображають
розподіл кількісних оцінок рівня економічної безпеки підприємств по інтервалах якісних характеристик.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

На основі статистичної перевірки гіпотези про
суттєвість відмінностей середніх комплексних оцінок, розрахованих різними методами, здійснено
статистичну перевірку відповідності комплексних
оцінок рівня економічної безпеки підприємства,
отриманих із застосуванням трьох різних методів
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Висновки. Забезпечення економічної безпеки
підприємств – непереривний процес, який вимагає
не лише проведення постійного моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства для виявлення негативних тенденцій і можливих загроз, а й комплексного підходу
щодо протидії цим загрозам.
Для перетворення кількісних значень інтегрального показника рівня економічної безпеки підприємства в якісні запропоновано методичні підходи,
що базуються на функції бажаності Харрингтона.
У результаті розрахунків отримано рівні бажаності,
які відповідають лінгвістичним оцінкам на трьохінтервальній шкалі. Встановлено, що вибір кількості
інтервалів рівня економічної безпеки підприємства
залежить від глибини та завдань аналізу, що проводиться, та часових характеристик статистичного
масиву.
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Статья посвящена решению научной проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий в стратегическом взаимодействии с субъектами внешней среды с учетом угроз и возможностей, предоставляемых
внешней средой. В работе уточнено и развито содержание понятий: «экономическая безопасность предприятия», «стратегическое взаимодействие предприятия с внешней средой» в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия. Усовершенствованы методические подходы по комплексному количественному и качественному оцениванию уровня экономической безопасности предприятий, которая заключаются
в исчислении интегральных оценок уровня экономической безопасности и преобразовании их в уровне желательности на шкале Харрингтона. Предложен концептуальный подход к построению универсальной шкалы
оценки уровня экономической безопасности на основе обобщенной функции желательности, которая является
результатом синтезирования отдельных функций для предприятий различных отраслей.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, составляющие, угроза, система показателей,
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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. 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. Methodical approaches concerning complex quantitative and qualitative estimation of level of the
enterprises’ economic security which involve calculation of integrated estimations of economic security’s level and
their transformation to desirability levels on Harrington’s scale are improved. The conceptual approach to construction
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Досліджено основні складові елементи та умови забезпечення фінансової безпеки підприємства й
ефективність їх взаємодії. У статті вказані фактори, що впливають на систему забезпечення фінансової безпеки, виявлено їх результативність. Визначено структуру основних принципів забезпечення
фінансової безпеки підприємства та ефективність їх використання. Для підтримки незалежності підприємства встановлено фінансову систему забезпечення. Запропоновано, що до складових забезпечення фінансової безпеки підприємства повинно належати системне поєднання принципів, інструментів, методів, важелів та необхідне відповідне забезпечення, що забезпечує захист фінансових
інтересів суб’єкта господарювання.
Ключові слова: фінансова безпека підприємства, ефективність, фактори впливу, діяльність підприємства, методи, інструменти, структура.

Постановка проблеми. Дослідження основних
складових елементів та умов забезпечення фінансової безпеки підприємства й ефективність їх взаємодії – є необхідним у розумінні даної тематики.
На сьогоднішньому етапі стає актуальним розробка
системи заходів, розподіл складових елементів системи забезпечення фінансової безпеки підприємства
та ефективність їх використання, що зменшить чи
взагалі усуне значний негативний вплив чинників на
фінансову систему сучасного підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Аналіз факторів, визначення складових елементів,
встановлення фінансової системи забезпечення, які
впливають на фінансову безпеку підприємства, розглядалася багатьма вченими-економістами. Теоретичні засади формування та забезпечення фінансової безпеки підприємств досліджуються у світовій
та вітчизняній науковій літературі. Серед зарубіжних науковців варто виділити А. Бєрл’є, Ю. Благова, Ш. Валітова, О. Вільямсона, Д. Волкова,
М. Дженсена, І. Івашковської, В. Катькала, Р. Коуза,
В. Меклінга, К. Мерфі, Г. Мінза, Є. Олійникова,
Г. Пирогова, Г. Шиназі. Протягом останніх років
суттєвий вклад у дослідження зазначеної тематики
внесли такі вітчизняні науковці, як: О. Ареф’єва,
О. Барановський, Д. Баюра, І. Бланк, М. Бутко,
О. Василик, М. Войнаренко, К. Горячева, М. Єрмошенко, Т. Кузенко, В. Лук’янова, Л. Малюта, В. Мунтіян, В. Нижник, Н. Хрущ, Л. Шемаєва та ін.
Формулювання цілей статті. У сучасному світі
впевненість у захищеності фінансових інтересів
суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансо-

вих відносин відіграє важливу роль. Адже, високий
рівень фінансової захищеності підприємства гарантує не тільки стабільне та максимально ефективне
функціонування, а також високий потенціал розвитку підприємства в майбутньому, певну гарантію
суб’єктам господарювання в постійній наявності
фінансових ресурсів, саме це і визначає актуальність
статті.
Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток економіки України та багатьох інших економік
світу характеризується швидкими змінами факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства, що викликають загрозу його
фінансовим інтересам, спричиняють високий рівень
фінансових ризиків.
Здатність підприємства стабільно розвиватись
визначається міцністю його фінансового стану,
ефективністю фінансової діяльності та стійкістю до
впливу негативних факторів, що в цілому характеризують рівень його фінансової захищеності.
Фінансова безпека або захищеність у сучасній
науковій літературі розглядається: по-перше, як стан
захищеності інтересів підприємства, по-друге, як
стан ефективного використання ресурсів підприємства, по-третє, як процес досягнення певного стану
підприємства, по-четверте, як стабільну та динамічну систему забезпечення фінансовими ресурсами.
Об’єктивність ринкової економіки змушує
суб’єкти господарювання шукати нові ефективні
методи, принципи та важелі, що забезпечують ефективність функціонування, а відтак і безпеку підпри-

85

# 1(09) 2016
ємства. Умовами забезпечення фінансової безпеки
підприємства повинні виступати:
• безперервний розвиток та вдосконалення
фінансової системи підприємства;
• наявність на підприємстві системи, яка спроможна задовольняти реалізацію фінансових інтересів, цілей і завдань;
• збалансованість і комплексність фінансових
інструментів, важелів та методів, які використовуються на підприємстві [5].
Умовами, що визначають рівень фінансової безпеки підприємства є її основні фактори, що визначають причину, рушійну силу будь-якого процесу або
явища. Для забезпечення фінансової безпеки підприємства на ринку необхідно виявити фактори, що
впливають на діяльність підприємства як ззовні так
і з середини[5].
В концепцію створення системи фінансової безпеки машинобудівних підприємств обов'язково
входять фактори, що впливають на забезпечення та
функціонування такої системи.
У свою чергу, аналіз факторів допомагає виявити
сильні і слабкі сторони в діяльності підприємства і
розробити заходи та напрями дії, за рахунок яких воно
могло б підвищити стійкість розвитку та забезпечити
свій успіх. Тому що для більшої інформативності фактори варто поділити за спрямованістю дії (рис. 1).
До внутрішніх чинників слід віднести:
- управлінські (діяльність керівників, діяльність персоналу, професіоналізм менеджерів, стратегічний менеджмент);
- фінансові (фінансова системи, фінансові
інтереси власників, джерела фінансового з забезпечення, структура капіталу підприємства, величина
чистого грошового потоку);
Зовнішні фактори впливу поділяються за рівнями на:
- макрорівні (політичні та соціальні, техногенні
та форс-мажорні чинники, фінансова нестабільність
та фінансова нестабільність держави, законодавчі
зміни та зміни фінансово-кредитної політики держави, зміни внутрішнього попиту та пропозиції на
продукцію, зміни попиту і пропозиції на ресурси);

- мезорівні (техногенні та форс-мажорні чинники, соціальні чинники, фінансова нестабільність,
взаємозв’язки з регіонами, наявність ресурсів, зміни
попиту та пропозиції);
- мікрорівні (рівень конкуренції на ринку машинобудівної продукції, поведінка партнерів по бізнесу
та клієнтів, зміни попиту та пропозиції продукції,
зміни цінової стратегії основними конкурентами).
Основними характеристиками сучасної економічної системи є її динамічність та непередбачуваність.
Кожен господарюючий суб’єкт повинен повною
мірою дбати про стан своєї фінансової безпеки, в
залежності від ситуації, в якій опинилось підприємство, зазнає змін і стратегія забезпечення фінансової
безпеки. Для досягнення цієї мети повинна функціонувати відповідна система забезпечення та підтримки фінансової безпеки підприємства, яку представлено на рис 2.
В основі системи забезпечення фінансової безпеки покладено взаємозв’язок базових компонентів:
фінансові інтереси підприємства, середовище підприємства, як чинник загрози реалізації інтересів,
резерви забезпечення фінансової безпеки та підсистеми забезпечення, яка направлена на усунення
загроз, їх прогнозування, своєчасне попередження і
профілактику [2].
Наявність резервів і спроможність швидко забезпечити мобілізацію фінансових ресурсів із різних
зовнішніх і внутрішніх джерел дає можливість підприємству ефективно функціонувати в періоди зменшення обсягу надходжень вхідних грошових потоків
від інвесторів, замовників, клієнтів[1].
При цьому можливими є декілька ситуацій:
– підприємство має достатньо резервів та може
швидко забезпечити акумулювання фінансових
ресурсів з різних джерел, зокрема внутрішніх;
– підприємство практично не має резервів, але
може забезпечити акумулювання фінансових ресурсів з зовнішніх та частково внутрішніх джерел;
– підприємство не має резервів та не може
забезпечити акумулювання фінансових ресурсів з
внутрішніх та зовнішніх джерел [6].
В залежності від ситуації, в якій опинилось підприємство, зазнає змін і стратегія забезпечення фінансоФактори, що впливають на систему забезпечення фінансової безпеки
вої безпеки. Завдяки цьому
досягається
інтенсивний
шлях економічного розвитку
Внутрішні
Зовнішні
і відбувається забезпечення
стійкості й стабільності, як
основи безпеки [4].
макрорівня
управлінські
До складових елементів системи фінансової безмезорівня
фінансові
пеки належать також об'єкт
та суб'єкт, механізм забезмікрорівня
організаційнопечення, а також моніторинг
структурні
її забезпечення. Суб'єктами
фінансової безпеки підприЗапропоновано автороми
ємства є ті особи, підрозділи,
Рис. 1. Чинники впливу на систему забезпечення
служби, органи, відомства,
фінансової безпеки підприємства
установи, що безпосередньо
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забезпечують фінансову безпеку. Об’єктом, відповідно, виступає все те, на що спрямовані зусилля
щодо забезпечення фінансової безпеки, а саме – процеси, що її забезпечують та основні фінансові інтереси підприємства [9].
Наявність сформованої системи ще не забезпечує ефективність її діяльності, оскільки необхідно
мати напрям, у якому система повинна рухатись –

саме таким напрямом і є стратегія. Під стратегією
фінансової безпеки, зазвичай, розуміють сукупність
рішень, направлених на забезпечення певного рівня
фінансової безпеки підприємства. Зважаючи на
це, вважатимемо, що це є сукупність цілей та перспективних завдань, виконання яких спрямоване
на досягнення та забезпечення запланованого рівня
фінансової безпеки [3].

Система забезпечення фінансової безпеки підприємства

Фінансові інтереси
підприємства

Середовище підприємства
(зовнішні й внутрішні загрози)

Резерви забезпечення
фінансової безпеки

Стратегія забезпечення
фінансової безпеки

Принципи забезпечення
Комплексний моніторинг
фінансової безпеки підприємства

Складові забезпечення
фінансової безпеки

Суб’єкти

Об’єкти

Забезпечення системи:
нормативно-правове; організаційно-методичне; технічне;
інформаційне забезпечення; кадрове забезпечення; фінансове
забезпечення
Важелі забезпечення фінансової
безпеки:
організаційні - система стимулів та
заохочень і система санкцій, загальний
внутрішній механізм управління
підприємством;
фінансові – система фінансових
стимулів і санкцій

Методи забезпечення фінансової
безпеки
інституційно-правові, адміністративні
(організаційно-розпорядчі), економічні,
фінансові, інформаційні, соціальнопсихологічні

Інструменти забезпечення фінансової безпеки
економічні (планування, прогнозування, аналіз,
стимулювання тощо)
організаційні (система заходів нейтралізації загроз і
небезпек; стимулювання, санкції тощо)
Запропоновано автороми

Рис. 1.2. Структура системи забезпечення фінансової безпеки підприємства
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До складових забезпечення фінансової безпеки
підприємства повинно належати системне поєднання принципів, інструментів, методів, важелів та
необхідне відповідне забезпечення, що забезпечує
захист фінансових інтересів суб’єкту господарювання [7].
Вказана підсистема підприємства не буде ефективно діяти без власне забезпечення. Враховуючи
це, до її складу повинно входити:
1) нормативно-правове забезпечення (законодавчі
та нормативні акти, норми, накази, інструкції, методики оцінки забезпечення фінансової безпеки тощо);
2) організаційно-методичне забезпечення;
3) технічне забезпечення (техніка та технології,
комп'ютерні програмами для оцінки факторів впливу
та забезпечення, система моніторингу тощо);
4) інформаційне забезпечення (нормативи, показники, параметри, які використовуються для аналізу,
планування фінансової безпеки підприємства);
5) кадрове забезпечення (високий рівень професіоналізму зменшує ризики від прийняття помилкових
рішень);

6) фінансовим забезпеченням (врахування фінансових потреб, їх ефективність та доцільність) [8].
Проведені дослідження показують, що механізм
забезпечення фінансової безпеки підприємства повинен включати такі методи, як: інституційно-правові,
адміністративні (організаційно-розпорядчі), економічні, інформаційні, соціально-психологічні [5].
Висновки. Отже, складові системи забезпечення
фінансової безпеки підприємства дозволять активізувати зусилля з метою підвищення рівня фінансової безпеки підприємства і досягнення головної мети
діяльності підприємства. Було встановлено, умовами
забезпечення фінансової безпеки підприємства повинні виступати: безперервний розвиток та вдосконалення фінансової системи підприємства; наявність на
підприємстві системи, яка спроможна задовольняти
реалізацію фінансових інтересів, цілей і завдань; збалансованість і комплексність фінансових інструментів,
важелів та методів, які використовуються на підприємстві. Доведено, що саме фінансова безпека підприємства схильна до впливу посилюючих і дестабілізуючих
чинників як зовнішнього так і внутрішнього впливу.
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Исследованы основные составляющие элементы и условия обеспечения финансовой безопасности предприятия и эффективность их взаимодействия. В статье указаны факторы, влияющие на систему обеспечения
финансовой безопасности, выявлена их результативность. Определена структура основных принципов обеспечения финансовой безопасности предприятия и эффективность их использования. Для поддержки независимости предприятия установлено финансовую систему обеспечения. Предложено, что в составляющих
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обеспечения финансовой безопасности предприятия должно принадлежать системное сочетание принципов, инструментов, методов, рычагов и необходимо соответствующее обеспечение, что обеспечивает защиту
финансовых интересов субъекта хозяйствования.
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The basic elements and conditions to ensure the financial security of the enterprise and the efficiency of their interaction.
The paper identifies the factors affecting the system ensuring financial security, revealed their impact. The structure
of the basic principles of ensuring financial security of enterprises and the efficiency of their use. To support the
independence of the company established financial system components. Suggested that components in ensuring the
financial security of the enterprise must belong to the system of the principles, tools, methods, levers and the relevant
provision that protects the financial interests of the entity.
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ОЦІНКА МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ,
РЕАЛІЗОВАНОЇ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕРЕНАХ,
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА НЕЮ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
Тимошенко О.О.
здобувач кафедри економіки та управління національним господарством
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Розглянуто й оцінено результати розподілу доходів між інституційними одиницями згідно прийнятої політики соціалізації. Встановлено деструктиви в реалізації концепції соціальної держави шляхом порівняння з моделями забезпечення соціальності ряду розвинених країн. Ідентифіковано прояви національної моделі соціалізації економіки на різних етапах соціально-економічного розвитку.
Обгрунтовано алогічність і техніко-технологічні наслідки облишення основного продуцента економіки інвестиційних ресурсів через вади розподілу і перерозподілу валового наявного доходу. Всебічно розкрито негативи соціальної політики в частині формування доходу різних верств населення.
Акцентовано увагу на зорієнтованості державних інституцій на підтримці незахищених верств населення і облишення поза розглядом питань проблеми активізації населення щодо самозабезпечення
потреб. Доведено, що соціальний поступ стримують організаційно-інструментальні аспекти здійснення регуляторної політики в контексті посилення купівельної спроможності населення за дохідним потенціалом. Обгрунтовано заходи щодо надання суспільній динаміці керованого характеру.
Ключові слова: дохід, інституційні одиниці, розподіл, соціальна політика, моделі, Україна, ідентифікація, добробут населення, оцінка, деструктиви, перспективи.

