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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Grenčíková A. 
Philosophie Doctor 

University of Alexander Dubček, Trenčín, Slovak Republic 
 

CURRENT TRENDS IN HUMAN RESOURCE MARKETING 
 

The study describes current trends in human resource marketing as being one of the human resource 
management activities. The author highlights the need to pay attention not only to the employee recruitment processes, 
but also processes to retain the existing workforce. Human resource marketing basically covers the usage of the human 
resource management system while bearing in mind the scope of activities pursued by an enterprise and applying the 
elements of marketing. Both internal and external factors affecting the environment in which businesses operate are to 
be taken into account.  

Key words: Human resource marketing, human resource management, personnel work, labour market, HR 
concept 

Introduction 
The issue of human resource marketing has currently been discussed by the companies 

attempting to get their way into the market either as newcomers or established companies wishing 
to streamline their activities. Undoubtedly, it is more advantageous to retain, train and 
systematically educate existing employees in the long run. Today, the labour market is saturated 
with unskilled workforce, and it is almost impossible for businesses to hire highly educated and 
skilled employees. That why human resource marketing was created. The functions of human 
resource marketing include, among others, meeting the needs of employees and making them 
a company’s greatest asset. In the recruitment process, employers look at not only expertise and 
skills, but also willingness and suitability of job candidates for teamwork. Employers do realize that 
satisfied employees mean higher morale and performance. When a human resource marketing 
system is strong, companies can use internal recruitment and select internal candidates. The 
candidate selection process is of strategic importance since it is the process through which an 
organization determines the best fit from a pool of hiring candidates.  

Human resource marketing as the concept of personnel work  
Human resource marketing activities involve purposeful formation, use and development of 

the workforce potential in line with the corporate objectives and strategic goals as well as existing 
principles of the organizational culture [9]. Human resource marketing is viewed as a certain human 
resource philosophy aimed to recruit and retain the best employees, keep them engaged and 
motivated. In addition, human resource marketing includes activities aimed to ensure that corporate 
reputation is perceived positively by former employees as well as general public [4]. Marketing of 
human resources can be defined as a new approach to individual human resource management 
systems [1,p.8]. Thus, human resource marketing is considered to a subsystem of human resource 
management. Managers have quickly realized that human resources are a source of sustained 
competitive advantage. Thus, it is required to take all the necessary steps and engage workforce in 
the demanded quality and quantity, and to assign workforce to the jobs they are to perform [14]. As 
it has been more and more difficult to recruit workforce externally, an effective recruitment system 
had to be developed [2]. Today, the role that human resource marketing is playing has become vital. 
On one hand, there are high unemployment rates worldwide, and on the other hand there is a 
shortage of qualified and skilled workforce. Since labour market lacks experts and specialists, 
companies face a tremendous number of problems in recruiting qualified workforce. This is when a 
sophisticated system of human resource marketing has to be employed. Wimmers maintains that 
human resource marketing covers not only advertising, but also Public Relations (PR) which 
enhances not only the corporate image, but also establishes and maintains mutual understanding 
between enterprises and public. Marketing of human resources is not intended to affect the labour 
market, but to provide journalists, politicians and other external entities with reliable and factual 
information. Enterprises that have integrated their human resources, marketing know-how and 
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managerial roles into a single entity are able to act multilaterally and are much more resistant to 
adverse external circumstances [13].  

Internal and external human resource marketing  
Early marketing of human resources started to evolve due to shortages of personnel within 

different market areas. Human resource marketing started to use different tools to help address these 
shortcomings, these being mainly measures implemented in order to engage human resources 
externally [3]. Internal and external marketing of human resources may, however, collide when 
companies make their generous employee benefit programs public in order to attract job candidates 
[7].  

Internal marketing of human resources is focused on existing workforce within an 
organization. In principle, it is easier and cheaper to retain existing workers than to recruit new 
ones. It is not only the costs related to the selection and adaptation of the staff recruited. More 
significantly, high turnover rate is not only costly, but it can also give an organization a bad 
reputation. Activities of internal human resource marketing are directed towards stabilizing the 
current workforce. In general, these activities refer to a set of suitable activities to reinforce the 
culture and the attractiveness of an organization for its current workforce. Additional objectives 
include ensuring employee loyalty, satisfaction and employee organizational identification [8].  

 Internal marketing of human resources attempts to keep employees happy to perform better 
at work. Organizations try to retain their talented and best employees by offering them attractive 
fringe benefits. Highly qualified and skilled employees receiving a competitive salary are interested 
in what additional fringe benefits they can be offered. These are the employees that gave birth to the 
notion of human resource marketing.  

External human resource marketing focuses on the external labour market to attract a 
sufficient number of qualified job candidates. To attract potential candidates outside an 
organization, an array of recruiting tools are used, such as cooperation with schools, job postings, 
offering internships, grants, etc. It should be noted that the image of an organization is affected not 
only by human resource capabilities, but also other factors affecting the overall reputation of an 
organization [6]. External human resource marketing is designed to enhance the position of 
a company in the labour market in order to recruit job candidates more efficiently while reducing 
recruiting time and costs. However, strict differentiation between internal and external human 
resource marketing has no practical use of advantage. The need to recruit new staff is determined 
not only by the organizational development, but also the turnover rate. Internal human resource 
marketing being in harmony with the needs of employees brings about a good external reputation, 
since the information about employee job satisfaction is rapidly spread to the external environment. 
On the contrary, excellent external human resource marketing brings no advantages for an 
organization in the long run, if not supported by activities of internal human resource marketing. 
New employees who are generally dissatisfied with their employers will sooner or later leave the 
organization and a new need for workforce will arise [8].  

Survey results  
To obtain relevant data, we used a structured interview. We collected data in various 

businesses over October to November 2014. The questionnaire was made up of 28 questions aimed 
to explore external and internal factors affecting the employment. External and internal factors 
affect the development of human resource marketing focused on employees and organization‘s 
good reputation. With regard to the recommended scope of this study we present only selected 
issues that relate to the development of human resource marketing.  

Curently, social media have become an important utility for recruitment. In our study, we 
wanted to identify the recruitment methods that the employers in our sample use. 