Постановка проблеми. Вже з другої половини
ХХ століття найрозвиненіші країни демонструють
світу вагомі соціальні здобутки, які вражають до
останнього часу й закономірно спонукали Україну
з самого початку її становлення на шлях незалежного розвитку, до започаткування подібних соціально результативних дій. У цьому контексті дієвим
заходом, спрямованим на домінування соціальної
спрямованості на національних теренах, було конституційне закріплення, випробуваної світовою
спільнотою моделі соціальної держави з ринковим
механізмом господарювання.
В руслі соціалізаційних прагнень впродовж
понад двадцятичотирьохрічного періоду в Україні
здійснюються радикальні трансформаційні перетворення в різних сферах буття людини, створені
за якими інститути та інституції весь час перебувають у стані безперервного удосконалення. Якщо
знехтувати суто правовими новаціями та деструкціями об’єктивного і суб’єктивного характеру, то всі
реформаційні заходи проходили шляхом створення
інституту ефективного власника, який з часом мав
домінувати в економічному житті суспільства і забезпечити перехід до економічного зростання загалом
і створенні тим самим підвалин руху до добробуту
для переважної частини населення. Проте здійснювані реформаційні заходи не призвели не тільки до
покращення життєвого рівня населення, а, навпаки,
у більшій мірі пов’язуються з соціальними втратами
порівняно з радянським періодом. За визначенням
відомої вченої Е. Лібанової Україні притаманний
«…загальний низький рівень життя населення у
поєднанні з високим ступенем економічного розшарування,…та масштабним соціальним відторгнен-
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ням» [1, с. 8]. Є всі підстави вважати виокремлені
реалії наслідком відсутності дієвої системи управління соціальною динамікою.
У зв’язку з цим постає нагальна необхідність
вести мову про теоретико-методологічні аспекти
супроводження трансформаційних перетворень,
обґрунтування національної моделі соціально-економічного розвитку, забезпечення підготовленості
соціуму до активності у формуванні добробуту кожним індивідом зокрема, перетворення соціальної
зорієнтованості економіки з намірів в реальність
державного призначення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Треба сказати, що виокремлені до дослідження
проблеми не слід сприймати принципово новими
для наукового загалу оскільки вони були у центрі
уваги представників різних галузей вітчизняної
науки з моменту проголошення соціальної конверсії економіки. Новий погляд на проблему формування підвалин соціальної держави на національних
теренах започаткували і продовжують розвивати в
різних ракурсах такі вчені як О. Амоша, В. Бєсєдін,
А. Гальчинський, З. Галушка, В. Геєць, М. Герасимчук, А. Гриценко, В. Гришкін, В. Голіков, Н. Дєєва,
М. Долішній, Ю. Зайцев, Т. Заяць, Б. Кваснюк,
В. Куценко, Е. Лібанова, О. Новікова, В. Онікієнко,
Ю. Пахомов, Д. Полозенко, Л. Тимошенко та багато
інших. Ними докладено чимало зусиль по узагальненню та розвитку понятійно-категоріальному апарату адаптованої до специфіки пострадянських країн
теорії соціальної держави, унормуванню регуляторних впливів держави в контексті досягнення балансу
між активністю ринкових суб’єктів і забезпеченням
соціальної справедливості, розробці концептуаль-
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них та метрологічних основ забезпечення керованої тися в контексті масштабів економічного потенціалу,
динаміки суспільних змін тощо. Аналіз публікацій способів його підтримання й міри використання.
останніх років підтверджує спрямованість наукоУ зв’язку з необхідністю зведення цих різноінтевої думки на продовження дослідження феномену ресових потоків в одне русло постали питання внесоціальної держави [2], вибору моделі для України сення коректив до теоретико-методологічного супро[3] та встановлення результату її функціонування воду реформаційних перетворень, які не набули
[4]. Не залишається поза увагою і проблема добро- прикінцевого характеру, з метою забезпечення форбуту населення взагалі [5] та рівня і якості життя, мування економічних підвалин консолідації намірів
досяжних в рамках реалізованої соціальної політики суб’єктів економіки відповідно їх соціальної зорієн[6]. Природно, що ці дослідження сприяють змінам тованості на реальні дії й результати.
соціальної політики й поточного добробуту у певФормування цілей статті. Для виключення з
ному ракурсі, але носять фрагментарний характер і характеристик суспільного розвитку ознак рецесійвирішують в принципі локальні питання. Водночас ного характеру або зведення їх негативних наслідків
практично перманентний характер низького рівня до мінімуму видається перспективним визначитися з
життя населення вимагає виходу наукової думки за характеристикою реально складеної на національних
межі складених стереотипів щодо реалізації соціаль- теренах моделі забезпечення суспільного поступу,
ної детермінанти в суспільному поступі.
розкритті її соціального наповнення та обгрунтуВизначення невирішених раніше частин загаль- ванні на основі порівнянь зі здобутками розвиненої проблеми. Перш за все, у масовій свідомості них країн економічних можливостей забезпечення
українських громадян глибоке коріння пустила соціальної динаміки в умовах перехідної економіки.
соціал-демократична модель соціальної держави, Визначені пріоритети розбудови високорозвинутої
за якою значна частина населення продовжує розра- соціальної держави й оконтурили мету даного досліховувати за будь-яких умов на підтримку держави і дження.
прагне практично перекласти на державу відповіВиклад основного матеріалу. Всі ті зміни, які
дальність за власний добробут. Проте економічні відбуваються в процесі виробництва, обміну, розпередумови реалізації подібної патерналістської поділу і споживання його результатів, однозначно
моделі, якщо й були можливі на початку 90-х років виступають у якості індикатору формування потенХХ ст., то в сучасний період зведені нанівець. Необ- ціалу економічного зростання й його використання
хідність посилення соціальної орієнтації в Укра- на цілі соціального піднесення. Згідно системи
їні змушує до прийняття конкретного конструкту національних рахунків економічна діяльність розмоделі забезпечення соціальності та до пошуку глядається через взаємодію інституційних одиниць
більш дієвих інструментів забезпечення керованого (нефінансові корпорації, фінансові організації, дерцивілізаційного поступу.
До того ж, особливу значимість
100
набуває обгрунтованість підпорядкування соціального поступу уні79,3 77,2
79,280,4
75,4 76,4 76,575,1
80
фікованій однопорядковій моделі
71,8
68,267,567,3 68,2 65,7
62,2
суспільних перетворень ніби-то
64,6 65,5
64,6
61,7
61,6
57,6
справедливих завжди і скрізь без
60
49,648,6
врахування національних особли42,842,143,2
востей. Мова йде про зведення про38,639,436,1
40
цесів загальноцивілізаційного роз33,6
32,6
26,825,626,4
27,725
витку виключно до європейських
26
23
22,2
22,9
19,418,419,5
інститутів та інституцій. Але ж,
15,115,417,717,216,7
15,5 14,5
20
ті соціалізаційні процеси, які про9,2 11,3 13
4,2 2,2 3,8 5,9 -2,42,7
ходять в економічному просторі
-5,56,23,6 2,7 1,9 1,2
-1,1
України, є досить специфічними і
0
-6,5 -8,2
-10,9 -12,6 -8,6-5
не мають аналогів у світі. Справа
у тому, що надання соціальності
-20
ринковим перетворенням здійснюНефінансові корпорації
валося і здійснюється не прямим, а
Фінансові корпорації
інверсійним тобто зворотнім шляСектор загального державного управління
хом.
Водночас конче значущим є
Домогосподарства
виключення підходу, за яким при
Некомерційні організації
вирішенні соціальних аспектів розвитку має місце абстрагування від Складено і розраховано автором за даними [7]
першості економічного в соціальноекономічних перетвореннях. Стан і Рис. 1. Динаміка питомої ваги інституційних секторів економіки
перспективи нарощування соціаль- України за результатами вторинного розподілу змішаного доходу
ності у розвитку мають розгляда- у 1990-2013 рр.
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жавні органи управління, некомерційні організації
та сімейні господарства) або в традиційному тлумаченні суб’єктів економіки.
Активність суб’єктів господарювання за аксіоматичними підходами залежить від розподілу й перерозподілу доходів за виробничими результатами
згідно прийнятої політики соціалізації. В прагненні
встановити позитиви й деструкції у цьому напрямку
ми вважали за доцільне надати оцінку динаміці розподілу й перерозподілу доходів суб’єктів інституційних секторів економіки. Мова йде про доходи,
що виплачуються виробниками-резидентами іншим
учасникам процесу виробництва з валової доданої
вартості. Власне це розподіл валової доданої вартості між факторами виробництва (праця, капітал)
та державою.
З рис. 1 слідує, що у 1990-2014 рр. дохід, отриманий домогосподарствами, за своїми обсягами та
питомою вагою займав домінуюче положення в економіці.
Якщо у 1990 р. питома вага домогосподарств у
валовому наявному доході за результатами вторинного перерозподілу змішаного доходу складала
61,7%, то у 2014 р. його частка зросла на 18,7 в.п. Другим вагомим споживачем валового наявного доходу
(ВНД) є сектор загальнодержавного управління
(СЗДУ). Проте динаміка його частки в структурі
змішаного доходу мала діаметрально протилежну
тенденцію відносно питомої ваги домогосподарств.
За нашими розрахунками у 1990 р. частка СЗДУ
складала 26,0% й, перетнувши у 1996 р. значення у
43,2%, зменшилася у 2014 р. до 16,7% [7]. Всі інші
суб’єкти практично були облишені більш-менш прийнятної частки ВНД.
Відомо, що за співвідношенням між частками
інституційних структур розподілу ВНД розрізняють
моделі соціальної спрямованості економіки.
Так, у скандинавських країнах частка СЗДУ і,
зокрема, у Фінляндії складала за станом на початок
2013-2014 рр. понад 25,6%, у Швеції – 29,5% і у Норвегії – 36,5%. Водночас у цих же країнах питома вага
домогосподарств у структурі загального ВНД складала відповідно – 59,3%, 51,0% і 44,0% [8]. Досить
відмінним у цьому контексті сприймається розподіл і
перерозподіл ВНД в таких країнах як Іспанія, Греція,
США, Велика Британія. Згідно даних ОЕСР частка
СЗДУ у цих країнах складала відповідно – 16,0%,
12,7%, 9,9%, 16,7%, а питома вага домогосподарств –
66,6%, 70,0%, 76,0% і 70,0% [8]. Якщо першу так би
мовити скандинавську модель пов’язують з реальною соціальною спрямованістю, то другу називають
ліберальною. Логічно припустити, та так воно і є,
склалася й третя група країн, яка займає проміжне
становище між соціально орієнтованою і ліберальною моделями соціалізації економіки. До них ми відносимо Польщу, Чехію, Угорщину і Францію, в яких
частка ВНД домашніх господарств на той же період
складала відповідно 63,2%, 60,4%, 61,1%, 65,8%, а
СЗДУ – 18,2%, 23,3%, 21,6% і 23,5% [8].
Але у дійсності широке різноманіття, взаємодіючих між собою потреб, опосередковують не лише
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держава і домогосподарства, а й такий суб’єкт як підприємства в особі їх власників. Врахування частки
ВНД нефінансових корпорацій у різних моделях імунізації економіки тою чи іншою дозою соціальності
саме і формує методологічну платформу осмислення
моделі соціалізації. За офіційними даними питома
вага нефінансових корпорацій у загальному обсязі
ВНД у скандинавській моделі складала в середньому
впродовж 2000-2013 рр. біля 12,0%, у ліберальній –
11,0% і в проміжній між ними – 14,5%.
Зазначимо, що навіть за умови такого спрощеного сприйняття моделей соціальної політики,
важко ідентифікувати прийнятий в Україні її варіант з одною з них у повній мірі. З припущенням, що
характер соціалізації можна визначити за співпаданням частки хоча б двох суб’єктів господарювання,
нами виділено три її різноспрямовані етапи. Якщо
погодитися з таким підходом до ідентифікації, то
1990-1994 рр. можна вважати пов’язаними з реалізацією скандинавської моделі, 1995-2004 рр. – з проміжною моделлю і 2005-2013 рр. – з ліберальною.
Якщо звернутися до логіки соціалізації, то останній
етап інакше як спотвореним не назвати. В наведеній констатації міжсуб’єктного переструктурування
в розподілі ВНД на користь домогосподарств від
СЗДУ і нефінансових корпорацій протирічить концепціям як сталого, так і інноваційного розвитку.
Облишення основного суб’єкта економіки доходу
зменшує його інвестиційний потенціал, який потрібен для оновлення техніки і технології. За даними
Держслужбстату України ступінь зносу основних
засобів у національній економіці зросла з 36,5% у
1990 р. до 77,3% у 2013 р., тобто більше ніж у два
рази [7; 9]. І це при тому, що пороговим значенням
ступеня зносу основних засобів прийнято рівень
у 35,0% [10, с. 411-415]. Для відтворення негативів перевищення цього порогу можна зіслатися на
результати досліджень, згідно яких при знаходженні
зносу знарядь праці в діапазоні від 40,0% до 50,0%
має місце відтворення без набуття додаткових продуктивних здатностей, а при перевищенні планки у
51,0% повністю порушується відтворювальний цикл
[11, с. 45]. Під стать технічним засобам виступає і
застосовувана у виробничих процесах технологія.
Сучасне структурування економіки за технологічними укладами відтворюється такими характеристиками: 58,0% вироблюваної продукції припадає на
ІІІ технологічний уклад (технології промисловості
будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудування, обробка металу, легка, деревообробна,
целюлозно-паперова промисловість), 38,0% – на ІV,
3,9% – на V і тільки 0,1% на VІ [12, с. 12].
Нові власники виробничих фондів не проявляють
ініціативи до запровадження виробництва продукції
вищих технологічних укладів у той час як розвинені
країни світової спільноти практично припинили на
своїх теренах виробництво низько технологічної
продукції. а потребу у ній відчувають. Користуючись тим, що розвинені країни відчувають потребу
у низькотехнологічній продукції для виробництва
інноваційних виробів вітчизняні власники приват-
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них підприємств інвестують у статичні галузі ІІІ-го
технологічного укладу і заробляють на обсягах
випуску та дешевій робочій силі.
Не віднайшла адекватного відтворення в продуктивних здатностях технічного капіталу і політика введення основних засобів у виробництво.
За доступними даними у 2013 р. коефіцієнт відновлення основних засобів не перевищив 1,6%. За
такого підходу обсяг введення основних засобів у
виробничі процеси у 2013 р. складав біля 22,0% від
рівня 1990 р. [7].
Постає питання щодо доцільності переливу ВНД
в сектор домогосподарств. За простою логікою роздумів, перевищення частки ВНД домогосподарств
на 10-15% порівняно з країнами ліберальної моделі
соціалізації впродовж 2005-2013 рр. мало б започаткувати в національному просторі споживацьку
модель добробуту з високим рівнем доходів працюючого населення. Проте, якщо керуватися динамікою
структури доходів населення нашої країни, наведе-

доход з інших джерел
надходження від особистого підсобного господарства
пенсії, стипендії, допомоги, дотації
оплата праці
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Рис. 2. Структура доходів населення України у
1990-2014 рр.
Таблиця 1

Рік

Середньомісячна
заробітна плата
(СЗП) номінальна

Індекс споживчих
цін, % до
попереднього року

СЗП у порівнянних
цінах 2012 р.

Темп росту СЗП, %
до 1990 р.

Середньомісячна
пенсія (СМП)
номінальна

Середньомісячна
пенсія у
порівнянних цінах
2012 р.

Темп росту СМП,
% до 1990 р.

Співвідношення
між СМП і СЗП

Динаміка дохідного грошового потенціалу населення з розрахунку на особу грн на місяць
у 1990-2014 рр.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

244,3
479,7
6505,4
162,79
1427,7
73,0
126,0
143,0
153,0
178,0
230,0
311,0
376,0
462,0
590,0
806,0
1041,0
1351,0
1806,0
1906,0
2239,0
2633,0
3026,0
3763,0
3988,0

100,0
3,9
21,0
102,6
5,0
4,8
1,42
110,1
120,0
119,2
128,2
106,1
100,8
105,2
109,0
113,5
109,1
112,8
125,2
115,9
109,4
108,0
100,6
99,7
112,1

4114,3
2071,5
1337,7
326,3
572,3
609,6
751,8
774,7
690,8
674,2
679,5
866,0
1038,7
1213,2
1421,4
1710,8
2025,3
2330,1
2487,9
2265,5
2432,6
2648,8
3026,0
3774,0
3568,2

100,0
50,3
32,5
7,9
13,9
14,8
18,3
18,8
16,8
16,4
16,5
21,0
25,2
29,5
34,5
41,6
49,2
56,6
60,5
55,1
59,1
64,4
73,5
91,7
86,7

104,0
540,0
9735,0
292,0
1156
38,1
51,9
52,2
60,7
68,9
83,7
122,5
136,6
182,2
316,2
406,8
478,4
776,0
934,3
1032,6
1151,9
1253,3
1470,7
1526,1
1581,5

1751,5
2331,8
2001,8
585,2
463,4
318,2
309,6
282,8
274,0
261,0
247,3
341,1
377,4
478,4
761,8
863,5
930,7
1338,4
1287,1
1227,4
1251,5
1260,8
1470,7
1530,7
1415,0

100,0
133,1
114,3
33,4
26,5
18,2
17,7
16,1
15,6
14,9
14,1
19,5
21,5
27,3
43,5
49,3
53,1
76,4
73,5
70,1
71,5
72,0
84,0
87,4
80,8

0,43
1,13
1,50
1,79
0,81
0,52
0,41
0,37
0,40
0,39
0,36
0,39
0,36
0,39
0,54
0,50
0,46
0,57
0,52
0,54
0,51
0,48
0,49
0,41
0,40
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ної на рис. 2, то такий висновок не підтверджується.
Питома вага заробітної плати, яка є основним добробутним джерелом у доходах населення, понизилася з
67,5% у 1990 р., до 39,9% у 2014 р. Водночас питома
вага соціальних трансфертів у номінальних доходах
населення в період 1990-2014 рр. зросла з 13,4% до
37,2% або у 2,8 раза. Досить протирічним з позицій
формування підвалин добробуту сприймається факт
того, що фонд соціальних допомог та інших поточних трансфертів за станом на початок 2015 р. зрівнявся з фондом заробітної плати, хоча у 1990 р. не
перевищував 44% від нього.
Принципове уточнення в кваліфікацію змін
структури доходів населення вносить практика
країн ЄС, в яких частка оплати праці у ВВП складає в середньому 65% [13], а питома вага соціальних трансфертів коливається в межах від 10 до 15%
[14, с. 54]. Зазначені акценти дозволяють поглянути
на зростання частки соціальних трансфертів у доходах населення не з позицій посилення соціальної
спрямованості дій держави, а дещо з іншої сторони.
Не можна не помічати того, що нарощування частки
трансфертів засвідчує не посилення соціальності,
а навпаки про зростання прошарку тих хто ще, або
вже неспроможний до самозабезпечення. За офіційними даними у 1992 р. обсяг послуг щодо соціального захисту населення та соціального забезпечення
складав у структурі видатків зведеного бюджету
18,7%, а у 2014 р. на 7,7 в. п. більше [7]. Міністерство фінансів Україні на своєму сайті констатує про
дію в країні майже 290 видів соціальних допомог та
пільг, що не засвідчує про самодостатність населення
[15]. Основним споживачем соціальних трансфертів
постають пенсіонери, кількість яких за станом на
початок 2015 р. досягла 12147,2 тис. і перевищила
чисельність найманих працівників на 1582 тис. осіб.
Звісно, що статок пенсіонерів не залишався поза увагою державних інституцій за роки реформування,
але за даними табл. 1 наприкінці 2014 р. середньомісячна пенсія не перевищувала 1581,5 грн (133 дол
США) і складала 80,8% від рівня 1990 р.
Не можна не врахувати і того, що споживчі ціни
впродовж 1990-2014 рр. зросли у 19,1 раза. Купівельна спроможність пересічного пенсіонера ускладнюється і тим, що середньомісячний розмір пенсії не
відбиває потенцій до задоволення хоча і обмежених,
але все ще різнобічних потреб оскільки не перевищував 40,0% від середньомісячної заробітної плати.
Досягнутий чи то прийнятий в Україні коефіцієнт
покриття пенсій набагато нижчий від країн ЄС, в
яких з запровадженням професійних пенсійних систем дозволило довести цей коефіцієнт до 75,0% у
Нідерландах, Данії і Швеції [16].
Якщо бути принциповим у оцінках, то добробутні позиції населення, потребуючого опіки держави, як в Україні, так і за її межами визначаються
доходами працездатних осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата у 2014 р. досягла значення
у 3480 грн., що складало за даними табл. 1 тільки
84,6% від рівня 1990 р. Проводити порівняння
цього здобутку з розвиненими країнами немає сенсу
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оскільки у 2014 р. середньомісячна номінальна заробітна плата пересічного українця не перевищувала
293 дол. США [7].
Коли йдеться про реалії добробутного стану населення, то слід не лише акцентувати увагу на статистичних даних й логічно оцінювати їх та порівнювати з іншими країнами. Досить важливим аспектом
постає окреслення кола деструкцій, які призвели до
необхідності підтримання, а не реалізації концепції
самозабезпечення добробуту населення.
Якщо керуватися цим методологічним спрямуванням необхідних дій державних інституцій, то
до регуляторних аномалій ми відносимо відхід від
наукових канонів при визначенні середньомісячної
заробітної плати у всьому спектрі доходів населення,
відсутність якщо і не стандартів, то етапних віх заробітної плати, до яких рухається країна, слабкі позиції держави у регулюванні рівня заробітної плати,
волюнтаризм роботодавців тощо.
Перш за все, ми вважаємо інструментарний підхід, який запроваджений до складання звітності про
розподіл населення за доходами з відкритим вищим
інтервалом на рівні середньомісячної заробітної
плати і вище, несе в собі потенції, стримуючі соціальний поступ. За нашими розрахунками ємність
прошарку населення, що отримував дохід на рівні
середньомісячної заробітної плати і більше, не перевищив 9% у 2012 р. і 9,7% у 2014 р. тоді як за законами статистики він має коливатися навколо 50,0%.
Вбачаючи у цьому суто політичні міркування, які
дозволяли й дозволяють презентувати громадськості
розрив у рівні доходів граничних децильних груп на
рівні не більше 10, слід наголосити на тому, що в економічній системі реально пройшли неконтрольовані
й загрозливі реальні розбіжності. За розрахунками
деяких вчених, якщо у 1990 р. розрив між високоі малозабезпеченим населенням становив не менше
20-25 разів [17, с. 151], то в останні роки перевищив
1100 разів [4, с. 251].
Подібні результати прийнятої технологія руху
до середнього достатку не мають нічого спільного
з забезпеченням керованої суспільної динаміки
оскільки реально спрямовані на формально приховане добробутне посилення найбільш заможного
прошарку без врахування інтересів основної маси
населення країни. Це застереження має принципове
значення в силу включення показника середньомісячної заробітної плати до макроіндикаторів, задіяних в бюджетний процес.
Постає питання щодо потенцій якщо і не запровадження чогось принципово нового, то щонайменше
упорядкування регуляторних дій держави в контексті не лише виконання нею соціальних зобов’язань,
а й, так би мовити, соціальної модерації. Практика
господарювання і базові основи статистики підтверджують наявність такої можливості за умови удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності.
Мова йде про статистичні середні, які дозволяють
більш об’єктивно оцінювати ситуацію з розподілом
доходів. Йдеться про моду та медіану. Розрахунки,
проведені нами за доступною статистикою, під-
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тверджують незначну розбіжність між прожитковим
мінімумом і модальним значенням середньомісячної
заробітної плати у 1400-1500 грн. У такому випадку
методологічною конструкцією, яка відкриє шлях
до адекватного переосмислення логіки суспільного
поступу та формування підвалин керованої добробутної динаміки, можна запропонувати задіяння у
бюджетний процес показника співвідношення між
розрахунковим і модальним значенням середньомісячної заробітної плати. На сьогодні воно складає
2,4 і постійно прогресує, а мало б наближатися до
одиниці.
Є достатня впевненість у тому, що реалізація
цієї пропозиції потенційно спроможна стати драйвером забезпечення постійного просування вперед у зменшенні діапазону нерівності у доходах за
рахунок інновування методології оцінки й регулювання реальних змін у добробуті населення. Мається
на увазі започаткування шляху поступової ходи у
напрямку створення цілісної теоретичної і методологічної концепції освоєння наявного потенціалу
забезпечення зростання добробуту населення на
основі розробки і використання технології управління по обраному соціальному результату. Зрозуміло, що акцентуацію уваги на заробітній платі і
вимогах щодо її доведення до прийнятних розмірів
не слід сприймати якимось локальним заходом без
взаємозв’язку зі змінами економічного потенціалу.
Вона охоплює, безумовно, лише частину вартості
створеного працею продукту, але відкриває через
вихід на показник вартості робочої сили інструментальні можливості до встановлення реальних витрат
на підтримання та розвиток людського потенціалу, а

саме підвищення освітнього, інформаційного, культурного і професійного рівня, а також умов життя.
Висновки. Отже, розбудова високорозвинутої
соціальної держави в Україні потребує значного вдосконалення та коригування соціально-економічної
політики. Виникає гостра необхідність Формування
та реалізації стратегічних пріоритетів соціальної
політики в контексті інтеґрування в Європейський
Союз та світове економічне середовище соціально
орієнтованої ринкової економіки, вимагає прийняття
однозначної моделі соціалізації економіки й здійснення за нею внутрішнього переструктурування
ресурсів між інституційними секторами економіки
з метою забезпечення відтворення виробництва на
інноваційній основі. До того ж, для забезпечення
керованої динаміки до соціальних вершин за доходами населення слід відійти від сповідуваної в
Україні моделі стандартизації соціальних показників, спрямованих на консервацію бідності, і задіяти
принципово нові, більш адекватні соціальним імперативам і складеним економічним умовам. Ми віддаємо звіт тому, що на цьому шляху удосконалення
діагностично-регулятивного апарату можна передбачити гаму суперечностей з приводу усунення
розходження бажаного і реального рівня життя, які
потрібно об’єктивно встановити, ідентифікувати,
виокремити ядра і сфери впливу та надати кваліфіковану експлікацію. Подальші наукові дослідження
доцільно спрямувати на визначення обгрунтуваних
часток інституційних одиниць у розподілі доходів
для створення передумов щодо поступового переходу соціальні стандарти добробуту розвинених
країн.
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Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
Рассмотрены и оценены результаты распределения доходов между институциональными единицами согласно
принятой политики социализации. Установлено деструктивы в реализации концепции социального государства путем сравнения с моделями обеспечения социальности ряда стран. Идентифицировано проявления
национальной модели социализации экономики на различных этапах социально-экономического развития.
Обосновано алогичность и технико-технологические последствия незначительного обеспечения основного
продуцента экономики инвестиционных ресурсов из-за недостатков распределения и перераспределения
валового располагаемого дохода. Всесторонне раскрыто негативы социальной политики в части формирования дохода различных слоев населения. Акцентировано внимание на ориентированности государственных
институтов на поддержке незащищенных слоев населения и недостаточном рассмотрении вопросов проблемы
активизации населения по самообеспечению потребностей. Доказано, что социальный прогресс сдерживают
организационно-инструментальные аспекты осуществления регуляторной политики в контексте усиления
покупательной способности населения по доходному потенциалу. Обосновано меры по приданию общественной динамике управляемого характера.
Ключевые слова: доход, институциональные единицы, распределение, социальная политика, модели, Украина, идентификация, благосостояние населения, оценка, деструктивы, перспективы.
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Tymoshenko A.A.
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Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Considered and evaluated results of the distribution of income among institutional units according to the accepted
policy of socialization. Established destructive to implement the concept of the welfare state by comparing with
models providing a number of sociality developed countries. Identified manifestations of the national model of
socialization of the economy at different stages of socio-economic development. Grounded illogicality and technical
and technological consequences of abandonment main producer of the economy through investment resources flaws
distribution and redistribution of gross disposable income. Comprehensively reveals negatives of social policy in
the formation of different income strata. The attention to the orientation of public institutions to support people in
need and abandonment problems out of consideration for activation on self-needs population. Proved that hinder
social progress of organizational and instrumental aspects of the implementation of regulatory policy in the context
of strengthening the purchasing power of the population by income potential. Reasonable efforts to provide social
dynamics controlled character.
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В статті розглянуто існуючі підходи до маршрутизації перевезень і доставки вантажів автомобільним
транспортом в межах великого міста. Проаналізовано особливості формування маршрутів доставки
дрібнопартіонних перевезень. Визначено напрямки удосконалення маршрутизації перевезень з урахуванням інтересів вантажовласника і споживачів. Запропоновано алгоритм маршрутизації автомобільних перевезень.
Ключові слова: маршрутизація перевезень, мінімізація пробігу, транспортний процес.

Постановка проблеми. Вантажні перевезення
автомобільним транспортом відіграють одну з
важливіших ролей у сфері економічної діяльності
сучасної України. Автомобільний транспорт займає
провідне місце у забезпеченні комплексної корисності логістичного продукту. Вирішальним фактором розвитку ринку автотранспортних перевезень
є його економічна і соціальна ефективність, яка
може бути забезпечена тільки при обґрунтованому
виборі раціонального виду транспорту та маршрутів перевезень вантажів. Управління перевезеннями
вантажів неможливе без якісного планування, яке
має бути направлене на ефективне використання
транспортних засобів. Раціональна маршрутизація
перевезень призводить до підвищення ефективності
та оперативності перевізного процесу, скорочення
порожніх автопробігів, більш повного використання
вантажопідйомності рухомого складу, підвищення
коефіцієнту використання навантажувально-розвантажувального обладнання. Маршрутизація автомобільних перевезень, яка полягає у формуванні оптимальних маршрутів в умовах наявності альтернатив
переміщення вантажу може забезпечити раціональність перевезень та високу їх рентабельність. Проблема полягає в удосконаленні існуючих та розробці
нових методів маршрутизації автомобільних перевезень а також у розробці алгоритму формування
маршрутів дрібнопартіонних перевезень вантажів
автомобільним транспортом [7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання удосконалення планування вантажних перевезень, а також його економічного обґрунтування
знайшло своє відображення в роботах вітчизняних
вчених: О. Мороза [1], О. Дорохова [2], М. Бідняка
[1], А. Левтерова [2], Є. Нагорного [2], Г. Нечаєва
[3], Г. Прокудіна [4], А. Шептури [5], Л. Міротіна [6],
В. Гудкова [6] та інших. Аналіз літературних джерел
показав, що найбільше уваги приділено методикам
рішення задач маршрутизації за критерієм оптимізації витрат перевізника (мінімізації пробігу, часу

доставки) [1-6]. Проте в умовах змінного попиту
мінімізація витрат не дає повної картини успішності
функціонування системи.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Аналіз літературних джерел з цього
питання показав,що найбільшу увагу було приділено методикам вирішення задач маршрутизації
за критерієм оптимізації витрат перевізника,проте
на практиці у наш час підприємства прагнуть не
лише знизити витрати на перевезення а й забезпечити більш високий рівень обслуговування
споживачів,мінімізувати загальний пробіг автомобіля протягом зміни,забезпечити надійність й більш
короткі терміни постачання,налагодити більш тісні
господарські відносини з споживачами. Для вирішення даних завдань необхідно розробити алгоритм
формування оптимального плану маршрутизації
вантажоперевезень і розподілу транспортних засобів за маршрутами,який зможе допомогти оптимізувати процес перевезення вантажів для перевізника і
більш повно задовольнить потреби споживача.
Формування цілей статті. Метою статті є дослідження методів маршрутизації перевезень дрібнопартіонних вантажів автомобільним транспортом
та вибір шляхів удосконалення методів планування
і організації цих перевезень а також розробка алгоритму формування маршрутів перевезень автомобільним транспортом.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Завдання вибору раціональних чи оптимальних схем
перевезень вантажів між кінцевим числом пунктів за допомогою транспортних засобів називають
завданнями маршрутизації. Маршрутизація перевезень є найбільш досконалим способом організації
матеріалопотоків вантажів, що суттєво впливає на
прискорення обігу автомобіля при раціональному
і ефективному його використанні. Сучасність (технічний розвиток, конкуренція, ринкові відносини)
вимагає нових стандартів організації транспортного
обслуговування з врахуванням інтересів як вироб-
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ників транспортних послуг, так і споживачів. Тобто,
з одного боку, треба вирішувати логістичні задачі:
оптимізувати транспортний процес, знаходячи внутрішні резерви і зменшуючи загальні затрати. З
іншого – створити умови щодо задоволення вимог
споживачів. Слід також враховувати, що на практиці
для кожного окремого середовища властиві свої унікальні умови, які чинять вплив на характер функціонування всієї системи.
Тому можна виділити наступні стратегії обслуговування вантажовласників на розвізних маршрутах
та обґрунтувати доцільність їх застосування:
– стратегія формування маршрутів з мінімальними експлуатаційними витратами (з мінімальним
пробігом);
– стратегія формування маршрутів з врахуванням нежорстких часових вимог споживачів (по періодам доби);
– стратегія формування маршрутів з точним
врахуванням терміновості доставки («точно в термін») [8].
Методи маршрутизації перевезень діляться на
маршрутизацію перевезень по машинних відправок
і маршрутизацію перевезень дрібних партій вантажів, а в залежності від використання математичного апарату вони діляться на методи, засновані на
моделях математичного програмування, і на методи,
засновані на алгоритмах задач теорії розкладів. Для
розробки маршрутів використовують економічні
та математичні методи, методи мережевого планування, практичні матеріали й інші джерела. Кінцевим
результатом має стати документ, що характеризує
узгоджений графік роботи збутових, транспортних
організацій і підприємств.
Сучасні економіко-математичні методи планування є засобом, що дає основу для вирішення
багатьох важких проблем планування і управління.
Застосування інформаційних технологій дозволяє
здійснювати розрахунки зі складання оптимальних
планів, вибираючи найкращий варіант з величезного
числа можливих.
У період централізованого управління економікою планування перевезень між виробниками і
споживачами продукції успішно здійснювалося в
рамках завдань транспортної маршрутизації. У цей
період основною ідеєю транспортної задачі було
раціональне з точки зору витрат на перевезення
закріплення споживачів за постачальниками (в основному перевезення масових вантажів: будівельних,
с/г і т.д.). Метою маршрутизації перевезень була
мінімізація загального пробігу автомобіля протягом
зміни.Основним завданням при маршрутизації перевезень є скаладання графіка доставки,що оптимізує
роботу перевізника і споживача.
При складанні графіка доставки необхідно враховувати наступні умови:
1. Наявність необхідної продукції на складах підприємства.
2. Наявність транспортних засобів для обслуговування складського комплексу з урахуванням перевезеної продукції і середнього завантаження автомобіля.
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Розрахунок повинен бути проведений не тільки
на ходову кількість транспортних засобів, а і на запас
у разі поломок та інших обставин.
3. Споживачі продукції повинні забезпечувати
своєчасний прийом продукції і розвантажувальні
роботи [9].
З практичної точки зору алгоритм формування
маршрутів перевезень має виглядати наступним чином:
1. Проведення аналізу використання транспортних засобів, які обслуговують підприємство. Тут
необхідно:
– Визначити динаміку зміни обсягу перевезень і
питому вагу перевезень.
– Проаналізувати техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспорту при перевезенні продукції.
– Визначити нерівномірність вивезення та ввезення продукції на складський комплекс за певний
період часу (квартал, місяць).
– Визначити можливості по навантажувальним
роботам на складському комплексі та вивантажувальним у споживача.
2. Визначення споживачів продукції. Тут необхідно виділити постійних споживачів, сезонних і
тимчасових. Створення картки споживача, в яку
заносяться його дані.
3. Визначення добового обсягу поставок продукції. Добова поставка визначається шляхом ділення
річної потреби споживачів на число днів у році. Після
цього отримані дані погоджують зі споживачами.
4. Складання карти дислокації споживачів. Цей
етап виконується за допомогою карти міста, на яку
наносяться координати споживачів продукції.
5. Визначення відстані перевезення вантажу (від
підприємства до споживачів).
6. Групування споживачів за напрямами і величиною поставок.
Угруповання за напрямками дає можливість
визначити вантажопотоки в різні райони міста.
Обсяги перевезень у різні райони визначають складанням картограм.
7. Обґрунтування і вибір типу рухомого складу
для перевезення продукції.
Вибору типу рухомого складу повинен передувати ретельний аналіз характеру і умов перевезень.
В даному випадку мета підприємства – забезпечення
повного і якісного задоволення потреб споживачів у
перевезеннях при найкращому типі рухомого складу.
8. Розрахунок раціонального маршруту. Тут
робиться вибір на користь маятникової або кільцевої
схеми руху.
9. Складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам і розробка показників економічного стимулювання працівників, що у транспортному процесі.
Математична постановка задачі маршрутизації
залежить від типу маршруту.
Однією із найпоширеніших задач маршрутизації є задача комівояжера. Існує безліч математичних
методів знаходження як точного, так і наближеного
рішення даної задачі.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Серед точних методів найбільшого поширення
набув метод «гілок і меж».
Серед наближених метод Кларка-Райта. Він
заснований на понятті «вигоди» від об'єднання двох
маятникових маршрутів в один кільцевий.
Висновки і пропозиції. Ефективне управління
процесом вантажоперевезень вимагає пошуку оптимальних рішень на етапі планування перевезень. В

результаті вирішення завдання розроблений алгоритм
формування оптимального плану маршрутизації дрібнопартіонних вантажоперевезень і розподілу транспортних засобів за маршрутами,що дозволить оптимізувати процес перевезення продукції автомобільним
транспортом,мінімізує загальний пробіг автомобіля
протягом зміни а також забезпечить повне і якісне
задоволення потреб споживачів у перевезеннях.

Література:

1. Бідняк М.Н., Мороз О.В. Оперативне управління перевезеннями вантажів малими партіями // Проблеми інформації та управління: Зб. Наук. пр. – К.: НАУ, ДДАТУ, Вип. 7. – 2003. – С. 68-72.
2. Нагорний Є.В. Ефективна реалізація інтерфейсу користувача при розробці інформаційних систем транспортного обслуговування // Є.В. Нагорний, Левтеров А.І., Дорохов О.В; Автомоб. трансп.: Сб. науч. тр. – Х., 2003. – Вып. 12. – С. 11-14.
3. Нечаєв Г.І. Економіка вантажних перевезень / Г.І. Нечаєв, О.С. Коломієць, Ю.О. Коломієць; Навч. посіб., Східноукр. нац. ун-т
ім. В.Даля. – Луганськ, 2004. – 198 c.
4. Прокудін Г.С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах / Г.С. Прокудін; Нац. транспорт. ун-т. – К.,
2006. – 224 c.
5. Шептура А.Н. Повышение эффективности автомобильных перевозок партионных грузов при переменном спросе на перевозки /
А.Н. Шептура; Дис.канд. техн. наук: 05.22.20. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – 158 с.
6. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки / Вельможин А.В., Гудков В.А., Миротин Л.Б., Куликов А.В.; М.:Телеком,
2006. –559 с.
7. Алькема В.Г. Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом / В.Г. Алькема // Вісник Національного транспортного університету, 2011. – № 24(2). – 108-113 с.
8. Шраменко Н.Ю. Методи маршрутизації при дрібнопартіонних перевезеннях в транспортних системах міста та шляхи їх удосконалення / Н.Ю. Шраменко // Комунальне господарство міст, 2010. – № 86. – 364-367 с.
9. Лекции. Орг. Стратегия транспортного обслуживания. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://lektsii.org/3-92850

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
И ДОСТАВКИ ГРУЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Топорова А.А.
студентка
Национального университета пищевых технологий
Петухова О.М.
доктор экономических наук, профессор,
Национальный университет пищевых технологий
В статье рассмотрены существующие подходы к маршрутизации перевозок и доставки грузов автомобильным
транспортом в пределах большого города. Проанализованы особенности формирования маршрутов доставки
мелкопартионных перевозок. Определены направления совершенствования маршрутизации перевозок с учетом груза и потребителей. Предложен алгоритм маршрутизации автомобильных перевозок.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Трішкіна Н.І.
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Хмельницького торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно-економічного університету
Визначені методологічні підходи оцінювання ефективності маркетинг-логістичного забезпечення
посередницької діяльності, запропоновані показники оцінки ефективності маркетинг-логістичного
забезпечення. Розглянуто особливості використання показників контролю результативності та оцінювання ефективності маркетинг-логістичного забезпечення посередницької діяльності.
Ключові слова: маркетинг, логістика, маркетинг-логістичне забезпечення, ефективність, результативність, показники ефективності.

Постановка проблеми. На етапі становлення
ринкових відносин посилення конкурентної боротьби
на внутрішньому споживчому ринку зумовлює підвищення зацікавленості національних підприємств до
процесу формування систем розповсюдження продукції. Сучасні тенденції зростання рівня конкуренції на світових і національних ринках загострюють
проблему пошуку виробничими підприємствами
сучасних підходів щодо забезпечення їх конкурентоспроможності. Розвиток та загострення конкуренції
в Україні примушують товаровиробників все більше
уваги приділяти побудові ефективних систем маркетингу і логістики, що дає змогу досягти виробничим
підприємствам відповідного рівня конкурентоспроможності. Використання українськими виробниками
старих традиційних методів управління функціями
виробництва та розподілу не можуть забезпечити
значних конкурентних переваг. Саме тому вітчизняним виробничим підприємствам необхідно впроваджувати до власної системи управління маркетинг і
логістику, рівень організації і впровадження яких на
підприємстві – це один із визначальних чинників його
конкурентоспроможності, оскільки маркетинг-логістичне забезпечення дає змогу задовольнити потреби
ринку з мінімальними загальними витратами.
Раціональне поєднання маркетингу як ринковоорієнтованого та логістики як системно-орієнтованого управління дозволить оперативно знаходити недостатньо задоволені запити споживачів,
чи формувати їх для принципово нових товарів,
розробляти, виготовляти і просувати на ринок продукцію, яка задовольнить ці запити з мінімальними
витратами в сфері постачання, виробництва, збуту
та післяпродажного обслуговування, а отже повніше
та ефективніше, ніж конкуренти. Проте, переважна
більшість виробників або не в повній мірі, або взагалі не використовує маркетинговий інструментарій,
що загострює проблему пошуку товаровиробниками
шляхів виживання і розвитку. Тому розробка теоретико-методологічних засад формування та запровадження маркетинг-логістичного забезпечення як
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визначального чинника підвищення ефективності
виробничо-комерційної діяльності виробничих підприємств набуває значної актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання оцінювання ефективності маркетингового
та логістичного забезпечення підприємств розкрито у працях таких вітчизняних та зарубіжних
вчених, як: Г. Армстронга, І.М. Аксенова, Г. Ассель,
Л.В. Балабанової, В.С. Верлока, П. Дойль, М. Мак
Дональд, І.О. Жарська, А.Г. Кальченко, С.В. Ковальчук, Ф. Котлера, Р.Р. Ларіна, М.А., Мойсєєва Н.К.,
Окландер, В.П. Савчук. Праці названих вчених
значною мірою визначили базовий підхід до дослідження та створення маркетингових та логістичних
систем. Однак накопичений теоретичний і практичний матеріал свідчить про те, що питання сукупного
маркетинг-логістичної забезпечення в діяльності
підприємств, ще недостатньо вивчені.
Мета дослідження. Як зазначають деякі вчені,
оцінити маркетингову та логістичну результативність
та ефективність досить складно, а у багатьох випадках неможливо. Перша проблема пов’язана зі складністю оцінки всіх довгострокових ефектів маркетингової діяльності. Друга проблема полягає у складності
виділення результатів власне маркетинговій та логістичної діяльності. Частково ці результати опосередковано втілюються в інших функціях і процесах, включаючи дослідження, розробку, виробництво й ін. Інша
проблема, на яку звертають увагу більшість авторів,
полягає в тому, що багато маркетингових та логістичних показників не мають фінансового вираження.
На нашу думку, для оцінки ефективності функціонування маркетинг-логістичного забезпечення
необхідно розробити систему показників, яка б
повною мірою віддзеркалювала стан маркетинглогістичної діяльності підприємства за кількісними
й якісними характеристиками, що ми і намагалися
роботи у попередніх розділах.
Виклад основного матеріалу. Для систематизації та групування ознак оцінювання ефективності
маркетинг-логістичної діяльності підприємства
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досліджено поняття «ефективність» та «результативність». Ефективність – це відношення результатів
діяльності підприємства до витрат, що забезпечили
цей результат. Таке визначення поняття відображає
економічний аспект, що вимірюється за допомогою
вартісних показників, але при цьому не враховується
цільовий аспект ефективності, що являє собою ступінь досягнення цілей підприємства та аналізується
за допомогою показників результативності.
Результативність – це відношення фактичних
результатів до запланованих, що відображає ступінь реалізації цілей діяльності підприємства. Деякі
автори розглядають результативність як складову
або основний критерій ефективності [1].
Для оцінки діяльності маркетингу Ф. Котлер пропонує використовувати маркетинговий оцінний лист
[2, с. 223–241], де аналіз ефективності маркетингу
здійснюється за дев’ятьма параметрами: 1) зростання ринку; 2) зростання продаж комунікаційної
інформації; 3) частка ринку; 4) старі клієнти; 5) нові
клієнти; 6) незадоволені клієнти; 7) відносна якість
товару; 8) відносна якість обслуговування; 9) відносний продаж нових товарів.
Ця методика може рекомендуватися до використання на підприємствах України. Проте на
практиці її застосування буде ускладнено кількома
чинниками. Сьогодні економісти підприємств не
мають у своєму розпорядженні повних даних для
упорядкування маркетингового оцінного листа.
Відсутні конкретні методики розрахунку поданих
вище показників.
Для практичного використання більшої уваги
заслуговує підхід до маркетингового і логістичного
аудиту американського консалтингового підприємства «Копернікус» [3]. Оцінка починається з класифікації за 21 показником маркетингової і логістичної діяльності: цілі та стратегії маркетингу; аналіз
маркетингового клімату; цільова сегментація; диференціація та позиціювання; управління ціноутворенням; управління продуктом; управління рекламою;
зв’язки з громадськістю; управління просуванням;
прямий маркетинг; обслуговування клієнтів; маркетинг відношень; інтегровані маркетингові комунікації; управління розподілом/каналами; управління
торговими клієнтами; розробка нових товарів; системи маркетингових досліджень; управління марочним капіталом; управління збутом; реалізація маркетингових заходів; організація маркетингу.
За кожним показником проводиться опитування
керівництва досліджуваного підприємства. За
результатом складаються оцінні листи у діапазоні
балів від 0 до 100. Після аналізу оцінок формуються
висновки за кожним показником, а саме: критично
(0–15), ризиковано (16–35), середньо (36–65), задовільно (66–85), відмінно (86–100); розраховується
загальний показник організації маркетингової і
логістичної діяльності як середньоарифметичне усіх
показників. Визначивши сумісно з керівництвом
найбільш важливі показники для всього підприємства, складається календар заходів з удосконалення
роботи відділу маркетингу.