The most frequently employed recruitment technique was newspaper and magazine 
advertising, the second was the use of web sites, followed by recruiting through employment 
offices, employment agencies, notices and by the use of social media. The survey revealed that 
traditional recruitment techniques are the most frequently used ones. Slovak companies, however, 

http://www.hrmonline.co.nz/resources/recruitment/�
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are starting to employ non-traditional recruiting media as well, and this trend is set to increase in the 
future. The graph reveals that companies use both traditional and modern recruitment methods.  

 

 
Figure 1. Methods used in recruitment (Source:author) 

 

In relation to recruitment methods, the pre-employment selection methods in use by human 
resource departments in companies in Slovakia were identified.  

 
Figure 2. Pre-employment selection methods (Source: author) 

 

 
Figure 3. Employee performance assessment (Source: author) 

 

The data obtained revealed that employment interviews are the most popular personnel 
selection procedure. Both researchers and practitioners believe that they are the best and most 
effective selection technique. Resume checks are the second most commonly used selection 
technique, followed by skills testing. The remaining selection techniques are of marginal interest for 
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human resource departments. The three most prevalent selection techniques identified will continue 
to be the most frequently used selection methods to assess candidates for employment in the future.  

Next, employers were asked to rate their employee performance relative to their company 
performance.  

Half of respondents (53%) say that employee performance remained unchanged, 40% 
respondents report performance increase and 7% of respondents report a decrease in performance. 
We believe that the overall increase in employee performance is not satisfactory and is related to the 
incorrect manner of performance management.  

Last but not least, employers were asked whether human resource marketing principles take 
a form of a separate document, part of some other documents or no documents.  

 
Figure 4. Formalization of human resource marketing (Source:author) 

 

The data obtained reveal that 22% of employers have a separate document developed on 
human resource marketing, which indicates that this trend will set up to rise. 40% of employers say 
that human resource marketing is dealt with in other documents, whereas 27% claim the issue is 
included in their corporate strategy, 18% in their vision and 2% of employers have no documents on 
human resource marketing developed. 

Current trends in human resource marketing 
The survey data reveal that both internal and external factors significantly affect the 

development of the two types of human resource marketing in enterprises. The criteria we applied 
to examine the issue, such as the size and type of a company, are not normally selected and 
combined. The current prevailing theories do not point out these differences resulting from the 
application of these criteria, and are there only a few authors who correlate the different approaches 
in human resource management and the environment in which the businesses operate. It is obvious 
that the "Best Fit" approach should be applied [11]. The "Best Fit" approach argues that 
performance of an enterprise is maximized if the human resource policies are constant with the 
enterprise’s business strategies. Therefore, a large number of factors shall be considered and 
analysed when developing human resource marketing. It is clear that it is necessary to train first-line 
managers in personnel administration since they are primarily engaged in the development of 
employment policies in enterprises. New trends in corporate employment policies might include the 
following:     

The population engaged actively in the labour market is ageing, therefore, the issue of 
sustainable work performance shall be addressed, mainly in relation to employees’ health, physical 
fitness and disease prevention.  

Regarding the aforementioned, constant attention should be paid to training of the workforce 
and their skill development. We agree with the employers who argue that age does not affect the job 
performance, it is the skills and abilities that play a crucial role. Strong emphasis should also be 
placed on employee awareness of the objectives of the enterprise and the specific tasks employees 
are to perform. The awareness is closely linked with job control.  In addition, appraisal system 
should be connected to job control, and unnecessary bureaucracy should be eliminated. In this 
manner, greater flexibility in the management, in particular in medium-sized and large enterprises 
can be achieved. It is foreseen that recruiters will make a more frequent use of social media as they 
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are the fasted and easiest way of advertising job openings. In pre-employment selection methods, 
traditional methods will continue to be preferred to modern ones, such as employment interviews 
and resume checks, and more attention will be paid to gathering information about the job 
candidates, whether checking references or verifying the provided information with their former 
colleagues. Flexible work arrangements are not foreseen to be implemented in the Slovak 
enterprises as they are not commonly utilized by either employers or employees. Therefore, special 
attention should be paid to flexible work programs in the future. Independence and creativity of 
employees are the most required skills by employers. In order to develop these skills, decision-
making should be leveraged across the enterprise layers, and delegating and bearing responsibilities 
for the decisions taken should be implemented. 

Conclusion  
Human resource marketing is designed to ensure the effectiveness of all the human 

resources activities in a company [5]. Human resource marketing utilizes new as well as traditional 
marketing tools, and incorporates personnel administration activities, human resource management 
and corporate management to recruit loyal workforce. Human resource marketing includes 
corporate culture, access to current and potential employees and systematic human resources 
planning. For human resources to be successful, various tools throughout the employee life cycle 
shall be employed. Internal and external factors have a major impact on human resources 
management in an enterprise. No problem occurring in an enterprise can be attributed to one single 
cause or condition. There are many factors and circumstances, creating a broad and complicated 
network of interconnected links and relations between the areas under investigation [10]. 
Enterprises operate in various forms, and the same applies to personnel management. While internal 
conditions directly affect personnel-related activities, external conditions are objective, and unlike 
internal conditions that may be changed to some extent, external conditions cannot be changed, yet 
they must be taken into consideration when developing employment policies. Organizational 
effectiveness hinges on quality of the people in an enterprise. It is quality of the workforce and 
employers’ demands regarding the workforce which influence the development of personnel 
marketing policies in an enterprise. The survey results show that external conditions influence the 
personnel marketing policies especially in micro, small and medium-sized enterprises, which 
amount to 72% in the Slovak Republic. Large enterprises are less affected by external environment. 
On the contrary, when examining internal conditions, it was found that small and medium-sized 
enterprises are more flexible in terms of adapting to new challenges and trends, but the process of 
their adaptation is, however, based rather on intuition. In large enterprises, human resource 
activities are difficult to adapt to new trends mainly for two grounds. Firstly, it can be complicated 
to rebuild the established system. Secondly, the management thinking of HR managers working in 
large enterprises can be old-fashioned. Despite a high unemployment rate, Slovak employers say 
that the employees have skill, ability and social competence shortages. Employers clearly lack 
independent and creative employees. On the other hand, some management practices are old-
fashioned, thus not allowing the employees to develop the competencies required to the fullest. 
Slovakia is a conservative country which acts in a conservative way in terms of employment issues, 
too. Regardless of global employment trends focusing on flexibility and flexible work 
arrangements, Slovak employers prefer traditional forms of employment that hinder the demanded 
skills to be developed. The most valuable employees who are important to the enterprise may 
therefore leave for foreign competitors. In addition, employment in Slovakia can significantly be 
affected by immigration [12]. When developing personnel marketing policies, it is advisable to 
examine trends in the value system of the young generation − new labour force in an organization. 
Failing to get adapted to their preferences can bring about major problems in an enterprise. It is 
often a problem of distinct generations − managers who do not realize how much new technologies 
affect the lives of the young generation. They have access to information, and the use and 
processing of this information is the distinctive feature of the young workforce entering the labour 
market. In addition, young people do not want to spend as much time at the workplace as their 
parents and want work − life balance. Enterprises that will respect this trend, will gain a competitive 
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advantage. Over-aged workforce is another important factor which will play its role in employment. 
The aging population is a typical demographic feature in Europe, including Slovakia. As mentioned 
previously, the use of technology and applications have notably affected the employers’ 
requirements regarding the workforce. Therefore, enhancing skills of existing employees and 
adapting their skills and knowledge to the needs of employers will become of primary concern. 
Regarding this category of employees, health issues will be essential, therefore it will be necessary 
to invest in preventive measures and medical care. It follows that human resource marketing should 
mainly focus on the work with existing employees. 