Методика консалтингового підприємства «Копернікус» може мати певні недоліки під час використання її на українських підприємствах, пов’язані з
такими чинниками:
– обмежена кількість осіб у керівництві;
– відсутність відділу маркетингу та логістики на
деяких підприємствах (і яких більшість);
– недостатнє розуміння основних питань маркетинг-логістичної діяльності в цілому на українських
підприємства;
– велика суб’єктивна залежність відповідей на
запитання респондентів від рівня їх освіти та кваліфікації;
– відсутність широкомасштабної маркетинг-логістичної діяльності, яка б охоплювала 21 показник.
Отже, для оцінки ефективності функціонування
маркетинг-логістичного забезпечення українського
підприємства пропонується виділити певні параметри (маркетинг-логістичні принципи), з урахуванням
національної специфіки, перерахованих вище чинників та особливостей галузі, у якій працює суб’єкт
господарювання. такими параметрами можуть бути:
спрямованість на споживача, маркетинг-логістична
інтеграція, адекватність маркетинг-логістичних
досліджень, стратегічна орієнтація, якість маркетинг-логістичних заходів, фінансування маркетингу
та логістики, ефективність маркетингу та логістики
у формуванні репутації підприємства.
За цими принципами проводиться експертний
аналіз. Узагальнений показник ефективності маркетинг-логістичної діяльності визначається підсумовуванням компонентів ефективності з урахуванням
вагових коефіцієнтів. Надалі дослідник повинен
дійти відповідних висновків і подати рекомендації
з удосконалення маркетинг-логістичної діяльності
підприємства.
Незважаючи на розповсюдженість методик
оцінки ефективності діяльності підприємства питанням оцінки ефективності функціонування маркетинг-логістичної системи не приділяється достатньої уваги і в спеціальній літературі немає єдиної
думки щодо оцінки цієї ефективності.
У процесі дослідження операцій враховується,
що функціонування будь-якої частини маркетинглогістичної системи впливає на роботу всіх її підсистем. Дослідження операцій можливо застосувати
тільки у разі наявності декількох варіантів рішення
(альтернатив). У підборі альтернатив бере участь
менеджер, оцінка ж ефективності альтернатив здійснюється методами дослідження операцій.
Схема оцінки ефективності маркетинг-логістичного забезпечення, що має орієнтацію на покупця
і на процеси в виробничо-торговельному ланцюзі,
наведена на рисунку 1.
Ця модель найбільше підходить для оцінки ефективності маркетинг-логістичного забезпечення,
адже вона:
- розроблена для маркетинг-логістичної системи,
а модель збалансованих показників призначена,
переважно, для оцінки діяльності підприємства в
цілому;
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Краще
Швидше
Дешевше

Якість обслуговування
Час
Витрати

Досконале виконання замовлення
Часова довжина товароруху
Вартість обслуговування

Рис. 1. Схема оцінки ефективності
маркетинг-логістичного забезпечення
- ураховує фінансові та не фінансові показники
логістичної діяльності підприємства;
- чітко виділяє ключові фактори успіху при реалізації маркетинг-логістичних стратегій: сервіс
(якість обслуговування споживача), час (швидкість
доставки товару в потрібне місце) та витрати.
Для того, щоб скористатись ідеєю діаграмою збалансованих переваг для оцінки ефективності маркетинг-логістичного забезпечення, необхідно для
кожного з ключових показників ефективності ввести
певний коефіцієнт. Цей коефіцієнт повинен відповідати наступним вимогам:
- вираховуватись із доступних на відповідному
рівні управління даних, що можуть бути виміряні за
певний період;
- відображати рівень показника, що вимірюється відносно заданого стандарту;
- усі коефіцієнти ефективності повинні мати
однакові одиниці виміру або бути безрозмірними,
це дозволить отримати шляхом множення загальний
показник ефективності.
Таким чином, необхідно уточнити сутність кожного ключового фактору ефективності з діаграми
збалансованих переваг для застосування їх в оцінці
маркетинг-логістичного забезпечення.
Першим ключовим фактором ефективності є
якість обслуговування, що забезпечує досконале
виконання замовлення. З позицій процесного управління, для забезпечення досконалого виконання
замовлення необхідним і достатнім є виконання всіх
операцій, що входять у процес із рівнем помилок не
нижче визначеного. Якщо всі операції, з яких складається виробничо-торговельний ланцюг, будуть
виконані з мінімальним рівнем помилок, то й якість
виконаного замовлення буде відповідати стандарту.
Цей підхід відповідає положенням чинного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, яким регулюються системи управління якістю [4]. Отже, для визначення
рівня якості обслуговування в цій методиці пропонується використовувати вимірювання фактичного
рівня якості виконання логістичних операцій, а для
прогнозного рівня якості обслуговування – ймовірність досягнення заданого рівня точності виконання
маркетинг-логістичних операцій.
Другим ключовим фактором ефективності збалансованих переваг є час, що визначає тривалість
маркетинг-логістичного забезпечення у виробничоторговельному ланцюгові. Для оцінки ефективності
маркетинг-логістичного забезпечення за часом пропонується використати величину фонду робочого
часу на виконання операцій. Ця величина є сумою
всіх операцій, що виконуються у маркетинг-логіс-
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тичного забезпечення всіма виконавцями та вимірюється у людино-годинах.
Третім ключовім фактором ефективності є логістичні витрати. Для оцінки ефективності маркетинглогістичного забезпечення пропонується зіставити
фактичний та бюджетний рівень маркетинг-логістичних витрат.
Щоб урахувати взаємний вплив трьох ключових
факторів ефективності, слід представити загальну ефективність маркетинг-логістичного забезпечення як добуток значень показників ефективності за кожним з цих
факторів. Отже, ефективність маркетинг-логістичного
забезпечення можна визначити таким чином:
Емлз = Кm ×Кч ×Кв,
(1)
де Емлз – ефективність окремого маркетинг-логістичного забезпечення;
Кт – коефіцієнт точності виконання операцій,
що характеризує рівень помилок відносно загальної
кількості виконаних за визначений період операцій
процесу;
Кч – коефіцієнт часової тривалості маркетинглогістичного забезпечення, що ілюструє фактичну
тривалість виробничо-торговельного ланцюга відносно розрахункової тривалості;
Кв – коефіцієнт виконання бюджету маркетинглогістичних витрат виробничо-торговельного процесу, який характеризує відношення рівня фактичних маркетинг-логістичних витрат до рівня витрат,
закладених у бюджеті даного процесу.
Значення коефіцієнтів Кт, Кч та Кв можуть бути
як нижчими, дорівнювати або вищими за одиницю.
Якщо значення коефіцієнтів Кт, Ке та Кч дорівнюють
одиниці, це означає, що фактичні, якісні та часові
параметри процесу відповідають стандарту. Значення коефіцієнтів Кт, Кв та Кч більші за одиницю
свідчать про виконання логістичних операцій бізнеспроцесу з меншим ніж допустимий рівнем помилок,
меншою сумарною тривалістю операцій та нижчими
витратами. У разі коли значення коефіцієнтів нижчі
за 1, існує перевищення фактичного рівня помилок,
часу та витрат над нормативними (стандартними)
значеннями процесу.
Коефіцієнт точності виконання операцій (Кт)
визначається за формулою:
К𝑚𝑚 =

1 − (∑𝑛𝑛і=1 О𝑛𝑛ом)/ 𝑛𝑛
,
𝑅𝑅обс

(2)

де Опом – кількість помилок в і-тій операції,одиниць;
(∑𝑚𝑚 Тстанд.і)×Спл
Ro6c ~ стандартний
допустимий
пКч = і=1∑(нормативний)
і=1 Тфакт.і
рівень помилок у процесі;𝑚𝑚
п – кількість виконаних за період операцій, одиВбюдж. і 𝑛𝑛× Спл
ниць.
Кв = 1 − (∑і=1 О𝑛𝑛ом)/ 𝑛𝑛
К𝑚𝑚
=
В факт. і
Коефіцієнт часової тривалості
𝑅𝑅обслогістичного бізнес-процесу (Кч) визначається за формулою:

пКч =

(∑𝑚𝑚
і=1 Тстанд.і)×Спл
∑𝑚𝑚
і=1 Тфакт.і

,

(3)

де Тстанд.і – нормативна тривалість і-тої операції,
Вбюдж. і × Спл
годин;
Кв = тривалість і-ї операції, годин;
Тфакт.і – фактична
В факт. і
Спл – відхилення від визначеного обсягу матеріального потоку;

1 − (∑𝑛𝑛і=1 О𝑛𝑛ом)/ 𝑛𝑛
К𝑚𝑚 =
𝑅𝑅обс
т – кількість виконаних за
період операцій, оди-
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використати для розрахунку доступні для підприємства дані.
Розвиток запропонованого підходу потребує
подальшого дослідження питання оцінки маркеВбюдж. і × Спл
тинг-логістичних витрат у виробничо-торговель,
(4)
Кв =
ному ланцюгу, формування бюджету витрат марВ факт. і
де Вбюдж.і – бюджет маркетинг-логістичних витрат кетинг-логістичного процесу та уточнення впливу
виробничо-торговельного процесу, грн.;
різних складових маркетинг-логістичних витрат на
Вфакт.і – фактичний рівень маркетинг-логістичних загальну ефективність маркетинг-логістичну діяльвитрат виробничо-торговельного процесу за період, ність підприємств. З іншого боку, перспективним
грн.
напрямом є формування прогностичної моделі ефекУ розгорнутому вигляді формула має вигляд:
тивності маркетинг-логістичної діяльності з позицій
управління
виробничо-торговельним
ланцюгом.
(∑𝑚𝑚
) × Спл Вбюдж.
1 − (∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 Опом. і) / 𝑛𝑛
Тсталд.
і
× Спл.
і=1
Емлз =
×
×
Висновки.
Отже,
ефективність функціонування
∑𝑚𝑚
В
факт
𝑅𝑅обс
Тфакт.
і
і=1
маркетинг-логістичного забезпечення підприєм(∑𝑚𝑚
)
1 − (∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 Опом. і) / 𝑛𝑛
Вбюдж.
×
Спл.
Тсталд.
і
×
Спл
і=1
. (5) ства – це комплексне відображення кінцевих резуль×
×
∑𝑚𝑚
В факт
𝑅𝑅обс
татів використання маркетинг-логістичної концепції
і=1 Тфакт. і
Запропонована методика, яка формалізує модель і засобів маркетинг-логістичної інфраструктури за
діаграми збалансованих переваг з урахуванням певний проміжок часу, тобто ступінь досягнення марспецифіки маркетинг-логістичного забезпечення, кетинг-логістичних загальних і локальних завдань,
дає можливість: оцінити ефективність маркетинг- поставлених перед підприємствами, при оптимальлогістичної системи з позиції процесного підходу ному використанні всіх його ресурсів (матеріальних,
до управління маркетинг-логістичною діяльністю; інформаційних і фінансових).
ниць.
(∑𝑚𝑚 Тстанд.і)×Спл
пКч = і=1∑бюджету
Коефіцієнт виконання
маркетинг-логіс𝑚𝑚 Тфакт.і
і=1
тичних витрат (Кв) визначається за формулою:
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МАРКЕТИНГ-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тришкина Н.И.
кандидат экономических наук, доцент, директор
Хмельницкого торгово-экономического колледжа
Киевского национального торгово-экономического университета
Определены методологические подходы оценки эффективности маркетинг-логистического обеспечения
посреднической деятельности, предложены показатели оценки эффективности маркетинг-логистического
обеспечения. Рассмотрены особенности использования показателей контроля результативности и оценки
эффективности маркетинг-логистического обеспечения посреднической деятельности.
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Designated methodological approaches evaluating the effectiveness of marketing and logistics to ensure mediation
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ У
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Хитра О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Хмельницький національний університет
Систематизовано передумови та очікувані наслідки реалізації стратегії диверсифікації на засадах
синергетичної методології. Виконано порівняльний аналіз стратегій синергічної та конгломератної диверсифікації. Розглянуто процес диверсифікації крізь призму теорій біфуркації, флуктуацій,
хаосу, зростання ентропії. Досліджена логіка реалізації адаптаційних та біфуркаційних механізмів
трансформації економічної системи у процесі диверсифікації. Доведена здатність диверсифікованих
структур до самоорганізації. Визначені передумови отримання синергічного ефекту диверсифікації
за рахунок когерентного сполучення стратегічних зон господарювання та реалізації емерджентних
властивостей багатопрофільного бізнесу. Встановлені загрози виникнення негативного синергізму
конгломератної диверсифікації та обґрунтована можливість їх нейтралізації завдяки адекватному
управлінському втручанню.
Ключові слова: біфуркація, емерджентність, ентропія, конгломератна диверсифікація, негентропія,
самоорганізація, синергетичність системи, синергічна диверсифікація, синергічний ефект, фазовий
перехід.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації
економічна ефективність діяльності підприємств різних галузей, форм власності і розмірів багато в чому
залежить від швидкості реакції на мінливі умови
бізнес-середовища, яке характеризується передусім невизначеністю та нестабільністю. Однією із
стратегій пристосування до змін у глобалізованому
економічному просторі є диверсифікація (від лат.
«diversus» – різний, «facer» – робити), що означає
спрямованість зусиль на збільшення діапазону видів
та проникнення у нові сфери діяльності, освоєння
нових виробництв, розширення асортименту продукції тощо.
Для того щоб диверсифікація сприяла більш ефективній реалізації конкурентних переваг підприємства, компанія повинна виявити для себе напрямок,
де знайде застосування накопичений нею досвід, або
напрямок, який буде сприяти усуненню виявлених
недоліків. З цієї точки зору, класичне трактування
означеної лінії стратегічної діяльності потребує суттєвого перегляду – з акцентуванням уваги на тому,
що інтеграції інколи підлягають доволі різні бізнеспроцеси, гармонійне узгодження яких в єдиній системі управління може піддаватися сумніву.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження різних аспектів диверсифікації започаткували такі відомі зарубіжні вчені, як І. Ансофф,
Б. Карлоф, Ф. Котлер, Р. М. Кунц, М. Портер, К. Прахалад, Р. Румельт, А. Дж. Стрікленд, А. Томпсон,
Г. Хемел. Сучасні дослідники передусім акцентують
увагу на порівняльному аналізі різних напрямків
диверсифікації (О. О. Шарко), пошуку нових видів
диверсифікаційних стратегій в умовах транзитивної
економіки та вивченні досвіду управління диверсифікованим підприємством (А. А. Бокань). Прикметно,
що чимало авторів обґрунтовують синергетичний
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характер диверсифікації. Зокрема, О. В. Кулівець
вказує на кореляційну ознаку процесу диверсифікації; О. Т. Костюк обґрунтовує виникнення синергічного ефекту у процесі диверсифікації; В. Є. Момот
досліджує диверсифікацію у контексті невизначеності; О. Б. Шишова та І. І. Давидова застосовують
квантову логіку для пояснення суті диверсифікації.
Таким чином, у проаналізованих публікаціях створена потужна методологічна основа для синергетичного трактування стратегії диверсифікації.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження
полягає у поглибленні теоретико-методологічних
засад формування синергічноорієнтованої стратегії диверсифікації підприємств як способу максимально високої реалізації конкурентних переваг в
умовах невизначеності й складності глобалізованого
бізнес-середовища.
Виклад основного матеріалу. Сутність диверсифікації полягає у механічному з’єднанні з подальшою гармонізацією взаємодії різноманітних видів
виробництва, сфер діяльності у процесі функціонування підприємства як цілісної системи. Дійсно,
головною відмінною рисою будь-якої складної системи є взаємодія її елементів (наприклад, диверсифікованих підрозділів), в результаті якої виникають
нові емерджентні властивості (багаторазово збільшений показник ефективності, нові конкурентні
переваги, позитивні зміни в управлінні, модернізація
виробництва, випуск нових видів продукції тощо).
Відтак, логічно припустити, що диверсифікація
активізує режим «синергетичності системи», тобто
здатність створювати умови, за яких економічна система на основі взаємодії внутрішньої інформації та
ресурсів з вхідними енерго-речовинно-інформаційними потоками генерує продуценти, які мають еволюційну новизну та значущість [1]. Синергетичність
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відповідає за еволюційну спроможність системи,
Теорію диверсифікації деякі дослідники схильні
її здатність коригувати мету та засоби залежно від інтерпретувати за допомогою так званої квантової
зміни умов функціонування.
логіки, розцінюючи диверсифікованість як пошук
Як зазначає Т. О. Костюк [2, с. 27-28], стійкого положення в умовах невизначеності на
взаємозв’язок між різними видами діяльності дивер- основі квантування діяльності (порушення безсифікованої компанії приводить до досягнення біль- перервності, розгалуження по різних сегментах
ших результатів, ніж у разі автономного функціону- середовища господарювання) [6]. З цієї точки зору,
вання, і зумовлює зростання конкурентних переваг. економічна система під час реалізації стратегії
Водночас, необхідність оптимізації загальної стра- диверсифікації набуває властивостей фракталу, під
тегічної ефективності шляхом синергічної взаємо- яким часто розуміють перехідний, квазістійкий стан
дії усіх видів діяльності фірми викликає зростання системи, що характеризується хаотичністю, нестаконкурентного тиску. Чим вища очікувана нестабіль- більністю, яка, водночас, поступово еволюціонує до
ність й інтенсивність конкуренції, тим більшим буде стійкого, впорядкованого цілого.
значення синергізму для досягнення успіху.
Як показали подальші теоретичні дослідження,
Основні положення теорії диверсифікації (рис. 1) теорія диверсифікації зводиться до двох кластерів
сформувалися з 1984 по 1997 рр., хоча концептуальні моделей, що класифікуються як моделі взаємодії
основи заклав І. Ансофф [3] усередині 1960-х років. ринку та продукту й моделі співвідношення ризику
Відповідно до цієї теорії, виділені три основних у невизначеному середовищі господарювання та
мотиви, що визначають організаційно-структурну результативності стратегії [6; 7].
стратегію підприємства:
В. Є. Момот [7, с. 141] пропонує розглядати
1) формування ринкового потенціалу (процві- диверсифікацію у двох аспектах: як стратегію протитання за рахунок недиверсифікованих фірм, що базу- дії невизначеності і як стратегію пристосування до
ється не на підвищенні ефективності, а на можли- діяльності в умовах невизначеності. Це дає підстави
вості охоплення тих секторів ринку, які недоступні стверджувати, що диверсифікацію доцільно дослідля недиверсифікованих компаній);
джувати як потужний дисипативний інструмент,
2) нагромадження ресурсного потенціалу (дивер- за допомогою якого складна система, вийшовши зі
сифікованість як реакція на надлишкову потужність стану рівноваги, може здійснювати ефективне управвиробничої системи; додатковий ефект (синергію), ління енерго-речовинно-інформаційними потоками,
що вивільняється за такого об’єднання, не так легко для того щоб виходити на новий, більш високий
здобути конкурентам, а отже, ця синергія перетво- рівень власної упорядкованості.
рюється в специфічний ресурс диверсифікованої
Велике значення має також обрання підприємкомпанії);
ством певного виду диверсифікації. Класифікація
3) збільшення організаційного потенціалу (реалі- стратегій може бути виконана за критерієм ймовірзація інтересів ефективного менеджменту у диверси- ності виникнення позитивного (2+2>4) або негативфікованій компанії).
ного (2+2<4) синергічного ефекту.
Логічне продовження концепція І. Ансоффа
І. Ансофф [3] поділяє стратегії диверсифікації на
набула у працях Г. Хемела й К. Прахалада [4], де синергічні і конгломератні. Синергічна диверсифікабули розроблені так звані «стрижневі компетенції ція припускає зв’язок нового бізнесу з вже існуючим,
корпорації». Згідно з цим підходом,
І. Ансофф:
найбільш успішні корпорації форГ. Хемел, К. Прахалад:
оцінювання приросту
доцільність диверсифікації за
мують свою стратегію диверсифікаринкового, ресурсного та
критерієм «стрижневих
ції на використанні технологічних організаційного потенціалів
компетенцій корпорації»
за рахунок диверсифікації
та інших компетенцій у різних сферах бізнесу. Аналогічно, Р. Леман
[5], досліджуючи диверсифікаційні
Квантова логіка:
Р. Румельт:
процеси, робить висновок про те,
диверсифікованість як
виявлення синергізму
що в основу розробки диверсифі- пошук стійкого положення
горизонтальних зв’язків
каційної стратегії повинен бути в умовах невизначеності на
між диверсифікованими
основі квантування
покладений принцип ключової компідрозділами
діяльності
петенції, згідно з яким фірмі необхідно розширювати свою діяльність
на ті галузі, де вона може в найМоделі взаємодії ринку
більшій мірі застосувати та реалі- Моделі співвідношення ризику
та результативності стратегії
та продукту
зувати досвід і знання, що накопичені і отримані нею в основному та
ключовому бізнесі. Отже, ступінь
Диверсифікація як стратегія
Диверсифікація як стратегія
відповідності нових сфер господапристосування до
протидії невизначеності
невизначеності
рювання означеним компетенціям
можна вважати умовним критерієм
Рис. 1. Основні підходи до тлумачення змісту
досягнення позитивного синергізму
стратегії диверсифікації
диверсифікації.
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несу, до якої хоче увійти. Основним положенням, на
якому базується рішення про конгломератну диверсифікацію, є те, що будь-який бізнес, котрий може
бути придбаний на вигідних умовах і має гарні перспективи одержання прибутку, є вигідним напрямком
диверсифікації. При цьому керівництво підприємства не дає жодних настанов на пошук стратегічної
відповідності між своїм бізнесом і іншими сферами
діяльності [8, с. 19-20].
Б. Карлоф [9, с. 175] виділяє в стратегії розвитку
бізнесу дивергентні придбання (стратегія диверсифікації у нові види діяльності), конвергентні
придбання (стратегія диверсифікації у схожі види
діяльності в межах основної сфери компетентності
компанії), горизонтальну інтеграцію (придбання
компаній у тому ж виді діяльності з метою підвищення якості управління і розширення ресурсної
бази) і вертикальну інтеграцію (придбання компанією нових потужностей на попередніх чи наступних ступенях технологічного ланцюжка).
М. Паськ’є [10] виділяє вертикальну інтеграцію,
диверсифікацію на базі існуючих видів діяльності
та конгломератну диверсифікацію. На підставі узагальнення значного емпіричного матеріалу дослідник робить висновок, що стратегії диверсифікації
зазнали еволюції цілей: від зростання підприємств,
зниження ризику і внутрішньофірмового розподілу
капіталу до досягнення синергічного ефекту різних
видів діяльності та підвищення конкурентоспроможності.
Як стверджує О. В. Кулівець
[11, с. 58-60], інвестуСТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
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від наявних активів та більш
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впливів зовнішнього середовища,
варіантності станів системи під
повного використання існуюзбереження системою цілісності
впливом флуктуацій
чого потенціалу.
Узагальнена класифікація
Рис. 2. Різновиди стратегій диверсифікації та ймовірні наслідки
розглянутих стратегій диверїх застосування у контексті еволюції економічної системи
сифікації наведена на рис. 2.
Синергізм людського капіталу
та корпоративної культури