The work was partially supported by the Operational Programme Education, ITMS 
26110230099. 
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FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT AND THEIR IMPACT ON THE 
ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

The major task of paper is realisation of actual trend analysis in employment policy at European labour 
market in regard to exercitation of flexible models of employment and labour management relations between employers 
and employees. The writers are trying to answer a question of problems that employers have to cope with because of 
such unstable and constantly changing climate of European labour market. They are also explaining which flexible 
forms of organisations and forms of management, used in companies, employers are responding to these challenges and 
further more what are the requirements for the employees and their acceptation of flexible employment relationship 
(preparedness to respond to changing requirements of labour market and job positions). 

Key words:  Flexible labour relations, economic development, trends in employment policy,  reserves labour 
market.  
 

Introduction 
Searching for the ways of increasing the economic effectiveness and competitiveness of the 

West-European firms moves towards more effective use of employee’s working time, implementing 
of flexible forms of employment and managing the personal work. Problematic of flexible labour 
relations is not a new feature in the employment policy on European labour market, nor in the ideas 
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of academic researches. Present managerial practice believes that success of organizations is 
determined by flexibility and mobility of labour power and readiness of all units of production 
process to accept the labour market requirements and to accept adequate changes in the 
organizational practice and in the labour relations. Only creative and flexible people can create 
flexible forms of job organization and corresponding organizational structures. Present character of 
job organization and up-to-date management methods require not only educated workers capable to 
learn new specific knowledge and skills as well as workers who are skilled, personally and 
psychologically ready to changes.  

Flexible labour relations are such feature that are caused by certain economic trends and 
corresponding changes on the labour market. Therefore, it is important to know what flexible forms 
of job organization and flexible forms of labour relations mean for enterprise and its management, 
what problems or actual tasks solve these rather new features in the job organization and in the 
policy of people employment. Part of these restrictions and employment policy is the other side of 
employment relations – employees. It is also important to know how these elements of strategies of 
employment perceived by employees themselves, how they correspond with their interests and 
requirements, how they understand, evaluate and accept them. Enterprises can succeed only when 
employees accept their goals.  
 

1. Flexible forms of employment on the labor market 
Structural changes and mobility of labour power are under the influence of technological 

innovations and re-structuralisation of the economy. They are subject of scientific analysis and 
exploration on labour market [1]. State of unemployment in the West-European context results from 
the qualification differences within the job and labour power structure what means that low-
qualified people do not employ themselves and thus those high-educated can easier get a job and 
thus risk of unemployment decreases [2, p. 88-90]. The emphasis in the policy of employment is 
given on education and effort to keep the most of population in the educational process. From this 
point of view, increasing the mobility and opportunities for workers’ employment on labour market 
is expected [3-5]. This is mainly caused by realisation of one of the serious societal functions and at 
once partly by state policy of employment – to offer job to seekers.    

Enterprises, on the other hand, concentrate on such problems that are immanent for them. 
Such global trends in the world economy development as production and capital concentration 
which is provided in processes of national enterprises merges into big world multinational 
corporations, internationalization of production, sophisticated production development, shortening 
of product life cycle on the market contribute to strengthening of the competitive pressure on 
producers. Development of sophisticated production and up-to-date technologies leads to over-
employment both from short and long point of view. When enterprise changes production character, 
technologies and corresponding ways of job organization, it forces it to change the structure and 
number of employees. These are the main elements obstructing such acts.  

On the other hand, the needs of structural and production reorganization of enterprises lead 
to short-term over-employment [6, p. 1618-1637]. Connection of the need to maintain market 
position in the conditions of tough competition and at once to provide the production or 
organizational enterprise re-structuralisation regularly leads to the need to decrease production costs 
and number of labour power. Discharging of employees does not solve a problem because of 
marginal financial costs.  

What does it mean for the enterprise when it perceives the over-employment and due to the 
high financial costs it has no opportunity to discharge? One of the solutions could be shortening the 
labour expenditures. Discharging is not acceptable because it increases the financial costs and also 
the problems for enterprise. Decreasing of expenditures is possible when work time of employees is 
shortened and adequate decrease in wages provided. In such case the enterprises transfer own 
financial problems on employees.  

The form of such actions after pre-agreements with labour unions and labour offices are so 
called labour quotas, shortened labour duration, labour contract on restricted period, etc. Realisation 
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of these labour relations allows the enterprises to decrease production costs, to solve own actual 
problems and to maintain or even to strengthen market position. Similar level is advantageous for 
enterprises when labour capacity has to be maintained. Labour rationalization is provided by 
standard but also by shortened form of employment in order to keep full labour capacity and thus to 
decrease total labour costs.   

Transferring the responsibility for bad state on employees or sharing the expenditures by 
employees in the process of crisis solution is common in present economic practice. Firms are only 
willing to solve current problems and strengthen market position and thus to avoid bankrupt or 
cancelling the enterprise. In the case of short-term period of solution the problems, firms return to 
standard labour forms of employment – to tariff duration of working time, standard labour 
contracts, evaluation criteria etc. Enterprise can save the structure of labour places, principles of 
organisation, management and personal. 

Firm can obtain several advantages: it can strengthen own market position and increase 
competitive position. For example, cost relevant and short-term flexible personal management 
allows to increase the competitive ability and orientation on customer by shortening and 
homogenisation of supply periods, to improve overview of the short-term working time capacity, to 
avoid short-term employment, to increase certainty of labour place, to protect employee on a basis 
of objective customer-oriented criteria. In this case firm must calculate with higher planned 
expenditures to determine suitable labour time system (the need to plan personal). 

Despite of avoiding discharging of personal in the period of bad entrepreneurial climate, it is 
not useful for the firms; these processes are usually evaluated by non-entrepreneurial subjects in 
practice (e.g. scientists, labour union representatives, state or scientific administration) as a way of 
unemployment solution. Even enterprise management generally agrees with this evaluation because 
it contributes to their authority and image. Two main functions of flexible acts – solution of 
economic and market difficulties and solution of unemployment are obvious part of the scientific 
analysis and publications. Solution of certain difficulties of firms usually moves ahead solution of 
unemployment problems. Effective enterprise functioning, increasing of turnover and performing 
on attractive and prosperous markets requires higher production capacities, capital and human 
resources. Temporal decreasing of human capital usage in the period of economic difficulties 
contributes to unemployment problems solution, though. If we have a look at the period of 
economic difficulties, they are often solved by non-standard employment strategies loading the 
employees - a human capital.    
 

2. The potential contribution of flexible forms of employment to economic development 
Implementing of the flexible labour relations in the strategies of employment of the West-

European firms and companies occurs at the end of 1960’s and at the beginning of 1970’s 
Successful after-war development of the West-European economies was at the end. Further 
economic development requires imperfection of labour quality in all spheres of the economic 
activities – in new products, in new technologies, in new marketing conceptions, methods of 
communication with customers, in new organisational structures and management styles. 
Competitive tension increases and thus firm difficulties become risky for it to stay on the market. 
Firms try to avoid the economic difficulties (such as decrease of sale, lost of market segment, 
increase of input prices) by implementing the flexible elements in the labour relations and thus 
transfer the risk of existence on employees.  

As the first and mostly spread flexible acts firm applies reduction of working time on one 
working day, working week, working month or year. The most common is capacity per week. Firms 
apply their requirements on flexibility after discussion with labour union representatives in a form 
of time quotas. The application of flexible labour relations grew since 1975 till 1991 in the 
European Union countries from 3 to 26 per cent. In 1991 in the countries as The Netherlands, 
England, Denmark every fifth firm applied time working quotas or reduced working time. In 
Germany it was only at the level of 7 per cent [7, 48-49]. 
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In next years to come the other new forms of flexible actions within job organisation and 
labour relations between employers and employees were announced. For example, at the beginning 
of 1970’s German enterprises perceived statements such as “two-week delivery date”, “now in 
October”, “full employment at the year-beginning” as impossible. The main task of firm 
management was to provide homogenous delivery dates for the whole year and thus to avoid 
significant fluctuations as temporal discharging, shortened working time, etc. 

Progresses in the questions of job organisation and realisation of labour relations in the 
countries with developed economy have changed significantly. Certain organisational changes at 
work and in forms of employment were connected with creation and application of tele working 
(job outside the working place). The assumption for creation of such labour forms was development 
of communication technologies which allowed immediate connection and communication of worker 
with working place and if it was necessary, also delivery of results by phone, fax, Internet and other 
communication tools. Worker can stay at home, nearby customer or supplier, market partner etc. 
The forms of tele working are home tele working (working place in the household and working 
place at once), mobile tele working (most of the working time spent outside job – business trip, 
visits of customers), tele working in SONOs (small office, home office). 

Tele working does not cause problems of its acceptance by employees like the other flexible 
labour forms. The most of employees judge it positively and find it acceptable. According to the 
results of empiric research, tele working allows 72% of responders to optimally join occupation and 
private life, 50% can save time, 37% can better organise leisure time and vacation, 21% save travel 
costs, 3,6% solve health problems, 1,1% can further educate themselves, 0,7% can avoid 
unemployment [8, 79-85]. 

Job Sharing-model became one of the flexible forms of job organisation in 1980’s. Its nature 
is voluntary division of work place and capacity of working time and also of the responsibility 
between two managers [9]. Managers see the attraction of this model in an opportunity of 
avocation, usage of leisure time for different activities, for life-long education, for solution of health 
problems and for widening the individual time space. Next, divided working time allows to work 
with a pleasure, concentration and engage what brings success and full use of own skills. But the 
major lack of dividing working time between two managers is an absence of opportunities to prove 
and to do something [10, p. 104-107]. 

More difficult to organize job in practice is when enterprise uses different forms of 
shortened working time. In research provided in 1998 on a sample of 252 895 employees from 
various branches of industry and services, the shortened working time was also positively 
evaluated. 56,1% of responders said that shortened time allowed them to focus on different jobs, 
firms and technologies; 18,1% could avoid the unemployment; 12,8% could get different job 
position, working place or move ahead in the carrier; 9,4% could provide flexibility/mobility; 8,1% 
could retire or get new social contacts; 6,4% could become independent; 3,1% saw shortened 
working time as a chance to seek for new opportunities [11, p. 571-575]. 