що відображається у задоволенні наявних потреб за
допомогою нових технологій або використанні старої технології для задоволення нових потреб. Прихильники синергічної диверсифікації стверджують,
що якщо ефект «2+2=5» не досягається, диверсифікація є невиправданою, тому що суспільство не одержує додаткової вигоди від неї. Ефект «2+2<4» може
виникнути, якщо в деяких фірм у складі набору стратегічних зон господарювання з’являються такі зони,
що різко відрізняються від традиційних за рівнем
нестабільності і критичними факторами успіху.
Залежно від об’єкта, від використання якого підприємство планує одержати синергічний ефект, у
синергічній диверсифікації можна виділити три
напрямки:
- з орієнтацією на існуючі потреби – у разі
зміни технології використовується стратегія концентричної диверсифікації;
- з орієнтацією на існуючий технологічний спосіб виробництва – використовується стратегія горизонтальної диверсифікації;
- з орієнтацією на одержання синергічного ефекту
від використання технологій, що передують чи йдуть
слідом за існуючим виробничим циклом, – використовується стратегія вертикальної диверсифікації.
Конгломератна диверсифікація, натомість, жодним чином не пов’язана з існуючим бізнесом (це
перехід до нових технологій та потреб ринку) і, як
правило, здійснюється за допомогою злиття і поглинання, оскільки фірма некомпетентна у тій сфері біз-
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Перші й найширші емпіричні дослідження
ресурсного й організаційного потенціалів, що розглядаються як основні елементи теорії диверсифікації, провів Р. Румельт [12], який докладно вивчив
питання взаємозв’язку диверсифікованості й результатів діяльності великих американських компаній. Ці
дослідження показали, що компанії, які об’єднують
близькі напрямки діяльності або виробничий досвід,
значно випереджали фірми, що не мали родинних підрозділів у суміжних галузях. Як стверджує
В. Є. Момот [7, с. 139], це можна розцінювати як один
з перших емпіричних доказів справедливості концепції синергізму.
Крім того, А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд наводять низку прикладів застосування заснованої на
синергізмі стратегії спорідненої диверсифікації:
- входження в галузь, в якій збутові можливості
і рекламна діяльність можуть використовуватися
сумісно (хлібопекарня починає виготовляти крекери
та солоні палички);
- використання споріднених технологій (виробник сільськогосподарського насіння і добрив починає постачати хімікати проти комах-шкідників);
- передача ноу-хау і досвіду з одного різновиду
діяльності до іншого (виробник гамбургерів купує
мережу мексиканських кав’ярень);
- передача фірмового найменування і репутації
до нового продукту /послуги (виробник автопокришок виходить у бізнес технічного обслуговування
автомобілів);
- купівля фірм у нових галузях для підтримки
основного різновиду діяльності (канал кабельного
телебачення купує спортивну команду і кінокомпанію для забезпечення трансляції своєї основної програми) [13, с. 342].
Щоправда, згодом з’ясувалося, що взаємозв’язок
між диверсифікованістю й результативністю бізнесу
залежить і від інших факторів – структури ринку,
досліджуваного періоду, розмірів компаній тощо. Це
сформувало думку, що ні емпіричні дані, ні теоретичні концепції не дають достатніх підстав стверджувати, що зусилля, спрямовані на вивільнення синергії,
забезпечують кінцеву ефективність стратегії підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання. Зокрема, класик стратегічного менеджменту
М. Портер [14] наводить дані про серйозні проблеми,
з якими зіштовхнулися американські корпорації, які
послідовно використовували стратегію диверсифікації. У підсумку їм довелося відмовитися від подальшого втілення цієї стратегії й навіть звільнитися від
диверсифікованих підрозділів.
Як висновок з порівняльного аналізу синергічної і конгломератної диверсифікації, слід навести
думку А. А. Боканя, що «диверсифікація – це міра
різноманітності в сукупності» [15, с. 21]; аналогічної
думки дотримується О. В. Кулівець, вважаючи, що
«диверсифікація – це надання чому-небудь різнобічного, комбінованого, багатогалузевого характеру»
[11, с. 58]. Доцільно наголосити, що особливість
синергетичних систем, по-перше, визначається їх
якісним і кількісним розмаїттям. У найбільш загаль-

ному випадку складність систем полягає у нелінійній залежності від кількості елементів і зв’язків у
системі, а також визначається розмаїттям природи
підсистем і елементів, з яких вона складається. Чим
більше це розмаїття, тим вищий потенціал синергетичності системи [16].
Неоднорідність та суперечливість в системі, що
може наростати в умовах конгломератної диверсифікації, водночас виступає джерелом накопичення
її енергетичного потенціалу. Системність зберігає
сенс лише тоді, коли ціле і система, структурні ланки
системи і, нарешті, система і зовнішнє середовище
диференціюються між собою, коли має місце гетерогенна інтегрованість системи, коли реалізується
принцип гібридного збагачення, на основі якого
нарощуються системна якість та енергетичний
потенціал. Натомість система, яка досягає відносної
однорідності та структурної тотожності своїх компонентів, стає нежиттєздатною (це стосується і діяльності вузькоспеціалізованих підприємств в умовах
глобалізованого економічного середовища).
На нашу думку, стратегія диверсифікації асоціюється з так званим біфуркаційним переходом, під
яким розуміють об’єктивізацію одного з варіантів
розвитку, перехід системи в стан, радикально відмінний від початкового. Це своєрідний фазовий перехід – від стану з одним гомеостазом до стану з іншим
гомеостазом (іншими гомеостазами – у випадку
біфуркаційних трансформацій). Саме у фазі біфуркації система прагне подолати консервативну однорідність, допускаючи інноваційні сигнали у вигляді
флуктуацій [6]. Як стверджує А. С. Гальчинський
[17, с. 64-65], час біфуркації є часом повернення
системи до стану конструктивної неоднорідності
й формування на цій основі нового енергетичного
потенціалу саморозвитку. Хаос, який настає у системі (зокрема, невизначеність зв’язків між диверсифікованими підрозділами), виконує і конструктивну
функцію, закладаючи механізм узгодження темпів
еволюції простих структур. Отже, «диверсифікаційний хаос» виступає як засіб гармонізації темпів розвитку різних фрагментів складної структури.
Ступінь невизначеності майбутнього стану системи, рівень її нерівноважності, нестабільності позначають у синергетиці терміном «ентропія». Так, в
результаті реалізації диверсифікаційних стратегій на
підприємстві може спостерігатися теплова ентропія
(збільшення рівня витратності, ризик неокупності
залучених інвестицій), структурна ентропія (деформація функцій управління), інформаційна ентропія
(порушення зв’язків між окремими підрозділами).
Кожна економічна система, намагаючись зберегти
свою структурну стабільність, стійкість, протидіє
ентропії через інформаційну активність, яку можна
визначити як процес організації і контролю матеріальних та енергетичних потоків. Введення в дію процесів упорядкування, гармонізації зв’язків між елементами диверсифікованої системи, які зумовлюють
зменшення сумарної ентропії, доцільно співвіднести
з поняттям «негентропія» (негативна ентропія).
Звідси висновок: чим більшою є взаємопов’язаність
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Рекомендація: підтримання
порядку у системі за
принципом негативного
зворотного зв’язку

сування до вимог зовнішнього середовища. Завдяки
самоорганізації виділяється відносно невелика кількість змінних, або характеристик середовища, які
визначають усю його динаміку (так звані параметри
порядку). За таких умов усі складові системи підлаштовуються під ці параметри порядку та дотримуються такого режиму існування і розвитку, який
можна назвати когерентністю.
З огляду на розглянуті вище положення синергетичної методології, можна окреслити логіку обґрунтування типу диверсифікаційної стратегії підприємства
за критерієм наявності синергічного ефекту (рис. 3).
На нашу думку, твердження про те, що синергічний ефект виникає лише внаслідок реалізації спорідненої диверсифікації, є не зовсім точним. Так,
збільшення завантаження основних потужностей і
ринку збуту, інвестування вільних грошових коштів
у нові сфери господарювання, зниження залежності
від циклічності попиту за рахунок диверсифікації у суміжні
ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ
СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
сфери – все це приклади комплементарного ефекту, властивого
стратегії синергічної диверсиВизначення ступеня стратегічної (ринкової, виробничої,
фікації. Однак комплементарні
управлінської) відповідності наявних і запланованих до
освоєння зон господарювання
переваги можуть зникнути, якщо
потужності повністю вичерпані
або конкурент отримав додаткові матеріальні ресурси. ВодВідповідність висока:
Відповідність низька:
ночас, синергічний ефект носить
наявність початкового синергізму
ймовірність синергізму інноваційноскоріше
мультиплікативний,
(оперативного, збутового,
інформаційного та управлінського
інвестиційного, кадрового тощо)
характеру
ніж кумулятивний характер. До
ресурсів, потенційно здатних до
створення синергічного ефекту,
Вигоди від синергетичності:
Вигоди від комплементарності
відносять активи, які базуються
перехід до нових знань, технологій,
стратегічних зон господарювання:
на інформації. По-перше, вони
продуктів;
максимальне використання наявних
отримання стратегічних переваг на
ресурсів і потужностей;
можуть
використовуватись
довгострокову перспективу
економія на витратах
одночасно, по-друге, не «зношуються» при використанні і,
по-третє, комбінування таких
Результат трансформації системи:
Результат трансформації системи:
активів між собою або з фізичдосягнення свідомої, моноцентричної
досягнення спонтанної,
ними активами дозволяє отриупорядкованості
поліцентричної упорядкованості
мати принципово новий продукт.
Прикладом такого синергізму
є використання відомої торгоЗагроза:
Загроза:
згасання енергетичного потенціалу
втрата контролю внаслідок
вельної марки для виведення
саморозвитку внаслідок гомогенності
неочікуваних флуктуацій
на ринок нових товарів, викоелементів системи
у «точці біфуркації»
ристання сприятливого іміджу
підприємства для залучення
клієнтів до нової продукції або
Передумова прийняття управлінського рішення:
використання наукових, виробпорівняння альтернативних стратегій диверсифікації за
показниками капіталовкладень, ймовірної економії на
ничих та управлінських напрамасштабах, фінансової стійкості та прибутку у контексті
цювань у різних напрямках
досягнення загальностратегічних цілей розвитку
діяльності компанії [18].
Загалом, синергічний ефект
Додаткова інформація: прогноз ринкової
виступає як кількісно оцінена
кон’юнктури, рівень компетентності
енергія внутрішньої самооркерівників та адаптивності персоналу до
ганізації елементів системи та
діяльності у нових сферах
самоорганізації певної системи
з іншими системами. СамооргаРис. 3. Логіка обґрунтування типу диверсифікаційної стратегії
нізація виступає в методиці оціза ознакою синергізму
нювання синергічного ефекту як
Рекомендація: збільшення
розмаїття у системі за
принципом позитивного
зворотного зв’язку

структурних елементів (наприклад, організація трудового процесу в різних підрозділах та на окремих
робочих місцях на засадах поділу та кооперування
праці), тим меншою стає ентропія. Для того щоб
негентропійні тенденції переважали над зростанням ентропії, необхідне підвищення інформаційного
потенціалу системи. Внаслідок цього відбувається
перехід систем на вищі рівні самоорганізації.
Самоорганізація – це колективна погоджена поведінка, в результаті якої на основі виділення параметрів порядку формується стійка структура, тобто
здійснюється підпорядкування елементів системи
загальній меті розвитку чи вироблення адаптаційного механізму, адекватного сформованим умовам
існування. Самоорганізація припускає наявність
зв’язків між елементами системи, які можуть не
тільки перебудовуватися, але й виникати заново,
вишукуючи шляхи найбільш адекватного присто-
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нова структура, форма, умова
СИНЕРГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
взаємодії. Водночас принциДИВЕРСИФІКОВАНОЮ БІЗНЕС-СИСТЕМОЮ
пами синергетики, а отже, і
появи синергічного ефекту
є його непередбачуваність,
Моделювання
Вибір та
нелінійність, довготривалість
Прогнозування
Налагодження
атрактивної
порівняльний аналіз
очікувань результату тощо.
«точок
адаптаційних
структури
стратегічних зон
Як показує досвід, синербіфуркації»
механізмів
(бізнес-мети)
господарювання
гізм диверсифікації стає можливим за умови гармонійОцінювання
Вироблення
ного поєднання трьох типів
внутрішніх та
синергічного
Оцінювання рівня
взаємозв’язків [19]: 1) матезовнішніх
стилю мислення у
приросту ентропії
ріальні взаємозв’язки ведуть
флуктуацій
керівників
до виникнення конкурентних
переваг у тих випадках, коли Рис. 4. Базові положення синергічного управління
спільна діяльність знижує диверсифікованими бізнес-системами
витрати (наприклад, бізнесодиниці, які мають спільний
торговий персонал, можуть досягти зниження тор- гізму. Проаналізовані в ході дослідження базові
гових витрат); 2) нематеріальні взаємозв’язки перед- положення синергетики дозволили дійти висновку,
бачають передачу управлінського ноу-хау з одного що синергізм – це не тільки спільна дія кількох факланцюжка цінностей до іншого і формують конку- торів, що приводить до якісно нового результату, але
рентну перевагу за рахунок передачі спільних нави- й когерентна взаємодія між елементами системи, за
ків, ноу-хау, або компенсують витрати трансферів якої вони виявляють ознаки колективної поведінки.
знань); 3) конкурентні взаємозв’язки реалізуються Прийняття рішення про диверсифікацію являє
завдяки суперникам, які безпосередньо або потен- собою своєрідну точку біфуркації, в якій на систему
ційно конкурують з корпораціями у більш ніж одній впливає чимало флуктуацій і тимчасово руйнуються
країні (конкуренція пов’язує різні галузі, оскільки напрацьовані роками взаємозв’язки. Незважаючи на
дії компанії стосовно конкурентів на одному з рин- це, привнесений до диверсифікованої системи хаос
ків можуть впливати на ситуацію на інших ринках). виконує також конструктивну функцію, відкриваЗа нашим переконанням, ключову роль у нейтра- ючи доступ до нових ідей, технологій, продуктів. У
лізації загроз негативного синергізму диверсифікації кожному випадку диверсифікація забезпечує системі
може відіграти виважений управлінський вплив на належний рівень розмаїття, що створює належний
ситуацію (рис. 4), що обумовлюється такими факто- енергетичний потенціал саморозвитку.
Визначальним фактором енергетичного напрямку
рами, як структура ключових компетенцій персоналу,
рівень інноваційних, конкурентних та енергетико- самоорганізації є діяльність щодо залучення до
інформаційних характеристик інтелектуального системи із зовнішнього середовища вільної енерпотенціалу. Існує поняття синергізму менеджменту, гії (іншими словами, необхідних для диверсифікав якому виділяють два підвиди: системний синергізм ції інвестицій). Другий, інформаційний, напрямок
та синергізм від перенесення компетенцій [20, с. 69]. самоорганізації системи може концентруватися у
Перший досягається за умови централізації окремих понятті самовпорядкування, що означає спроможбізнес-процесів, а також шляхом інтеграції підпри- ність удосконалення економічних взаємозв’язків в
ємств «за ланцюжком створення цінності». Другий рамках диверсифікованої бізнес-системи в умовах
вид синергізму досягається шляхом використання «м’якого» управління. Відмінна ознака такої сиспевної унікальної компетенції і може забезпечити теми – це емерджентність, яка дозволяє корпораконкурентоспроможність компанії за рахунок гене- ції отримати конкурентні переваги, недоступні для
рування управлінських ноу-хау, впровадження сис- жодного з окремих підрозділів у разі їх автономного
функціонування. Гармонійне поєднання різних сфер
теми підвищення ефективності управління.
Висновки. Стратегії диверсифікації підпри- господарювання запобігає процесу зростання ентроємств, що реалізуються в умовах високої невизначе- пії, що є неминучим під час будь-яких трансформаності глобалізованого бізнес-середовища, володіють цій економічної системи.
Результати проведеного дослідження можуть
потужним синергічним потенціалом. Разом з тим,
потенційний синергізм не обов’язково буде втіле- бути взяті за основу для подальшої розробки пракний у реальний економічний ефект і, більше того, тичних рекомендацій у сфері управління диверсифізавжди існує ризик виникнення негативного синер- кованими підприємствами.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Хитрая Е.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Хмельницкий национальный университет
Систематизированы предпосылки и ожидаемые последствия реализации стратегии диверсификации на основе
синергетической методологии. Выполнен сравнительный анализ синергетической и конгломератной диверсификации. Рассмотрен процесс диверсификации с точки зрения теорий бифуркации, флуктуаций, хаоса, роста
энтропии. Исследована логика реализации адаптационных и бифуркационных механизмов трансформации
экономической системы в процессе диверсификации. Доказана способность диверсифицированных структур
к самоорганизации. Определены предпосылки получения синергетического эффекта за счет когерентного объединения стратегических хозяйственных зон и реализации эмерджентных свойств многопрофильного бизнеса. Установлены угрозы возникновения отрицательного синергизма конгломератной диверсификации и
обоснована возможность их нейтрализации благодаря адекватному управленческому воздействию.
Ключевые слова: бифуркация, эмерджентность, энтропия, конгломератная диверсификация, негэнтропия,
самоорганизация, синергетичность системы, синергетическая диверсификация, синергетический эффект,
фазовый переход.
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SYNERGISTIC ASPECTS OF DIVERSIFICATION STRATEGY
IN THE GLOBALIZED ECONOMIC ENVIRONMENT
Khytra O.V.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Khmelnytskyi National University
The conditions and the expected implications of the diversification strategy based on synergetic methodology were
systematized. The comparative analysis of synergistic and conglomerate diversifications strategies was carried out.
The diversifications process through the prism of theories of bifurcation, fluctuation, chaos, entropy increase was
considered. Logics of realization of adaptive and bifurcation mechanisms of the economic system transformation
in the diversification process was investigated. The diversified structures’ ability to self-organization was proven.
The preconditions for obtaining a diversification synergistic effect through coherent joining the strategic areas of
management combination and implementation of multi-business emergent properties were described. The threats
of conglomerate diversifications negative synergy were installed and the opportunity of their neutralization through
adequate management intervention was grounded.
Keywords: bifurcation, emergence, entropy, conglomerate diversification, negative entropy, self-organization,
synergetic system, synergistic diversification, synergic effect, phase transition.
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ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
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Харківського інституту банківської справи
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Розкрито основні теоретичні підходи що існують у вітчизняних та зарубіжних трактуваннях саме
поняття «фінансова стабільність». Окрім цього було визначено ознаки які характеризують фінансову
стабільність, вплив на фінансову стабільність банку, а також контроль фінансової стабільності банку.
Ключові слова: фінансова стабільність, фінансова стійкість, фінансова надійність.

Вступ. Фінансова та політична криза, що спостерігається останнім часом в Україні, здійснила
негативний вплив на розвиток економіки держави
в цілому. Конфлікт на сході України, накопичені за
попередні роки макроекономічні дисбаланси, зруйнували макрофінансову стабільність держави, похитнули економічну безпеку, унеможливили подальший
динамічний розвиток економіки.
Банківський сектор майже першим відчув на собі
різкі зміни ринкової кон’юнктури, що поставило під
загрозу не лише прибутковість їх діяльності, а й узагалі стабільність їхнього функціонування.
Проте, категорія фінансової стабільності банку
до цього часу є доволі неоднозначною в економічній літературі і трактується різними науковцями