Realisation of timely shortened forms of occupations often faces difficulties with its 
acceptance from the side of employees and from the side of labour unions to avoid agreed tariffs, 
though. Mentioned negatives from provided research can be summarised as follows: financial 
looses face 44,2% of responders, 26,1% do not prefer flexibility concerning working place and 
activities of colleagues, shortened vacation (8,6%), bad image (4,7%), few work activities (3,6%), 
absence of special and professional growth (3,6%), negative influence on leisure time use (2,8%) 
[12, p. 51-55]. 

On the other hand, acceptance of shortened working time and further reduction of 
employees’ salaries is not easy. The experiences of Volkswagen are concrete example of survival 
without mass discharging of employees. In 1994, due to the decrease in car sales and lower 
revenues, the enterprise found itself in financial and economic difficulties. [13]. Traditional 
approach in solving of these situations could not avoid mass discharging and production reduction. 
In this case the automobile management chose different way of solving the economic difficulties. 
Basic decision of management was to avoid mass discharging. After the agreement with labour 



 16

union management proposed to shorten working time from 35 to 28,8 hours per week. These 
restrictions affected 35 thousand workers. Despite of sceptic assumptions, most of the employees 
accepted this proposal to shorten weekly working time. 49% of VW workers agreed with this 
restriction and only 16% disagreed. In the category of employed women, even 58% proclaimed 
agreement [14, p. 337-341]. 

Shortening of working time from 35 to 28,8 hours per week was only one of the restrictions 
to be made. Improvement in the organisation and labour management increased its intensity, 
efficiency and they excluded unnecessary work positions. In fact, almost reduced number of 
employees did original production. There were no actions taken to reduce the economic production. 
It meant that lower number of workers (in fact the same number of workers with shortened working 
time) was doing the original range of planned hours. No doubt these actions were successful. The 
scientific and general entrepreneurial public called these actions as “28,8 hour week”, “four-day 
week”, “new unpredicted working time”, “oriented on market rhythms”, and “the first effective tool 
to beat crisis” [15]. 

Publicity of mentioned restrictions within the entrepreneurial and scientific community did 
not reach an adequate level. Both enterprises and firms with similar problems, nor specialists from 
advisory agencies searched for the experiences from experiment provided by Volkswagen. Since 
the euphoria from unique managerial decisions was gone, several doubts against them arose. First, 
the economic difficulties were not conquered by implementation of flexible labour restrictions only. 
Their share in a structure of another restrictions and their role in solution of the economic problems 
of German automobile company cannot be measured preciously.  

Second, these restrictions are different and even contradict to each other. While another 
actions in this model belonged to the area of labour intensification, organizational structure and 
management methods, working time reduction was connected with using of one of the most 
important production sources – a labour power. Since this is only a mechanic reduction of labour 
power and is not part of implementation of more productive technologic actions or innovative 
organizational and management elements, it can be hardly part of progressive economic actions.  

All actions of saving plan “For Motion” were supposed to save about four billion Euros by 
the end of 2005. These restrictions also faced VW Slovakia. It means that present management sees 
the main outcome from present economic difficulties in reduction of employment costs. This fact 
allows to anticipate that flexible labour relations might have not been dominant element in saving 
the financial capital, nor in decreasing total operation costs. Or, on the other hand, it was not 
determined whether realized flexible actions were the main source of savings and solution of former 
concern economic difficulties. Therefore, present management considers as the best way of solution 
of problems to discharge the employees. Liberal approach of state and labour unions to strict rules 
of discharging the employees in conditions of current economic situation in Germany is helpful. 
Implementation of similar actions and their economic effectiveness maintain open questions of 
organizational system and labour administration between employees and employers.  
 

Conclusion 
Labour relations as a source of solution of economic difficulties and unemployment 

problems are still considered by entrepreneurial and scientific community and they are subject of 
managers’ decisions. Cases of effective managerial decisions connected with implementation of 
flexible labour relations did not become suitable experience for the application in the other firms 
and in the other economic conditions. These experiences even showed that flexible actions were not 
always the effective tool in solving the unemployment problems and firm economic problems. 
These flexible actions still remain an open question of the economic practice and the subject of 
theoretical thinking, empiric researches and managerial decisions. Firm management understands 
that success of any organisation can be determined by the labour force mobility and readiness of 
firm to accept and flexibly react on labour market requirements.  
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THE MODEL OF THE EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - THE SINGLE 
ALTERNATIVE TO BULGARIAN ELECTRICITY MARKET 

 

JEL: D 43; Q 43; 
 

The price of electricity in the Republic Bargariya was always a topic and permanent food for thought for both 
businesses and households as final consumers. The paper aims to show the specificity of trade in electricity - in 
principle and in chasnost features and imbalances on the Bulgarian market. To demonstrate the need for organized and 
working stock market for electricity and the need for their daily work transparent. The accession of Bulgarian 
electricity market to the European Energy Exchange EEX would be the best alternative for solving problems. 

Key words: Market Pricing; electric energy market, Energy Prices; European Energy Exchange – EEX 
  

A sector for sale of electric energy became operational in August 2000 with the Group of the 
German Exchange (Gruppe Deutsche Börse) in Frankfurt. The exchange is called European Energy 
Exchange – EEX). Transactions are made on EEX with all primary-energy sources: electric energy, 
natural gas, coal, oil and harmful emission quotas. 

Cash power exchange market – EPEX SPOT is the cash power market uniting the markets 
of France, Germany, Austria and Switzerland. Together these countries represent more than a third 
of electricity consumption in Europe. The seat of the company is in Paris with offices in Leipzig, 
Bern and Vienna. It was established in 2008 based on the merger of the power exchanges 
Powernext SA of France and EEX AG in Germany. Gradually integrated to the market of these four 
countries are the markets of Italy, Spain, Czechia, Slovakia, Poland, Hungary, Greece and Romania. 
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The exchange mechanism allows the arrangement of offers as legally binding agreements for 
purchase or sale of a particular quantity of electric energy in a given zone, for supply at a 
determined price (the so-called market clearing price). 

Completed deals are forwarded immediately to the central counterparty for each transaction 
– the European Commodity Clearing (ECC). It is a central counterparty for all buyers and sellers 
who, as a rule, do not know each other. The clearing organization will always step in as a universal 
intermediary between buyer and seller, i.e. it provides for both the liabilities of buyer versus seller 
(payment for the electric energy), and for those of seller to buyer (the delivery of electricity). 

As an important result of the exchange trade EPEX SPOT publishes daily exchange prices 
which are determined in a direct meeting of demand and supply. As such transactions are the result 
of extensive, open and transparent competition between orders by members of the Exchange they 
reflect the best available information as at this point of time in the market environment. Usually the 
cash market is organized ‘a day ahead’ and ‘within the day’. 

The number of players on the EPEX SPOT cash market is continuously growing and at this 
point of time they are 236 firms from 24 countries, and there are licensed traders including from 
Romania and Greece. It is enough to look at the map with the geographical location of players in 
trade on the European Energy Exchange and the legitimate question will arise – why no Bulgarian 
participation on this market. While the exchange market guarantees: 

-fair and adequate behaviour of members of the Exchange; 
-safe delivery and payment for the traded electric energy; 
-anonymity of transactions – producers do not know to whom they sell and buyers do not 

know from whom they will buy actually; 
-transparency in determination and variation of the price in accordance with demand and 

supply for every moment of the day. 
Calculated by the cash market of the EEX exchange are also the respective indexes by which 

graphically presented is the variation in electricity price from various sectors of the market: 
Phelix – index for physical delivery  (Physical Electricity Index) – reporting on a daily basis 

a published price for base load (Phelix Base) ad the peak load (Phelix Peak) on the market of 
electric energy for the area of Germany and Austria market. The index is calculated from prices on 
the EPEX SPOT cash market (the exchange acronym for such market). It is calculated as 
unweighted arithmetic average in two variants: with base load and with peak load. The index is 
used as a base (underlying) asset for Phelix futures and options traded actively on the European 
Energy Exchange. 

Daily PHELIX index for base load (Phelix Day Base) is the unweighted arithmetic average 
price of electric energy for the hours from 1 to 24 traded on the spot market. It is calculated for all 
calendar days of the year. 

Daily PHELIX index with peak load (Phelix Day Peak) averages the prices of electric 
energy traded on the spot market for the hours from 9th to 20th hour for all business days of the year. 

Monthly PHELIX index for base load (Phelix Month Base) is calculated as an arithmetic 
average of all day values of the index for all calendar days of the month. 

Monthly PHELIX index with peak load (Phelix Month Peak) is calculated as the average 
(unweighted) of all values of the PHELIX Day for all days from Monday to Friday of the respective 
month. 

The wholesale price of electric energy varies within wiled limits yet it is always the result of 
the momentary ratio of electricity demand and supply. 

In line with the cash transactions also possible are three main types of term transactions – 
futures with physical delivery, financial futures and options. They feature a similar method of 
determining the price – in auction or an ongoing price fixation. Traded on the European Energy 
Exchange are also options, yet for the territories of Germany and Austria only. They are called 
PHELIX options as they are based on the PHELIX index and have a possible maturity – month, 
quarter, year. 
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Futures contracts for supply of electric energy are two main types – futures with physical 
delivery and financial futures. 

Traded on the European Energy Exchange are futures with physical delivery of electric 
energy for the territories of France, Belgium and Denmark. Such futures come to an end with 
physical delivery of the whole quantity of electric energy for the entire period of the contract. 
Calculated in the last trading day (for week futures) and two exchange days before the period of 
delivery for the months futures is an ‘ending price’ for the futures. Usually this is the last price at 
closure of the trade in such futures. The buyer of a futures contract is obliged to receive the entire 
contracted quantity of electric energy for the whole period of the contract and to pay it at the ending 
price. The seller of the futures contract is obliged to deliver the contracted electric energy at 
constant parameters for each day and hour of the period of supply. Generally the contracts make 
provision for delivery of 1 MWh of electricity per each astronomical hour of the period of supply. 

Financial futures admitted for trading are for the territories of Germany/Austria, France and 
Italy: 

Review will be made here only of financial futures for the territory of Germany and Austria 
based on the PHELIX index: 

 Financial futures on the Phelix index for base load (daily, weekend, weekly, monthly, 
quarterly and yearly) – Phelix-Base-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-Futures; 

 Financial futures on the Phelix index for peak load (daily, weekend, weekly, monthly, 
quarterly and yearly) – Phelix-Peak-Day/Weekend/Week/Month/Quarter/Year-Futures; 

 Financial futures on the Phelix index without peak load (monthly, quarterly and yearly) – 
Phelix-Off-Peak-Month/Quarter/Year-Futures; 

 Starting February 2015 French and Italian futures will be released for the days and for the 
weekend, as well as financial futures for the territories of Spain and Switzerland. 
The ending price for financial futures is determined on the calculation after a particular 

index which averages the prices from auctions for each hour of the day/night on the cash market 
‘day forward’ per each discrete market territory. Usually prices are determined for base load, for 
peak load and for off-peak load, respectively. Ending of financial futures takes place only with 
equalization of the position with payment. i.e. there is no physical delivery of electric energy here. 
On maturity day the buyer of the financial futures is obliged to pay the difference between futures 
price and the fixed lower ending price. Where the ending price is higher than the futures price the 
difference is then paid by the seller of the futures contract. Such payment shall be effected until two 
days after maturity of clearing. 

Options are another type of term transactions in which a right is being bought. Rights are 
two types: in the case of Call-option the right is ‘to buy’ at the price of exercise and in the case of 
Put-option the right is ‘to sell’ at exercise price. The buyer of a put option is entitled to receive a 
short position in a respective futures at the option exercise price on the last trading day. The seller 
of a put option receives, when exercising a long position in the respective futures, an Option 
Premium – this is the exchange price, which is paid at buying the right. Types of options – they are 
European type, which means that options are exercised on the last day for trading only. Option 
series – these are all call and put options on one and the same base asset with same exercise prices 
and one and the same maturity period. Offered for the first trading day for each maturity period are 
at least three series with different exercise prices – one of them shall be ‘cash’ (in-the-money), the 
second one - ‘on money’ (at-the-money) and the third price must be ‘out of money’ (out-of-the-
money). 