по-різному. Не викликає сумнівів той факт, що дана
категорія є необхідною складовою понятійного апарату не лише банківської системи, а й економіки в
цілому. Низка нормативно-правових актів направлені саме на забезпечення стабільності банків і банківської системи. Тож законодавча регламентація
визначення даної категорії забезпечить чіткість трактування низки правових актів та сприятиме уніфікації понятійного апарату в Україні.
Постановка проблеми. Функціонування банків
в кризових умовах змушують банкірів по-новому
підійти до розгляду понять фінансової стабільності
та управління нею. Адже в умовах невизначеності та
ризику навіть найбільші банки є неспроможними в
повній мірі самостійно управляти своєю ліквідністю
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і ризиками, передбачати тенденції внутрішнього та
зовнішнього середовищ і контролювати їх.
Поняття фінансової стабільності сьогодні досить
широко використовується в науці та практиці, проте
дана категорія все ще не має чіткого визначення і
часто ототожнюється з ліквідністю, стійкістю, прибутковістю тощо. Це призводить до неоднозначності
трактувань норм чинного законодавства і підкреслює актуальність даного питання у діловому та науковому світі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питань фінансової стабільності банків, визначення її особливостей, розробки
організаційно-економічних механізмів забезпечення та
управління, у своїх наукових працях приділили увагу
такі вітчизняні: О. Барановський, О. Бахолдін, О. Дзюблюк, В. Геєць, А. Гриценко, В. Кочеткова, А. Мороз,
В. Пантелєєв, М. Савлук, І. Фомін, С. Халява, П. Шпіка
та ін.; та зарубіжні вчені як: Н. Веллінк, В. Дуйзенберг,
П. Каллаур, Е. Крокет, Е. Лярж, Х. Мінскі, Н. Симон
Дж. Соларж, Р. Фергюсон, М. Фут, Дж. Чант, А. Шварц,
Г. Херреро [1-9] та ін.
Виділення раніше невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наукових праць
вищезгаданих вітчизняних та зарубіжних вчених дає
змогу ґрунтовно та в повній мірі дослідити окреслені питання, а також виявити ті з них, що досі залишились невисвітленими.
Так, досліджуючи наукові праці вітчизняних вчених, було з’ясовано, що досі серед науковців і практиків відсутній єдиний підхід не лише до з’ясування сутності, а й чинників, які впливають на дану категорію.
Наукові ж праці зарубіжних вчених орієнтовані,
переважно, на країни з розвинутою ринковою економікою, в повній мірі не відповідають та не враховують умови і рівень розвитку вітчизняної економіки.
Проте адаптація зарубіжних розробок та досвіду до
вітчизняних умов і специфіки фінансових відносин
в Україні становить значний науковий і практичний
інтерес в умовах сьогодення. Невпорядкованість
понятійного апарату, ототожнення різних фінансових категорій, спонукали нас до вирішення даного
питання.
Метою дослідження є систематизація та аналіз
існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до розуміння сутності фінансової стабільності
банку; визначення чинників, які на неї впливають,
а також з’ясування методів управління фінансовою
стабільністю банків.
Для реалізації зазначеної мети доцільно вирішити наступні завдання:
– визначити економічну природу фінансової стабільності банків, її сутність та значення;
– розглянути категорії: фінансової стабільності,
фінансової стійкості та фінансової надійності банків;
– дослідити основні існуючі підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення сутності
фінансової стабільності банку;
– сформувати і обґрунтувати власне визначення
даної категорії, а також окреслити перспективи
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подальших досліджень, що стосуються досліджуваного питання.
Викладення основного матеріалу. Досліджуючи
становлення та розвиток фінансової стабільності,
варто зазначити, що дане поняття виникло відносно
недавно, у 1990-х роках, після низки системних
фінансових криз, що охопили світову економіку.
В свою чергу, стрімкий розвиток глобалізації, відкриття національних ринків фінансових послуг для
іноземного капіталу накопичували фінансові дисбаланси, які час від часу розряджалися потужними
фінансовими кризами.
Сьогодні питання спостереження за стабільністю
банківської системи як у світовій, так і вітчизняній
практиці є важливим напрямом діяльності центральних банків, складовою їхньої інформаційно-аналітичної діяльності, що підвищує прозорість і дозволяє прогнозувати та визначати основні напрями
грошово-кредитної політики, дотримання принципів
ринкової дисципліни.
Проте, важливо зазначити, що розробка оглядів
фінансової стабільності не так давно здійснюється
центральними банками країн. Вперше така практика
спостерігається в середині 1990-х років в банках
Великобританії і Скандинавії, що пов’язано з глибокими банківськими кризами того часу [3].
На сучасному етапі розвитку економіки та банківського сектору зокрема, при дослідження та аналізі
фінансової стабільності банками використовуються
показники, розроблені Міжнародним валютним
фондом і Світовим банком [4].
У вітчизняній практиці Національного банку
України на підставі методології Міжнародного
валютного фонду визначає ряд індикаторів фінансової стійкості, що викладені у Довіднику з компіляції
індикаторів фінансової стійкості (МВФ, 2006).
Проте дуже часто в економічній літературі
поняття фінансової стабільності ототожнюють
з фінансовою стійкістю та надійністю. Розглядаючи нормативно-правову базу, що регламентує банківську діяльність в Україні, а також ряд
нормативно-правових документів НБУ, можемо
спостерігати, що переважна більшість з них
направлені саме на забезпечення банківської стабільності. З нашої точки зору ми маємо розмежовувати ці поняття.
Так, категорія «фінансова стабільність» є значно ширшою, всеоб'ємлючою, забезпечує розвиток
як держави, так і будь-якого якого іншого суб’єкта
господарювання. Саме від стабільного розвитку банківської системи, рівня обслуговування банків, залучення клієнтів, значною мірою залежить стан та розвиток всієї національної економіки.
Щодо категорії «стійкість», це взаємопов’язані
поняття, проте не тотожні. Досить цікавою з цього
питання є точка зору Ю. Масленичкова, який у своїх
наукових працях розглядає поняття стійкості банку
через призму стабільного економічного середовища:
«стійкість кредитної організації визначається стабільністю економічного середовища, в якому вона
діє. Як ринкова категорія, стійкість відображає стан
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кредитного закладу в ринковому середовищі, забезпечує цілеспрямованість його руху в поточній і прогнозованій перспективі» [13, с. 26].
Таким чином, стійкість є однією з фундаментальних характеристик, яка здатна забезпечити життєздатність, стабільний розвиток банку відповідно до
розробленої стратегії в умовах конкурентного ринкового середовища, незважаючи впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовищ.
Розглядаючи поняття надійності банку, варто зазначити, що дана категорія є не лише кількісною оцінкою
основних параметрів діяльності банку, а більше – його
суб’єктивною характеристикою з боку клієнтів, партнерів та службовців. Надійність безпосередньо залежить від стійкості, надійним може бути лише міцний,
стійкий банк, який стабільно розвивається.
Тож не заважаючи на широке застосування
поняття «стабільність» та «стабільність банків», до
цього часу трактування даного поняття відсутнє у
вітчизняних нормативно-правових актах, що викликало потребу в уточнення змісту та особливостей
даної економічної категорії.
До сьогодні відсутній єдиний підхід щодо трактування економічної сутності фінансової стабільності

банківської системи. Широке розмаїття наукових
підходів вітчизняних та зарубіжних вчених зумовило
систематизувати існуючі точки зору до визначення
даної категорії в таблиці 1.
Узагальнивши та систематизувавши в табл. 1 теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених
до визначення фінансової стабільності банківської
системи, можемо спостерігати, що єдиний підхід до
розуміння сутності даного поняття сьогодні все ще
не існує. Проаналізувавши представлені підходи, з
нашої точки зору фінансова стабільність – це здатність банківських установ безперебійно функціонувати на фінансовому ринку, вчасно та в повному
обсязі задовольняти своїх клієнтів, виконувати їх
вимоги, вимоги діючого чинного законодавства,
одночасно забезпечуючи та підтримуючи оптимальні показники ліквідності і платоспроможності;
контролювати ризики через механізми хеджування,
а також протистояти негативному впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, проведений аналіз дозволяє
стверджувати, що існує широке різномаїття підходів
вітчизняних та зарубіжних науковців до трактування
Таблиця 1

Теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених
до визначення поняття «фінансова стабільність»
Автори
«Банківська
енциклопедія»
С. Арбузова,
Ю. Колобова,
В. Міщенка,
С. Науменкової

О. Бахолдін

В. Пантелєєв,
С. Халява
М. Савлук
Л. Стрельбицька,
О. Барановський
І. Фомін
П. Шпіка
Е. Крокет
Г. Херреро,
Н. Симон

Визначення категорії «фінансова стабільність»
комплексна характеристика стану банківської системи, при якому реалізується її сутність і
призначення в економічній системі країни, адекватно та ефективно виконуються її функції,
а також забезпечується спроможність підтримувати рівновагу та відновлювати стан після
зовнішніх потрясінь чи посилення диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених кризовими явищами [12].
розглядає фінансову стабільність у переплетінні з грошовою стабільністю: «Збереження
грошової стабільності забезпечує необхідні умови для досягнення фінансової стабільності,
оскільки незмінність цінових пропорцій та збалансування макроекономічних параметрів є
важливими передумовами стабільності економіки. Збереження фінансової стабільності, що
забезпечує умови для стійкої роботи фінансових ринків та інституцій, надійного функціонування платіжної системи та системи нагляду, доцільно розглядати як передумову
грошової стабільності» [6].
загальна стабільність як економіки країни, так і окремих підприємств, у тому числі і
банків, передбачає такий рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення
надходження коштів над їх витратами» [3-4, с. 32].
постійна здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі;
здатність виконувати більшість економічних нормативів, що є обов’язковими для кожного
банку [6].
основним джерелом небезпеки для фінансової стабільності банківської системи є перш за
все порушення банками вимог щодо їх діяльності, встановлених чинним законодавством,
що, в свою чергу, зумовлює виникнення ризиків [17].
максимальний або граничний рівень непередбачуваних витрат, за якого установа зберігає
стан нормального функціонування [7].
процес, який включає достовірну оцінку фінансових ризиків та ефективну систему управління ними з використанням новаторського підходу [9].
відсутність нестабільності, ситуації, в якій економічна діяльність перебуває під негативним впливом коливань цін на фінансові активи або існує нездатність фінансових установ
виконувати взяті на себе зобов'язання.
пов’язують фінансову стабільність із виникненням банківських криз та слабкою зміною
ціни активів [20].
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понять: фінансової стабільності, фінансової стійкості та надійності. Деякі з науковців ототожнюють
ці поняття, деякі розмежовують. З нашої точки зору
ці поняття є складовими фінансової стабільності,
так як саме дана економічна категорія якнайповніше
відображає якісну системну характеристику банку,
що відображає фінансові аспекти його функціонування та подальшого розвитку.

Зважаючи на кризовий стан, в якому перебуває
Україна та той негативний вплив, який вона здійснює
на банківський сектор зокрема, зумовлює нагальну
потребу дослідження особливостей ознак фінансової
стабільності банківських установ, визначення чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, розробки
методів управління ними, а також уточнення даного
поняття у нормативно-правових актах держави.
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Раскрыты основные теоретические подходы существующие в отечественных и зарубежных трактовках само
понятие «финансовая стабильность». Кроме этого были определены признаки характеризующие финансовую
устойчивость, влияние на финансовую устойчивость банка, а также контроль финансовой устойчивости банка.
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ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
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Згруповано та наведено методичні підходи трактування поняття «управління оборотними активами».
Запропоновано власне визначення політики управління оборотними активами. Розроблено технологію та наведено структурну логічну модель політики управління оборотними активами підприємств.
Сформульовано основну мету та завдання політики управління оборотними активами. Розглянуто
основні принципи управління оборотними активами підприємств. Згруповано процес управління
оборотними активами підприємства в схематичну послідовність етапів. Досліджено типологію підходів до політики формування оборотних активів. Досліджено напрями управління оборотними активами за їх основними видами.
Ключові слова: активи, оборотні активи, управління, політика управління.

Постановка проблеми. У ринкових умовах
господарювання перед будь-яким підприємством
постає безліч проблемних завдань, які необхідно
оперативно вирішувати серед основних: підвищення
рентабельності, економічне зростання, забезпечення
фінансової рівноваги, зростання ринкової вартості
підприємства, тощо. З позиції довгострокової життєдіяльності на перше місце виходить завдання забезпечення безперервності розвитку та функціонування.
Важливою умовою вирішення такого завдання є
формування та своєчасне залучення в операційний
процес оборотних активів та можливості покриття
цих потреб за рахунок фінансових ресурсів. Формування та підтримка параметрів такої рівноваги підприємства в процесі його розвитку є найважливішим
напрямком операційного та фінансового управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління оборотними активами займалися
багато закордонних і вітчизняних вчених: І. О. Бланк,

В. В. Ковальова, В. В. Бочарова, Л. В. Давидова,
О. М. Зборовська, Ю. Біргхем та ін.
Невирішені частини досліджуваної проблеми.
Аналіз наукових підходів до управління оборотними
активами промислових підприємств дозволив встановити, що кількість, зміст та послідовність етапів в
роботах різних авторів варіюються. Політика управління оборотними активами підприємств України
вже тривалий час викликає інтерес у науковців, економістів-практиків, управлінців і потребує детального вивчення та аналізу.
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів формування політики управління
оборотними активами підприємства та обґрунтування її основних складових.
Виклад основного матеріалу. Поняття «управління оборотними активами» є похідним від «управління», то на наш погляд, доцільно спочатку визначити більш широке родове поняття. Найчастіше
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Маркетингова політика,
політика продажів

нацією різних ресурсів підприємства, використання
яких обумовлено тими або іншими цілями. Вплив
зовнішнього середовища, обумовлює безперервність
процесу управління й необхідність прийняття відповідних управлінських рішень. Управління ще можна
розглядати як процес підготовки, прийняття та реалізації рішень, направлених на
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
досягнення поставлених цілей.
У широкому розумінні управЗавдання
Мета
забезпечення достатності
ління оборотними активами
− формування оптимального складу
і
та оптимального складу
структури оборотних засобів
являє собою цілеспрямовану
оборотних активів а також
− обґрунтоване
визначення
потреби
діяльність, пов’язану із визначенв
найефективніше
їх
підприємства в оборотних коштах
ням величини оборотних активикористовування
− формування складу і раціоналізація
вів, ризику виникнення збитків,
структури джерел фінансування оборотних
Об’єкт
одержуваних у результаті нестачі
коштів
загальний обсяг оборотних
тих або інших складових оборотактивів, у тому числі в
− максимізація ефективності використовування
них активів, а також пов’язану з
розрізі основних видів та
оборотного капіталу в діяльності підприємства
контролем над їх формуванням,
структури
використанням і створенням відповідних організаційних переду1. Аналіз загального обсягу, складу, структури та ефективності
мов.
використання оборотних активів в попередньому періоді
В економічній літературі роз2. Вибір типу політики формування
різняють
різні підходи до визнаТактичні цілі
Стратегічні цілі
оборотних активів. Визначення ієрархії цілей
чення
сутності
управління оборозвитку
розвитку
політики формування оборотних активів
підприємства
ротними
активами
(табл. 1).
підприємства
Більшість
науковців
розглядають
3. Обґрунтування кількісних характеристик
дане поняття як процес впливу
сформульованих цілей
на обсяг і структуру оборотних
4. Забезпечення оптимального обсягу
активів, а також джерел їх формувсіх видів оборотних активів
вання з метою підвищення ефек5. Забезпечення оптимального співвідношення постійної
тивності використання.
та змінної частини оборотних активів
Політика управління оборотними
активами підприємства є
6. Забезпечення необхідного рівня ліквідності
системою обґрунтованих заходів,
та швидкості обороту оборотних активів
направлених на зміну величини і
7. Забезпечення необхідного рівня рентабельності
структури його оборотних активів
та припустимого рівня ризику оборотних активів
з метою забезпечення ефектив8. Вибір форм та джерел фінансування оборотних активів
ного та стабільного функціонування суб’єкта господарювання.
9. Моніторинг і контроль за поточним станом оборотних
Дана політика є частиною корпоактивів та прийняття відповідних коригуючих рішень
ративної фінансової політики, що
розробляється, і орієнтована на
Рис. 1. Структурно-логічна схема політики
формування необхідного обсягу і
управління оборотними активами підприємства
Закупівельна політика,
розрахунково-кредитна політика

«управління» розглядають, як сукупність процесів,
що забезпечують підтримку системи в загальному
стані й перехід її у новий (більш бажаний, запланований) стан шляхом організації та реалізації цілеспрямованих керуючих впливів [5, с. 14]. Дане поняття
визначають, як складний процес, пов’язаний з коорди-

Таблиця 1
Методичні підходи до визначення сутності поняття «оборотні активи»
Автор
Бланк І. О.
[1, с. 23]
Ковальов В. В.
[2, с. 82],
Бочаров В. В.
[2, с. 84]

Визначення
Управління оборотними активами є системою принципів і метод розробки й реалізації
управлінських рішень, пов’язаних із установленням оптимальних розмірів їх обсягу та
структури, які задовольняють потреби підприємства в окремих їх видах, і залученням і
різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства, забезпеченням умов оптимізації процесу їх оборотності.
Управління оборотними активами – це визначення їх величини та структури, джерел їх
покриття й співвідношення між ними, достатніх для забезпечення довгострокової ефективної господарської діяльності організації.

Управління оборотними активами – створення мінімального обсягу оборотних активів,
Філімоненков О. С. що забезпечує безперервність виробництва, раціональне розміщення наявних оборотних
[8, с. 25]
активів, поповнення оборотних активів за рахунок власних і позикових джерел, контроль
за ефективністю використання оборотних активів.
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складу оборотних активів, раціоналізацію і оптимізацію структури джерел їх фінансування.
На основі вивчення праць вітчизняних та закордонних вчених нами було розроблено та запропонована власна модель політики управління оборотними
активами, що представлена у вигляді структурнологічної схеми (рисунок 1). Зазначена модель описує
основні параметри, а саме: мету, об’єкт, завдання та
послідовність етапів управління оборотними активами в сучасних умовах господарювання.
Отже, розглянемо більш детально запропоновану
нами політику та деталізуємо певні її елементи.
Згідно з рис. 1, можна зробити висновок, що
основною метою управління оборотними активами
є забезпечення їх достатності та досягнення оптимального складу для нормального функціонування
підприємства, а також в найефективнішому їх використовуванні у фінансово-господарській діяльності.
Визначення такої мети формулюється двома основними факторами. По-перше, швидка зміна зовнішнього середовища обумовлює прийняття рішень
щодо обсягів всіх складових оборотних активів
та пропорції між ними, які повинні забезпечувати
безперервність діяльності підприємства та забезпечувати достатній рівень його ліквідності, платоспроможності. По-друге, управління оборотними
активами має спрямовуватися на забезпечення
потенційної можливості отримання підприємством
грошових надходжень від використання кожної
їхньої складової.
Досягнення цієї мети припускає вирішення
наступних завдань:
а) формування оптимального складу і структури
оборотних засобів;

б) обґрунтоване визначення потреби підприємства в оборотних коштах;
в) формування складу і раціоналізація структури
джерел фінансування оборотних коштів;
г) максимізація ефективності використовування
оборотного капіталу в діяльності підприємства.
Відповідно до розроблених вище завдань до
об’єктів управління, традиційно відносять загальний обсяг оборотних активів, у тому числі в розрізі основних видів та структури. При цьому зміна
розміру оборотних активів призводить до зміни
короткострокових пасивів, тому обидва економічні
об’єкта звичайно розглядаються спільно. Тобто процес управління оборотними активами складається із
двох взаємозалежних процесів:
– процес управління їх формуванням (визначення загального обсягу, потреби та оптимізація
структури);
– процес управління їх фінансуванням (оптимізація джерел і фінансових ресурсів).
Розрізняють зовнішні, тобто опосередкованого
впливу, та внутрішні – безпосереднього впливу,
чинники, що впливають на управління оборотними
активами. До зовнішніх можна віднести ступінь
розвитку фінансового ринку, конкурентне середовище, нецінові детермінанти попиту, законодавча
база регулювання, відносини з контрагентами. До
внутрішніх – виробнича технологія підприємства,
облікова політика підприємства, кваліфікація фінансових менеджерів, організаційна структура підприємства, стратегічні цілі підприємства.
В основі процесу управління оборотними активами лежать принципи, на які вона спирається. В
економічній літературі питання, пов’язані зі сисТаблиця 2

Характеристика принципів управління оборотними активами
Принцип

Зміст принципу
Цілі
та
завдання
оптимізації
оборотних активів повинні
1. Взаємозв’язок із загальною системою фінансоорієнтуватись
на
цілі
розвитку
підприємства та підпорядвого управління. Спрямованість на цілі розвитку
ковуватись загальній системі фінансового управління
Оптимальна потреба в оборотних активах повинна забез2. Урахування перспектив розвитку підприємства
печувати можливості приросту реалізації в найближчій
перспективі
3. Забезпечення відповідності співвідношення обо- Урахування зовнішніх і внутрішніх умов діяльності підротних активів умовам діяльності торговельного
приємства та їх змін при виборі співвідношення складопідприємства
вих оборотних активів
4. Досягнення мінімізації витрат із залучення та
Спрямованість на отримання «максимального» резульутримання оборотних активів
тату при «мінімальних» витратах
5. Варіативний підхід до розробки рішень у процесі Урахування критеріїв (ліквідності, оборотності, рентаоптимізації
бельності та ін.) при виборі оптимального варіанта
6. Забезпечення структури оборотних активів,
Спрямування оптимізації складу оборотних активів на
прийнятної з позиції ефективності господарської
забезпечення повного їх використання та підвищення
діяльності
потенціальної їх спроможності генерувати прибуток
варіанту потреби в оборотних активах за обсягом
7. Забезпечення структури оборотних активів, при- Вибір
і
структурою,
що дозволить мінімізувати ризик втрати
йнятної з позиції мінімізації ризику
ліквідності
Досягнення компромісу між ризиком втрати ліквідності
8. Комплексний характер прийняття рішень з опти- та ефективністю. Узгодженість рішень з оптимізації обомізації
ротних активів з джерелами їх фінансування та кінцевими результатами діяльності підприємства
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тематизацією принципів (основних положень), на
яких ґрунтується оптимізація оборотних активів,
майже не висвітлюються. Науковці в більшості
своїх досліджень спираються на принципи формування активів [4, с. 215] та оптимізації їх співвідношення [7, с. 216].
Розглянувши зазначені принципи та врахувавши
пріоритетність оптимізації в системі управління
оборотними активами, вважаємо за можливе сформулювати основні її принципи (табл. 2).
На базі основних принципів управління оборотними активами підприємства нами було сформовано
процес управління оборотними активами у вигляді
певної послідовності етапів, як незмінної складової
політики управління оборотними активами.
Розглянемо більш детально етапи процесу управління оборотними активами підприємства.
Перший етап – аналіз загального обсягу, складу
та структури оборотних активів підприємства в
минулому періоді, виявлення основних об’єктивних
і суб’єктивних факторів, що визначили їх зміни,
ефективність використання та впровадження. Мета
даного етапу – визначення рівня достатності підприємства оборотними активами і виявлення резервів
підвищення ефективності їх функціонування.
Другий етап полягає у виборі типу політики
формування оборотних активів на основі загальних
стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства. Формування ієрархії цілей політики формування оборотних активів.
Теорія фінансового менеджменту досліджує три
підходи до політики формування об’єму оборотних
активів підприємства – консервативний, помірний і
агресивний (табл. 3).
Отже, критерієм віднесення до певного типу
політики управління оборотними активами є коефіцієнт чистих оборотних активів (чистого робочого
капіталу). Його мінімальне значення показує агресивний тип політики підприємства; досить високе
значення (що прямує до одиниці) характеризує політику консервативного типу.
Третій етап процесу управління оборотними
активами – розтлумачення кількісних характеристик
сформульованих цілей (розрахунок потреби в товарних запасах, дебіторській заборгованості, коштах,

розрахунок цільового рівня ліквідності, оборотності,
рентабельності й ризику).
Визначення оптимальної потреби в оборотних
активах дозволить керівництву підприємства:
а) максимізувати суму прибутку при запланованому обсязі товарообороту за рахунок зниження
поточних витрат. Недостатність оборотних активів
спричиняє порушення у виробничому процесі і, як
наслідок, призводить до зниження обсягу товарообороту і прибутку у зв’язку із підвищенням рівня
постійних витрат. Завищення розміру оборотних
активів призводить до додаткових витрат пов’язаних
із їх утриманням і прямим втратам;
б) оптимізувати співвідношення рівнів рентабельності і прийнятного ризику. За інших рівнозначних умов, чим вищий розмір і частка оборотних
активів в активах підприємств, тим вища їх ліквідність та менші фінансові ризики їх втрати, але нижчий рівень рентабельності [8, с. 28].
Наступним етапом є забезпечення оптимального розміру оборотних активів. Така оптимізація
ґрунтуватися виходячи з обраного типу політики
формування оборотних активів та забезпечувати
запланований рівень співвідношення ефективності
використання оборотних активів і ризику. Процес оптимізації оборотних активів на даному етапі
управління включає три основних стадій [3, с. 233]:
– визначення системи заходів спрямованих
щодо реалізації резервів, направлених на скорочення
тривалості операційного циклу підприємства;
– оптимізація обсягу та рівня окремих видів
оборотних активів;
– визначення сумарного обсягу оборотних активів підприємства на майбутній період шляхом підсумовування сум загальних запасів оборотних активів
за елементами на кінець майбутнього періоду.
П’ятий етап – виявлення та забезпечення оптимального співвідношення постійної та змінної частини оборотних активів.
Оптимізація співвідношення постійної і змінної
частини оборотних активів здійснюється за чітко
визначеними стадіями: будується графік середньої
«сезонної хвилі» оборотних активів; розраховуються
коефіцієнти нерівномірності (мінімального і максимального рівнів) оборотних активів по відношенню
Таблиця 3

Характеристика політик формування оборотних активів промислових підприємств
№

Назва

1

Консервативний

2

Помірний (або
компромісний)

3

Агресивний
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Характеристика
За рахунок власного й довгострокового позикового капіталу фінансується постійна
частина оборотних активів і приблизно половина їхньої змінної частини. Друга половина змінної частини оборотних активів фінансується за рахунок короткострокового
позикового капіталу.
За рахунок власного й довгострокового позикового капіталу фінансується постійна
частина оборотних активів, у той час як за рахунок короткострокового позикового
капіталу – увесь обсяг їхньої змінної частини.
За рахунок власного й довгострокового позикового капіталу фінансується лише невелика частка їхньої постійної частини (не більше половини), у той час як за рахунок
короткострокового позикового капіталу – переважна частка постійної й уся змінна
частини оборотних активів.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

до середнього їх рівня; форУправління оборотними активами
мується сума постійної частини оборотних активів та
максимально і середня сума
Управління грошовими
Управління запасами
Управління дебіторською
змінної частини оборотних
коштами та поточними
заборгованістю
фінансами
активів в наступному періоді.
Співвідношення постійної
і змінної частини оборотних
Управління грошовими
Управління залишками грошових
активів є основою управління
потоками
коштів та поточними фінансами
їх оборотності та вибору конкретних джерел направлених Рис. 2. Напрями управління оборотними активами
на їх фінансування.
за їх основними видами
Відповідно до рисунку 1
наступним етапом виступає
забезпечення необхідного рівня ліквідності та швид- ємств, що володіють тимчасово вільними засобами,
кості обороту оборотних активів.
прибуток зменшується через зростаючі витрати на їх
Оскільки всі види оборотних активів підприєм- утримання і фінансування.
ства на тому або іншому етапі є ліквідними (крім
Вибір форми і джерел фінансування оборотних
безнадійної дебіторської заборгованості) загальний активі є наступним етапом управління оборотними
рівень їх термінової ліквідності повинен забезпе- активами, що відноситься до сфери управління їх
чувати необхідний рівень платоспроможності під- фінансуванням та забезпечує вибір відповідної поліприємства за поточними (особливо невідкладними) тики та оптимізацію структури його джерел.
фінансовими зобов’язаннями. В цих цілях з урахуЗаключним дев’ятим, етапом є моніторинг і
ванням обсягу та графіку майбутнього платіжного контроль поточного стану оборотних активів та приобороту повинна бути визначена група оборотних йняття відповідних коригуючих рішень.
активів у форі грошових коштів, високо- і середньоУ процесі управління оборотними активами
ліквідних активів. Сьомий етап – забезпечення суб’єкт господарювання розробляються окремі
запланованого рівня рентабельності та припусти- фінансові нормативи, які використовуються для
мого рівня ризику оборотних активів.
контролю ефективності їх формування і функціонуЯк і будь-який вид активів оборотні активи пови- вання. Основними з них є [6, с. 97]:
нні приносити прибуток від їх використання в опера– норматив власних оборотних активів;
ційній діяльності підприємства. Разом з тим, окремі
– система нормативів оборотності основних
види оборотних активів мають здатність приносити видів оборотних активів і тривалості операційного
підприємству прямий дохід, а в процесі його фінан- циклу;
сової діяльності – відсотки і дивіденди (коротко– система коефіцієнтів ліквідності оборотних
строкові фінансові інвестиції, що є еквівалентами активів.
грошових коштів). Тому невід’ємною частиною
Цілі та характер використання окремих видів
управління оборотними активами є забезпечення оборотних активів мають істотні відмінні особлисвоєчасного та повного використання тимчасово вості. Тому при наявності великих обсягів оборотвільного залишку грошових активів для формування них активів, управління ними може деталізуватися в
ефективного портфелю короткострокових фінансо- розрізі їх основних видів (рис. 2).
вих інвестицій, виступаючи у формі їх еквівалентів.
Висновки. Отже, розглянута структурно-логічна
Також визначення загального обсягу оборотних модель політики управління оборотними активами
активів пов’язані з оптимізацією їх розміру з погляду підприємства є досить складним комплексним промінімізації рівня ризику і максимізації прибутку. В цесом, який спрямований на досягнення максимальданому аспекті для великих промислових підпри- ного рівня ефективності їх використання.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Чмихун Д.И.
магистр
Украинской академии банковского дела
Сгруппированы и приведены методические подходы трактовки понятия «управление оборотными активами».
Предложено собственное определение политики управления оборотными активами. Разработана технология и
приведена структурная логическую модель политики управления оборотными активами предприятий. Сформулированы основные цели и задачи политики управления оборотными активами. Рассмотрены основные
принципы управления оборотными активами предприятий. Сгруппирован процесс управления оборотными
активами предприятия в схематическую последовательность этапов. Исследованы типологию подходов к
политике формирования оборотных активов. Исследованы направления управления оборотными активами по
их основным видам.
Ключевые слова: активы, оборотные активы, управление, политика управления.

MANAGEMENT POLICY OF WORKING ASSETS
Chmyhun D.I.
Master
Ukrainian Academy of Banking
Methodical approaches of interpretation of the concept "management of current assets" are grouped and given. Own
definition of policy of management of current assets is offered. The technology is developed and given structural
logical model of policy of management of current assets of the enterprises. Main objectives and problems of policy of
management of current assets are formulated. The basic principles of management of current assets of the enterprises
are considered. Process of management of current assets of the enterprise in schematic sequence of stages is grouped.
Had been investigated a typology of approaches to policy of formation of current assets. The directions of management
of current assets on their main types are investigated.
Keywords: assets, working assets, management, management policy.
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ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
У ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВІДМІННОСТЯХ
Шелудько С.А.
аспірант
Одеського національного економічного університету
У статті розглянуто та проаналізовано спільні та відмінні риси валютної політики, валютного регулювання
та валютного контролю, встановлено співвідношення між ними. Досліджуваним поняттям надано визначення, встановлений їх предмет, об’єкти та суб’єкти. Доведено, що валютна політика, регулювання та
контроль є елементами процесу управління валютними відносинами та повинні застосовуватися з метою
забезпечення безперервного розвитку цих відносин у країні. Отримані в результаті дослідження висновки
щодо співвідношення вищезгаданих понять дозволять оптимізувати методологічне забезпечення валютного регулювання в Україні, за умови внесення відповідних змін до чинного законодавства.
Ключові слова: валютна політика, валютне регулювання, валютний контроль, валютні відносини,
МВФ, НБУ, уповноважений банк.

Постановка проблеми. Актуальність досліджень, присвячених валютному регулюванню,
складно переоцінити, особливо в два останні роки,
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коли вплив численних економічних та неекономічних чинників спричиняє непрогнозовані коливання
валютних курсів. Нестабільність, а почасту й справ-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

жній хаос, що охоплює внутрішні валютні ринки
країн Східної Європи та поширюється далеко за її
межі, може бути усунена виключно науково обґрунтованими та методологічно вивіреними засобами.
Але істинність того чи іншого судження стосовно
дієвості певного інструменту чи методу валютного
регулювання прямо залежить від логічності побудови теоретичного базису, який став підґрунтям до їх
застосування. З цієї точки зору надзвичайно важливим є розв’язання проблеми щодо співвідношення,
взаємозв’язку та відмінностей між такими спорідненими поняттями як валютна політика, валютне
регулювання та валютний контроль. Їх чітке теоретичне розмежування сприятиме, на нашу думку,
здійсненню Національним банком України більш
ефективного регулювання у сфері валютних відносин у країні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним проблемам валютної політики, регулювання, контролю та зв’язку між ними свої праці присвячувала ціла низка вітчизняних авторів, серед яких
варто назвати Я. В. Белінську, О. І. Береславську,
О. В. Дзюблюка, Ф. О. Журавку, А. М. Мороза,
В. І. Міщенка та інших. Серед закордонних дослідників на особливу увагу заслуговують публікації
Х. Каналеса-Криленка, Дж. Кіршнера, М. В. Сапожнікова, Дж. Тейлора та Р. Фатума. Однак жоден із перелічених учених не приділяє належної уваги імперативному розмежуванню предметів дослідження.
Мета дослідження. Метою цієї статті є розкриття
й аналіз взаємозв’язку та відмінностей, що існують
між валютною політикою, валютним регулюванням і
валютним контролем.
Виклад основного матеріалу. За результатами
попередніх досліджень нами було встановлено
існування п’яти підходів щодо визначення сутності
валютного регулювання: операційного, інституційного, акціоністського, ординалістського та законодавчого [12, с. 187]. Долаючи їх недоліки, ми
запропонували власне визначення, за яким валютне
регулювання є діяльністю уповноважених державою органів з управління валютними відносинами в
країні через використання, у суворій відповідності
до законодавчо встановленого порядку, комплексу
інструментів і методів з метою досягнення цілей
валютної політики.
Предметом валютного регулювання є валютні
відносини – специфічні економічні відносини, що
виникають між їх суб’єктами з приводу руху валютних цінностей [13, с. 181]. Об’єктами – емпіричновизначені носії цих відносин: валютний курс, попит
і пропозиція іноземної валюти, обсяги та динаміка
валютних операцій. Коло суб’єктів валютного регулювання обмежене банками, органами державної
влади та міжнародними організаціями, серед яких:
центральний і уповноважені банки, Уряд, Міністерство фінансів, фіскальна служба (у т.ч. податкові
та митні органи), державна казначейська служба,
органи місцевого самоврядування, Міжнародний
валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк
реконструкції та розвитку тощо.

Для того, аби дати ґрунтовну відповідь на
питання про взаємозв’язок і відмінності валютного
регулювання та валютної політики, спершу визначимо економічну сутність останньої. Звертаючись до
існуючих у спеціалізованій літературі визначень сутності валютної політики, варто відзначити наявність
у наукових колах наступних підходів до її визначення: компонентного, акціоністського, каузального
та дуалістичного.
Відповідно до компонентного (від лат. componens –
складова) підходу, валютна політика є невід’ємною
[14, с. 275] або органічною [4, с. 19] складовою грошово-кредитної політики у державі, яка відображає
вплив на валютні відносини в країні. Принагідно
зазначимо, що жодна політика (у т.ч. і валютна) не
може мати інструментів (вони безпосередньо стикаються з предметом впливу, що властиве саме регулюванню), як вважають окремі дослідники [4, с. 19], –
натомість у своєму розпорядженні вона має засоби та
методи.
Згідно з акціоністським (від лат. actio – захід, дія)
підходом валютна політика розглядається як сукупність заходів, які реалізуються у сфері валютних відносин. Окремі представники цього підходу згадують
про те, що валютній політиці надаються «функції та
повноваження» [1, с. 24], що є дискусійним. Незрозуміло й те, хто саме може здійснювати надання
функцій, які є об’єктивним проявом однієї з глибинних сторін сутності предмету і тому не можуть бути
кимось надані ззовні.
Каузальний (від лат. causa – мета, причина) підхід від попереднього відрізняє те, що здійснення
заходів валютної політики відбувається «відповідно
до загальних цілей (тактичних і стратегічних) економічної політики держави» [11, с. 92]. Викликає
сумніви думка про те, що валютна політика здійснюється лише «у сфері міжнародних валютних відносин» [11, с. 92], адже вона стосується не лише міжнародних, а й внутрішніх валютних відносин.
Нарешті, дуалістичний (від лат. dualis – двоїстий)
підхід акцентує увагу на існуванні не лише методологічного (розробка заходів впливу), а й практичного
(реалізація цих заходів) аспектів валютної політики
[2, с. 24].
Враховуючи семантичне значення слова «політика» (цілі й завдання; способи їх досягнення), на
наше переконання, валютна політика – це розробка
уповноваженими державою органами плану розвитку валютних відносин у країні, визначення відповідних цілей і завдань (орієнтирів), які можуть бути
досягнені за допомогою валютного регулювання.
З точки зору законодавства, «основними економічними засобами і методами грошово-кредитної
політики є регулювання обсягу грошової маси…» [7,
ст. 25], тобто грошово-кредитне регулювання є саме
засобами та методами грошово-кредитної політики.
Однак з цього логічно випливає і те, що валютне регулювання є засобами та методами валютної політики,
адже будь-яка валюта є, перш за все, національною
грошовою одиницею певної країни, і тому валютна
політика є складовою грошово-кредитної політики,
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а валютне регулювання – складовою грошово-кредитного регулювання. За таких умов, валютне регулювання є, власне, і засобами, і методами валютної
політики, що й відбиває взаємозв’язок валютного
регулювання з валютною політикою, хоча між ними
існує певна кількість відмінностей.
Не менш актуальною є й проблема співвідношення понять «валютне регулювання» та «валютний контроль», яка складається з двох аспектів.
По-перше, окремі науковці, фактично ототожнюючи
валютне регулювання з валютною політикою (тобто,
привласнюючи їй сукупність інструментів і методів регулювання), вважають валютний контроль і
валютне регулювання одним цілим чи синонімами.
Так, О. О. Качан під валютним контролем розуміє
регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її
обмінного курсу на інші валюти [3, с. 225]. Схожої
думки дотримується й проф. А. О. Костюченко, вказуючи, що валютний контроль – це «урядова система
нагляду за обміном іноземної валюти в країні, тобто
регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її
обмінного курсу на інші валюти» [5, с. 283]. Подібне
змішування контролю та регулювання є дискусійним, доказом чого є безліч відмінностей між ними
(див. таблицю 1).
Дослідивши погляди цих та інших науковців,
А.М. Суторміна у своїй дисертаційній праці приходить до висновку, що валютний контроль – «це
комплекс адміністративних заходів, розрахованих
на регулювання валютних надходжень в країну і на
стримування вивозу валюти з країни, а також вид
державного контролю, спрямований на забезпечення
дотримання суб‘єктами підприємницької діяльності
та фізичними особами норм законодавства при здійсненні валютних операцій» [10, с. 20], з чим складно

погодитися, адже вплив на обсяги транскордонних
валютних операцій є компетенцією валютного регулювання (через власний інструмент – валютні обмеження), а не контролю.
На думку А. В. Колдовського, створення системи
валютного контролю є одним із завдань валютного
регулювання [4, с. 27], хоча головною та єдиною
метою регулювання, на наше переконання, є досягнення орієнтирів валютної політики. Поряд з цим,
Т. С. Шемет вказує, що валютний контроль «реалізується через запровадження валютних обмежень»
[14, с. 278], хоча, як уже було зазначено, останні
належать до інструментів валютного регулювання.
На наш погляд, подібні думки викликані назвою
головного нормативно-правового акту з цих питань –
Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання
та валютного контролю» – та відсутністю в ньому
офіційного визначення, власне, сутності валютного
контролю. З його змісту складається поверхове враження про неподільність регулювання та контролю,
що й призводить до теоретичного змішування цих
цілком окремих понять.
Другий аспект означеної проблеми полягає
у визнанні повноважень з валютного контролю
виключною прерогативою держави, що суперечить як чинному законодавству України [8, ст.
13], так і економічній сутності цього поняття. Так,
М. В. Сапожніков визначає валютний контроль
як діяльність держави в особі органів та агентів
валютного контролю, спрямовану на забезпечення
дотримання валютного законодавства при здійсненні конкретних валютних операцій [9, с. 110], з
чим складно погодитися, адже уповноважені банки
не уособлюють державу, а лише виконують делеговані нею функції.
Таблиця 1

Взаємозв’язок і відмінності між валютною політикою, валютним регулюванням
і валютним контролем
Спільні та відмінні
риси
Зміст поняття
Предмет
Об’єкти
Суб’єкти

Мета

Спосіб реалізації

Валютна політика

Валютне регулювання

Розробка і встановлення
цілей

Діяльність з досягнення
цілей
Валютні відносини
Валютний курс, попит і пропозиція іноземної валюти,
обсяги та динаміка валютних операцій
Центральний і уповноважені банки, органи
Центральний банк, Уряд
державної влади та міжнародні організації
Надання банкам орієнтирів щодо здійснення ними
валютних відносин у від- Досягнення цілей валютповідності до встановленої політики
них валютною політикою
цілей
Наукове обґрунтування
Використання інструефективного і дієвого
ментів регулювання для
напрямку (орієнтирів) роз- досягнення встановлених
витку валютних відносин
політикою орієнтирів

Розроблено автором з урахуванням [7, ст. 7, 25, 36, 42, 44-50; 8, ст. 11-13]
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Валютний контроль
Нагляд за законністю засобів досягнення цілей
Облікові документи щодо
валютних операцій
Центральний і уповноважені банки, податкова
та митна служби, служба
поштового зв’язку
Забезпечення дотримання
чинного законодавства
суб’єктами валютних відносин
Нагляд за дотриманням
законодавства під час здійснення валютного регулювання (одночасно з ним)
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О. І. Макаренко валютним контролем називає
«інструмент впливу держави на ринок капіталу»,
«специфічний механізм, спрямований на зміцнення
валютного курсу, вирівнювання платіжного балансу
країни, зміцнення національної грошової одиниці
тощо» [6, с. 36], що, на наш погляд є, радше, визначенням валютного регулювання.
На нашу думку, валютний контроль є діяльністю
уповноважених державою органів з нагляду за провадженням валютного регулювання, спрямованого
на досягнення орієнтирів, встановлених валютною
політикою.
Перейдемо до розгляду спільних і відмінних рис
валютної політики, регулювання та контролю, представлених у таблиці 1.
Як видно зі змісту табл. 1, єдиною спільною
рисою валютної політики, регулювання та контролю
є їх предмет (валютні відносини). Розбіжностей же
значно більше. Якщо об’єкти політики та регулювання збігаються, то валютний контроль має справу
не з курсом, грошовою пропозицією та валютними
операціями як такими, а з документальним відображенням цих процесів у бухгалтерському та податковому обліку.
За змістом, валютна політика є розробкою і встановленням цілей, досягнення яких, в свою чергу, є
змістом валютного регулювання, а нагляд за процесом досягнення покладений на валютний контроль.
Суб’єктами виконання останнього є банки та окремі
державні служби (перелік яких визначено Декретом
[8]), у той час як валютне регулювання може здій-

снювати ширше коло уповноважених державою
органів влади і міжнародних організацій, а валютну
політику розробляє та затверджує лише центральний
банк та Уряд країни.
За характером здійснення валютна політика є науковим обґрунтуванням напрямку розвитку валютних
відносин, регулювання ж, навпроти, – використанням власних інструментів для досягнення встановлених політикою орієнтирів, а контроль – наглядом
за засобами їх досягнення. Якщо головною метою
валютного регулювання є досягнення цілей валютної політики, то призначенням останньої є надання
орієнтирів банкам щодо здійснення ними валютних
відносин, у той час як метою валютного контролю є
забезпечення нагляду за законністю реалізації ринковими суб’єктами цих відносин.
Виходячи ж з того, що валютна політика, регулювання та контроль у країні діють одночасно, можна
стверджувати, що вони є складовими управління
валютними відносинами в країні, адже відповідають класичним функціям процесу управління: аналіз і планування (валютна політика), організація
(валютне регулювання) та контроль (як такий).
Висновки. Отже, взаємозв’язок валютної політики, регулювання та контролю головний свій прояв
має у тому, що перелічене є компонентами процесу
управління валютними відносинами в країні. Відображення наданих визначень досліджуваних понять
у законодавстві дозволить оптимізувати нормативне
та методологічне забезпечення валютного регулювання в Україні.
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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ И РАЗЛИЧИЯХ
Шелудько С.А.
аспирант
Одесского национального экономического университета
В статье рассмотрены и проанализированы общие и отличительные черты валютной политики, валютного
регулирования и валютного контроля, установлено соотношение между ними. Исследуемым понятиям даны
определения, установлен их предмет, объекты и субъекты. Доказано, что валютная политика, регулирование
и контроль являются элементами процесса управления валютными отношениями и должны применяться с
целью обеспечения непрерывного развития этих отношений в стране. Полученные в результате исследования
выводы о соотношении вышеназванных понятий позволят оптимизировать методологическое обеспечение
валютного регулирования в Украине, при условии внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: валютная политика, валютное регулирование, валютные отношения, валютный контроль,
МВФ, НБУ, уполномоченный банк.