Traded maturity periods – in the case of Phelix year options there are four possible contracts 
with possible maturity coming in the end of each quarter of the current year: 

 maturity at the end of March – April Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-
Apr-Option); 

 maturity at the end of June – July Phelix year option for base load (Phelix-Base-Year-Jul-
Option); 
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 maturity at the end of September – October Phelix year option for base load (Phelix-Base-
Year-Oct-Option); 

 maturity at the end of December – January Phelix year option for base load (Phelix-Base-
Year-Jan-Option). 
The price of electric energy in the R of Bulgaria has always been a topical theme and a 

permanent reason for reflection for the business and the households, both of them as end 
consumers. The present article is intended to show the specifics of trade in electric energy – in 
principle and in particular the peculiarities and disproportions of Bulgarian market, these actually 
being an obstacle for the development of a normal competition on this market. Still observed in the 
Bulgarian electric energy market are multiple restrictions on participants in this trade that prove the 
limitation on competition when transactions are made in electric energy thus delaying actually the 
transformation of the market from state monopoly to an efficient market. 

The legislative framework of the European Union for the electric energy market is 
embedded in Directive 2009/72/EC. (DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 13 June 2009 concerning the common rules for the 
internal market in electric energy). [4] 

The main actions, terms and objectives for implementation by the member states can be 
summarized and presented as follows: 

 Main purpose: to achieve a ‘…fully open market, which enables all consumers to freely 
choose their suppliers and all suppliers freely to deliver to their customers.’ 

 The full market opening aims at dividing generation from delivery of electric energy, so that 
conditions could be established of loyal competition and opportunities for market impact on 
the changes in electric energy price; 

 The Directive requires that all producers shall be competitively put on a level playing field 
in an objective, transparent and non-discriminatory manner, as well as third-party access to 
be provided to the transmission and distribution systems in conformity with the 
requirements for full market opening. 
The issues relative to Bulgarian energy sector and the trade in electricity in particular, have 

been a topical and morbid theme for years now. This is in consequence of the disproportions 
superimposed with time and contradictory rights and obligations of players in the Bulgarian electric 
energy market. Most generally they boil down to the following: 

In September 2008 the Bulgarian government decided to amalgamate the energy companies 
of Bulgaria into Bulgarian Energy Holding (BEH), which includes NEK, Kozloduy NPP, Maritsa – 
East 2 TPP, Maritsa-East Mines, Bulgargaz, Bulgartransgaz and Bulgartel; 

The increasing number of wholesale consumers and traders purchasing and selling electric 
energy on the Bulgarian market is a sure sign of the improved market environment and the 
increased opportunities for competition. Yet I need to immediately note that the ‘free market’ 
occupies a mere 9.2% of the trade in electric energy for 2013 [8, p. 23], while the expectations for 
2014 are that the quantities of electric energy sold on the free market will be some 10% of the total 
quantity for the year. 

Electric energy consumption is irregular during the different hours of the day and this forces 
the System Operator of the respective territory to temporarily disconnect particular producers (the 
time of forced outage of capacity varies from several hours for HPP and TPP to 2-3 days for NPP, 
with at least the same time needed to put them back into generation mode), or to connect new 
capacities to the system as it must be balanced all the time – to have just as much electric energy 
generated as will be consumed. The classical example of balancing the electric energy system are 
hydropower plants which generate electricity in peak hours and then become consumers and start 
pumping the water back upwards so that it can be used again in the generation of electric energy. 
(See Art. 108.(1) of the Energy Law (EL): ‘Single operational planning, coordination and control 
of the electric energy system is performed by the operator of the electric transmission network and 
by the operators of each of the electricity distribution networks’). 
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The main regulatory body is the State Energy and Water Regulatory Commission (SEWRC). 
A total 13 principles are set forth in Art. 23 of EL by which the Commission shall be guided in 
performing its regulatory powers. Such principles are in full compliance with the requirements of 
European Directive 2009/72/EC, yet their application is usually accompanied by contradictory 
comments and opinions of various experts from the sector. 

The differences in prices of individual producers also are specified by SEWRC and they are 
speaking in their own way when exemplifying the disproportions. The price of electric energy from 
the thermal power plants in Maritsa East is two to three times higher that that from NPP and this is 
mainly due to the commitment assumed for purchasing the entire quantity of electric energy 
produced by the two TPPs. The National Electric Company (NEK) to deliver electric energy to all 
end consumers and to maintain ‘fair’ prices. In order to meet such expectations NEK purchases the 
cheap electric energy generated by Kozloduy NPP, covers the costs of availability and buys out the 
entire quantity of electric energy produced from renewable energy sources (RES). The price of the 
public supplier is thus obtained – 110.58 Levs for one Mega Watt hour (1 MWh) as shown in the 
drawing. It was increased from 01.07.2014 to 114.10 Levs per MWh, net of VAT, by SEWRC 
Decision No. Ц – 12 of 30.06.2014. 

By its Decision No. Л-422 dated 31.03.2014 SEWRC granted a license for the activity 
‘organization of a stock market of electric energy’ for a term of 10 years to the state company – part 
of the Bulgarian Energy Holding (BEH) – Bulgarian Independent Energy Exchange EAD. This 
company will use the technical and material resources of Electricity System Operator EAD and for 
such purpose the system operator undertakes to separate, rehabilitate and provide the module 
Organized Market ‘Day forward’, which has been part of the electric energy market in Bulgaria 
since 2010 until now. A Business Plan of Bulgarian Independent Energy Exchange EAD was 
presented for the period 2914-2018, wherein provision is made for starting the activity in 2014 and 
expansion in 2016 by purchasing a platform for ‘market coupling’ through which it will be possible 
to organize a stock market within the framework of the same day. It is envisaged to sell in 2014 on 
the stock market quantities a little over 4 Terra Watt hours and in 2018 such quantity is expected to 
double – to 8.5 Terra Watt hours. Provision is made for a fee for transactions on this exchange in 
the amount of 0.10 Levs per Mega Watt hour (MWh). One can notice that the presented Business 
Plan is for 4 years and the License was granted for 10 years. There was interest also expressed by 
the private company ‘Bulgarian Energy Exchange’ which applied for the issuance of this license 
too, but it was not approved. 