FOREIGN EXCHANGE POLICY, REGULATION
AND CONTROL IN THEIR INTERRELATION AND DIFFERENCES
Sheludko S.A.
Ph.D. Student
Odessa National Economic University
In the paper it is described and analyzed similar and different features of the foreign exchange policy, foreign
exchange regulation and foreign exchange control, determined a relation between them. It is gave the definitions to
the researched concepts and determined their subject-matter, objects and subjects. It is proved that foreign exchange
policy, regulation and control are the elements of the management of foreign exchange relations process and should be
applied to ensure the continued development of these relations in the country. Obtained results of the research about
the relationship between concepts will optimize a methodological provision of the foreign exchange regulation in
Ukraine, as long as appropriate changes will be incorporated to the existing legislation.
Keywords: authorized bank, foreign exchange control, foreign exchange policy, foreign exchange regulation, foreign
exchange relations, IMF, NBU.
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ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ЙОГО РИЗИКІВ
Шкуренко Д.В.
магістр
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Досліджено теоретичні питання якості банківського кредитного портфелю. Надано оцінку його якості
за економічними нормативами кредитного ризику, за його структурою, за показниками резервування
під кредитні операції на основі даних річних звітів п’яти найбільших банків України. Встановлено,
що внаслідок розгортання фінансово-економічної кризи в країні та військово-політичних подій якість
їх кредитного портфелю погіршилася. Так, зросли обсяги безнадійних та недіючих позичок, скоротилися частки стандартних кредитів у портфелі банків. Для зниження ризиків кредитного портфеля
повинні застосовуватися заходи як на рівні управління ризиком кредитного портфеля в цілому, так і
на рівні конкретного позичальника.
Ключові слова: кредитний портфель, якість, ризики, резерви, криза.

Постановка проблеми. Розвиток банківської
системи України в останні роки характеризується
періодичними кризовими явищами, які суттєво
впливають на умови економічної діяльності. Так,
фінансово-економічні
кризи
супроводжуються
такими негативними процесами, як девальвація
національної валюти, підвищення процентних ставок, посилення інфляційних процесів, що гальмує
розвиток української економіки та її банківського
сектора. Недостатня увага до проблеми якості кредитного портфеля банків та резервів зниження його
ризиків позначається як на їх можливостях щодо
відновлення кредитної активності в посткризовий
період, так і на збереженні стійких обсягів кредитної
діяльності при наростанні кризових явищ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
вітчизняних та зарубіжних авторів, що досліджують у своїх працях питання якості кредитного портфеля банківських установ та резервів зниження його
ризиків, слід виділити таких як: О.В. Васюренко,
О.В. Дзюблюк, Ю.В. Довель, О.І. Лаврушенко,
Б.Л. Луців, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, М.І. Савлук, Р.І. Тиркало та інші.
Однак, незважаючи на раніше проведені дослідження, новим тенденціям у зміні якості банківського кредитного портфелю та пошуку резервів
зниження його ризиків в умовах сьогоднішньої
фінансово-економічні кризи ще недостатньо приділено уваги.
Мета статті. Головною метою даної статті є
виявлення нових тенденцій у зміні якості кредитного
портфелю комерційних банків та розкриття резервів
зниження його ризиків в умовах розгортання фінансово-економічної кризи в країні.
Виклад основного матеріалу. В економічній
літературі серед авторів в даний час немає єдиного трактування кредитного портфеля банку. Частина авторів до кредитного портфелю відносять всі
фінансові активи разом з пасивами банку, інші співвідносять це поняття тільки з кредитними операці-

ями, деякі автори кредитний портфель визначають
як сукупність елементів, що класифікується за особливими критеріями. Можна погодитися з думкою
Ю.В. Довеля, який розглядає кредитний портфель
у вигляді відкритої системи, що представляє сукупність структурованих банківських позик, класифікованих на основі критеріїв кредитного ризику, прибутковості та ліквідності [1, с. 158]. У загальному
вигляді ризик, прибутковість та ліквідність є суттєвими властивостями якості будь-якого портфеля
активів, який сформовано банком.
Розглянемо якість портфелю позичок комерційних банків за критерієм кредитного ризику.
У вибірку увійшли найбільші банки України,
зокрема ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Райффайзен банк
Аваль», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (далі ПАТ «ПУМБ»),
ПАТ «ОТП банк». Оцінку якості портфелю позичок
банків проведено за економічними нормативами кредитного ризику, за його структурою, за показниками
резервування під кредитні операції.
Для оцінки кредитного ризику Національний
банк України встановив чотири нормативи: норматив
максимального розміру кредитного ризику на одного
контрагента (Н7); норматив великих кредитних ризиків (Н8); норматив максимального розміру кредитів,
гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9); норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам (Н10). Як свідчать дані табл. 1, протягом
2013-2014 років значення нормативів кредитного
ризику по банківській системі в цілому виконувалися. Однак, деякі нормативи по найбільшим банкам, що обрані для аналізу, все ж таки не виконувалися, зокрема, ПАТ «ОТП банк» (Н7 на 01.01.2015)
та ПАТ «ПУМБ» (Н9 на 01.01.2014-2015).
Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента по банківській
системі протягом всього періоду досить близько знаходилося біля межи у 25%. Слід констатувати, що
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у 2014 р. значення нормативу Н7 по обраним банкам суттєво зросли. Для ПАТ «ПриватБанк» – до
20,23, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – до 18,56,
ПАТ «Альфа Банк» – до 23,70, ПАТ «ПУМБ» – до
21,29, ПАТ «ОТП банк» – 30,39. Даний стан справ
вимагає встановлення зі сторони НБУ та комерційних
банків пошуку резервів зниження кредитних ризиків.
Таблиця 1

Нормативи

Нормативи кредитного ризику
комерційних банків (станом на 1 січня)
Банківська система

2013
2014 2015
Н7 22,10 22,33 22,01
Н8 172,91 172,05 250,04
Н9
0,37
0,36
1,42
Н10 2,41
1,63
1,37
ПАТ «Райффайзен
банк Аваль»
2013
2014 2015
Н7 10,64
9,64 18,56
Н8 20,87 20,59 54,12
Н9
4,89
2,35
4,10
Н10 7,84
4,26
5,83
ПАТ «ПУМБ»
2013
2014 2015
Н7 14,86 16,48 21,29
Н8 80,34 134,84 209,27
Н9
3,84
22,02 16,70
Н10 29,13 22,19 16,84

ПАТ «ПриватБанк»
2013 2014 2015
12,19 10,32 20,23
102,39 144,91 174,13
3,86
4,18
1,83
6,15
4,7
3,94
ПАТ «Альфа Банк»
2013 2014 2015
21,49 19,72 23,70
126,16 219,64 217,79
3,04
1,38
0,06
3,62
1,78
0,34
ПАТ «ОТП банк»
2013 2014 2015
19,94 12,05 30,39
116,57 141,62 168,45
4,62
0,39
0,33
13,65 1,40
1,45

Джерело: розроблено автором за даними [2-7]

Динаміка частка проблемних кредитів в обсязі
портфелю позичок банківського сектору свідчить,
що у 2014 році кредитні ризики зросли. Так, частка

збільшилася з 7,7% до 13,5%. Це відбулося через
неспроможність багатьох позичальників вчасно
виконати взяті кредитні зобов’язання внаслідок
падіння обсягів виробництва основних галузей та
оборотів в торгівлі, ведення бойових дій на сході
України, суттєвого зниження реальних доходів населення тощо.
Результати аналізу структури сукупного кредитного портфелю по п’яти банкам за категорією якості
свідчать, що обсяг безнадійних кредитів (V категорії
якості) скоротився у 2013 р. на 3389,6 млн. грн., або
на 10,93%, але у наступному році через розгортання
фінансово-економічної кризи та відомі військовополітичні події зріс на 49,11% до 49942,5 млн. грн.,
відповідно їх частка у кредитних портфелях збільшилася з 7,72% до 10,13% (табл. 2). Суттєве зростання обсягів таких кредитів продемонстрували
ПАТ «ПриватБанк» (на 43,48%), ПАТ «Райффайзен
банк Аваль» (на 60,92%), ПАТ «Альфа Банк» (на
51,11%) та ПАТ «ОТП банк» (на 72,80%). В портфелі
ПАТ «ПУМБ» вони збільшилися лише на 16,38%.
Для безнадійних кредитів розмір резервування має
становити 100% їх загальної суми, але банки не
виконують цієї вимоги.
В цілому, обсяг недіючих кредитів, до яких входять безнадійні та сумнівні позики (ІV та V категорії
якості) зріс у 2014 р. з 47258,0 до 55012,2 млн. грн.,
або на 16,41%. Досить негативною тенденцією є
скорочення частки стандартних кредитів у сукупному портфелі банків з 38,64% до 34,10%. Хоча
на 01.01.2013 вона становила 28,68%, і протягом
2013-2014 р. дані кредити зросли на 63099,4 млн. грн.
Резерви під знецінення кредитів у 2013 р. скоротилися на 9,55%, у наступному році вони зросли на
22,27% до 49942,5 млн. грн. Відношення резервів до
кредитної заборгованості клієнтів у 2014 р. зросло з
11,42% до 12,28% (табл. 3). Однак, якщо для банків
з європейським капіталом (ПАТ «Райффайзен банк
Аваль» та ПАТ «ОТП банк») воно збільшилося з
Таблиця 2

Структура сукупного портфелю п’яти банків за категорією якості кредитів у 2013-2015 р.
(станом на 01 січня)
Категорія
якості
І
Резерви
ІІ
Резерви
ІІІ
Резерви
ІV
Резерви
V
Резерви
Разом кредитів
Разом резервів

2013
тис. грн.
75563694
1087319
102218621
2102074
27983179
3514511
26739451
11380930
31010807
27074791
263515752
45159625

%
28,68
2,41
38,79
4,65
10,62
7,78
10,15
25,20
11,77
59,95
100,00
100,00
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2014
тис. грн.
138195643
1392627
130207364
2761478
41990689
4765519
19636960
8943798
27621118
22982894
357651774
40846316

%
38,64
3,41
36,41
6,76
11,74
11,67
5,49
21,90
7,72
56,27
100,00
100,00

2015
тис. грн.
138663173
1261018
178782975
3404165
34211660
4191551
13827213
5230150
41185039
35855628
406670060
49942512

%
34,10
2,52
43,96
6,82
8,41
8,39
3,40
10,47
10,13
71,79
100,00
100,00

Відхил.,
2015/2013
63099479
173699
76564354
1302091
6228481
677040
-12912238
-6150780
10174232
8780837
143154308
4782887
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16,98% до 22,51%, то для установ з українським капіталом (ПАТ «ПриватБанк» та ПАТ «ПУМБ») воно
скоротилося 10,93% до 10,00%. В цілому, політика
формування резервів носить досить різноплановий
характер. Зменшення цього відношення в складних
умовах сьогодення не може бути підтвердженням
поліпшення якості кредитного портфелю, а швидше
викликано зростанням проблем.
Отже, через розгортання фінансово-економічної
кризи в країні та військово-політичні події у 2014 р.
ПАТ «ОТП банк» та ПАТ «ПУМБ» не змогли виконати економічні нормативи з кредитного ризику, по
всім установам зросли обсяги безнадійних та недіючих позичок, частки стандартних кредитів у портфелях чотирьох з п’яти банків скоротилися. Виникає
необхідність пошуку резервів зниження ризиків їх
кредитного портфелю.
Слід вказати, що управління кредитним ризиком в діяльності комерційних банків є невід'ємною
частиною процесу кредитування та охоплює всі стадії даного процесу. В рамках кредитного процесу
управлінню підлягають, як правило, ризики конкретного позичальника та ризики кредитного портфеля в
цілому. Дані об'єкти управління обумовлюються як
зовнішніми, не пов'язаними з діяльністю конкретного банку, так і внутрішніми факторами.
З метою вдосконалення системи управління
кредитним портфелем в процес управління кредитним ризиком необхідно включати наступні заходи:
формування загальної політики управління ризиками; створення та застосування системи лімітів,
що дозволяє диверсифікувати кредитний портфель;
регулярний моніторинг кредитного ризику; заходи
щодо зменшення (обмеження) ризику; робота з проблемними кредитами; розробка практичних рекомендацій щодо укладання кредитного договору.
На рівні управління ризиком кредитного портфеля
в цілому повинні здійснюватися такі заходи: розробка
та застосування методик, інструкцій, норм та правил щодо зниження (обмеження) кредитного ризику;
резервування на випадок виникнення втрат; лімітування кредитних операцій; диверсифікація кредитного портфеля; організація внутрішньобанківського
контролю за ризиками; страхування кредитів.
Відносно конкретного позичальника слід застосовувати такі заходи щодо зниження ризику: формування ефективного процесу прийняття рішення про

видачу кредиту; розробка умов кредитного договору,
що забезпечують мінімізацію ризику; моніторинг
виконання умов кредитного договору позичальником; моніторинг фінансово-господарської діяльності
позичальника; моніторинг збереження застави;
моніторинг платіжної дисципліни позичальника;
моніторинг простроченої заборгованості.
Розглянемо детально заходи, які необхідно систематично проводити на рівні управління ризиком
кредитного портфеля. При здійсненні кредитування
банківським працівникам необхідно ретельно розглядати документи позичальників, приділяти особливу увагу укладанню кредитних договорів, акцентувати увагу на управління кредитним портфелем
банку за допомогою розробки методологічної бази
та посадових інструкцій, що регламентують порядок і зміст виконання обов'язків співробітників,
які беруть участь в кредитному процесі. Не менш
важливо на даному етапі є управління діяльністю
персоналу кредитного підрозділу банку, що бере
участь в кредитному процесі, управлінні кредитним портфелем та прийнятті рішень про надання
кредиту, зміну умов кредитної угоди тощо. Все
перераховане повинно відображатися в розроблених банком інструкціях, методиках, нормах і правилах, які будуть сприяти зниженню ризику кредитного портфеля.
Одним з найбільш ефективних методів зниження
рівня кредитного ризику по кредитному портфелю
комерційного банку є створення резервів. Резервування спрямоване на захист інтересів вкладників,
акціонерів та кредиторів банку, підвищуючи при
цьому якість кредитного портфеля, надійність й
фінансову стійкість банку. Резервування передбачає створення певних запасів засобів, щоб уникнути
виникнення збитків у разі неповернення кредитів
через неплатоспроможність позичальників. Усі кредитні організації зобов'язані формувати резерви на
можливі втрати по позиках.
В якості зниження кредитних ризиків може використовуватися система лімітів кредитування, яка
зазвичай включає в себе: ліміти, що обмежують
сукупність прийнятих кредитних ризиків (ліміти
на прийняття рішень з проведення операцій); галузеві, регіональні та країнові ліміти – обмеження на
проведення операцій з позичальниками, що здійснюють господарську діяльність в окремих галузях
Таблиця 3

Резерви за кредитними операціями комерційних банків у 2013-2015 р. (станом на 01 січня)
Резерви, тис. грн.
Відношення до кредитної заборгованості, %
2013
2014
2015
2013
2014
2015
ПАТ «ПриватБанк»
25201541 23807008 23677090
18,14
11,03
10,02
ПАТ «Райффайзен банк Аваль» 9953732 8896506 13692328
23,38
19,35
25,35
ПАТ «Альфа Банк»
2726373 1798970 3909853
8,18
4,59
8,03
ПАТ «ПУМБ»
3792274 3321674 3940838
15,42
10,26
9,90
ПАТ «ОТП банк»
3485705 3022158 4722403
14,48
12,49
16,99
Разом
45159625 40846316 49942512
17,14
11,42
12,28
Банки
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економіки, а також в тих чи інших регіонах; ліміти
концентрації кредитних ризиків; ліміти, що обмежують рівень ризику по конкретному клієнтові (групі
взаємопов'язаних клієнтів).
Диверсифікація кредитного портфеля комерційного банку здійснюється шляхом структурування
кредитів за різними критеріями сегментування портфеля. Диверсифікація кредитного портфеля може
бути проведена в наступних напрямках: географічна
ознака; розмір кредитів; термін надання кредитів;
галузева ознакою; вид валют; тип забезпечення.
Для зниження ризиків кредитного портфеля
необхідно також проводити постійний внутрішньобанківський контроль за ризиками. Одним із способів контролю може служити регулярний моніторинг
кредитних угод на всіх етапах кредитного процесу:
сплата відсотків і погашення основного боргу у встановлені договором терміни; своєчасне виявлення
проблемних кредитів та відповідна робота щодо
організації повного погашення заборгованості тощо.
Крім того, в банках створюються спеціалізовані
департаменти аналізу ризиків, які займаються основними питаннями контролю за ризиками як на етапі
узгодження нових кредитів (перевірка на відповідність даних про позичальників нормативним вимогам банку), так і на етапі моніторингу вже виданих
кредитів (моніторинг фінансової звітності, платоспроможності та ін.).
Страхування кредитних операцій може бути здійснено за допомогою передачі ризику страховій компанії, або поділу ризику між декількома банками при
синдикованому кредитуванні.
Для зниження ризику конкретного позичальника
банку слід формувати ефективний процес прийняття
рішення щодо видачі кредитів. Для цього потрібно
удосконалювати методи оцінки та аналізу кредитоспроможності позичальників, а також важливо приділити увагу компетенції співробітників банку, що
беруть участь у процесі прийняття рішень за кредитними угодами.
З метою зниження кредитного ризику необхідно
також вдосконалити процес складання кредитного договору. Важливо точно прописати основні
моменти за угодою, а також визначити забезпечення
по угоді, мету, ціну кредиту тощо. Крім того, у кредитному договорі повинні бути прописані штрафні
санкції, які будуть застосовуватися до позичальника,
у разі порушення ним умов укладеного кредитного договору. Особливої уваги вимагає юридичне
оформлення кредитно-забезпечувальної документації та по кредитній угоді.
У договорах про заставу необхідно точна вказівка
найменування майна, який оформлюється в заставу,
індивідуальні характеристики, здатні відрізнити
його від іншого майна, ринкова та заставна вартості.
Дана інформація найбільш важлива, тому при можливе звернення до суду з вимогою реалізації застави,
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юридична сторона даного питання повинна бути
ретельно опрацьована.
Необхідно також поліпшити процес супроводження кредитних угод, в першу чергу, проводячи
моніторинг фінансово-господарської діяльності
позичальника в процесі використання кредитних
коштів на регулярній основі.
Контроль за кредитним ризиком конкретного
позичальника повинен здійснюватися протягом
всього періоду кредитування – з моменту укладення кредитного договору до моменту погашення. Також слід проводити моніторинг збереження застави для здійснення безперешкодної
реалізації застави у разі неплатоспроможності
позичальника.
На постійній основі повинен проводитися моніторинг платіжної дисципліни позичальника, а також
простроченої заборгованості за кредитом. Фахівцями банку повинна вестися на постійній основі
робота з інформування клієнтів про майбутні платежі, про виникнення простроченої заборгованості.
У разі виникнення простроченої заборгованості
фахівцям банку необхідно з'ясувати причини ситуації, що склалася і вжити заходів для погашення
заборгованості.
В якості додаткових заходів, що забезпечують
зменшення ймовірності виникнення ризику, необхідно також застосовувати такі заходи: відмова від
видачі кредитів з високим ступенем ризику; реалізація заходів, що забезпечують поліпшення можливостей позичальника виконувати зобов'язання
за кредитним договором; застосування заходів, що
сприяють підвищенню фінансових можливостей
позичальника; скорочення термінів кредитування
(при необхідності); використання та відбір забезпечення; використання відсоткової ставки; поетапне
кредитування тощо.
Висновки. В наслідок розгортання фінансовоекономічної кризи в країні та військово-політичних подій якість кредитного портфелю п’яти банків, що аналізується погіршилася. Зокрема, зросли
обсяги безнадійних та недіючих позичок, частки
стандартних кредитів у портфелях чотирьох з
п’яти банків скоротилися. Виникла необхідність
пошуку резервів зниження ризиків їх кредитного
портфелю. Для зниження ризиків кредитного
портфеля повинні застосовуватися заходи як на
рівні управління ризиком кредитного портфеля в
цілому, так і на рівні конкретного позичальника.
Ці заходи повинні постійно вдосконалюватися,
зокрема у напрямах розробки та застосування методик, інструкцій, норм та правил щодо зниження
(обмеження) кредитного ризику; резервування на
випадок виникнення втрат; лімітування кредитних
операцій; диверсифікації кредитного портфеля;
організації внутрішньобанківського контролю за
ризиками; страхування кредитів тощо.
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И РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЕГО РИСКОВ
Шкуренко Д.В.
магистр
Черноморского государственного университета имени Петра Могилы
Исследованы теоретические вопросы качества банковского кредитного портфеля. Дана оценка его качества по
экономическим нормативам кредитного риска, по его структуре, по показателям резервирования под кредитные
операции на основе данных годовых отчетов пяти крупнейших банков Украины. Установлено, что в результате
развертывания финансово-экономического кризиса в стране и военно-политических событий качество их кредитного портфеля ухудшилось. Выросли объемы безнадежных и недействующих ссуд, сократились доли стандартных кредитов в портфеле банков. Для снижения рисков кредитного портфеля должны применяться меры как
на уровне управления риском кредитного портфеля в целом, так и на уровне конкретного заемщика.
Ключевые слова: кредитный портфель, качество, риски, резервы, кризис.

COMMERCIAL BANKS LOAN PORTFOLIO QUALITY
AND ITS RISKS REDUCTION RESERVES
Shkurenko D.V.
Master
Petro Mohyla Black Sea State University
The theoretical question of bank loan portfolio quality were issued. It was evaluated by credit risk economic standards,
its structure, terms of credit operations reserve based on data from the annual reports of the five largest banks in
Ukraine. It was found that due to the financial and economic crisis deployment in the country and the military-political
events the quality of their loan portfolio had been deteriorated. The volume of bad and non-performing loans was
increased and the standard loans shares in the banks portfolios were reduced. To reduce loan portfolio risks should be
applied measures both on the risk management of the credit portfolio as a whole and at the particular borrower level.
Keywords: loan portfolio, quality, risks, reserves, crisis.
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