The process of transformation from state monopoly in the energy sector to a free efficient 
market is accomplished when participants in this dealing begin to make transaction among them at 
transparent exchange rules and guaranteed equal treatment of all players in the market. This market 
shall also imply the striking of term deals (futures and options) under perfect regulation because the 
interest of each participant in the trade in electric energy can be protected with the appropriate 
selection of term deals against risks unacceptable there for. 

There is a text in the Annual Report of SEWRC for the European Commission that ‘…the 
income available to Bulgarian households is the lowest compared to the other EU countries. 
Although the price of electric energy for the households is also the lowest, the share of population’s 
income used to pay electric energy bills is considerably higher than the average one for the EU. 

In order to discontinue this Bulgarian paradox to pay the lowest price for electric energy in 
Europe and at the very same time such price to be the greatest burden for Bulgarian households we 
must join, as soon as possible, the European Energy Exchange and to see generated electricity 
sold in a transparent manner. NEK obligations as a public supplier and the agreed rights of other 
players in the trade in the Bulgarian market shall be regulated and compensated by the government 
beyond any market relations. Most probably this again will be tax and non-tax burdens in the price 
for end consumers yet the state must intervene on its part in shouldering the burdens in our energy 
system as all this had happened with the collaboration or inaction of the ruling government 
structures. 
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CREATIVE INDUSTRY AS A SECTOR OF THE NEW ECONOMY 
 

This study is dedicated to an analysis of contents of such terms as "new economy" and "creative industry", 
which are already well known in the scientific and vocational communication. Furthermore it defines nature of those 
economic phenomena, which they mirror. Moreover common characteristics and differences between new economy and 
creative industry are being studied in order to determine the principles of evaluation and measuring of these economic 
phenomena. At the same time it is stressed that the measuring of efficiency of new economy and creative industry in the 
structure of other branches of economic production and their role in the GDP should be based on the creation of 
innovations and gained added value. Keywords: nova ekonomika, ľudský kapitál, tvorba inovácií, kreatívny priemysel, 
ukazovateli kreativity.    
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Introduction 
The result of scientific revolution, which took place in second half of 20th century, was 

accelerated course of all economic processes. This acceleration was influenced by the 
implementation of new knowledge into economic production. Gained and evolved knowledge 
begins to substitute material costs. At the end of 20th and in the beginning of 21st century we 
witnessed the world entering the informative revolution and the basics of the so called informative 
or knowledge society (economy) were created. The main indicators of knowledge production are: 
the transformation of knowledge and information into the key source of economic development, 
forming and developing of the IT goods and services market and the transformation of universities 
and scientific organizations into the main producing institutions of present society. Adequate 
technological changes contribute to this process - computer elaboration, storing and spreading of 
information. Computers and internet, which have made it all possible, are based on commercial 
networks and are run in the dialogue regime. 

Above listed trends in the development of world economy and especially developed 
countries significantly differ from former economic processes, changed their nature, character and 
dynamics. These new and quite different productions, which importantly influenced and changed 
traditional industries, have been named as information, network, internet, knowledge or new 
economy.  

Theoretically, the definition of the new or knowledge economy is usually connected with the 
process of creation and elaboration of information. That is the reason why modern and developed 
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society is also called information society. The Characterization of human capital as s human 
creative ability is usually taking place within the processes of creating and analyzing new 
information. On the other hand, the processes of management of human capital or human resources 
are not connected with the processes of creating and analyzing new information, but with the 
personal aspects of managing people in the organizations.  

Later on, when the above mentioned terms and categories are becoming a part of scientific 
language and communication, the term creative industry is created and we can witness different 
typologies being made – not only of the producing companies, but of cities, regions, countries or 
particular social groups of population – according to the indicators of creativity. These criteria of 
creativity in the above listed typologies are being shifted to the following: indicators of internet use, 
books reading, and other cultural activities such as theater running, concerts, libraries, museum and 
so on.   According to these criteria we can say that the culture, cultural education, public 
administration and publically financed art, informal associations like for instance amateur groups, 
foundations, and associations are becoming the branches of creative industry. Advertising, 
marketing, media, film industry, internet, mobile phone, music industry, electronic publishing 
houses and printed media, video- and computer games, activities connected with the running of 
cultural facilities, libraries, exhibitions and so on belong here as well.  

The question whether the processes like new economy and creative industrial are different or 
interconnected remains unanswered. Is the latter the part of or only one of many branches of new 
economy or is it a synonym for the term new economy? What are the criteria of new economy and 
creative industry are they substantially the same or are they different? How can the new economy 
be differentiated from the traditional one, or the creative industry from the traditional, 
uncreative? This study tries to determine the direction and basic approaches to the definition of 
these new processes, which would enable us to further study and define specific criteria of their 
determining, defining and evaluating.  Therefore the main goal of this study is to determine the 
nature of such new social phenomena like new economy and creative industry, define their 
differences or connections with the intention to create the basis for evaluation of system of specific 
evaluating criteria and measuring of their economic efficiency.  In order to achieve this goal 
following tasks have been defined:  
- Specify the essence of  new economy (production) and determine its differences from the 

traditional or “old” economy (production); 
- Define the nature of creative industry and determine its differences from traditional 

(“uncreative”) industry;  
- Execute an analysis of the nature of new economy and creative industry and find out whether 

some common basic characteristics or qualities can be determined, which would enable us to 
justify and specify common criteria of defining, evaluating and measuring of economic 
efficiency of new economy and creative industry.  

Research methods used in the study are: historical analysis of the process how the new 
economy and creative industry has been formed; theoretical analysis and comparison of conditions 
in which new and traditional economy have been created and developed; theoretical analysis and 
comparison of conditions in which creative industry have been created and developed.  

Scientific originality of the article is: 
 

New economy structure in the present economic production 
Significant changes within the economic production, on the labor market and within the 

employment, shifts in the consolidation of society, which took place in the last decades of 20th 
century, have been referred to as postindustrial society (post-industrial society [1] or the third wave 
according to Toflers [2], third wave [3]. Revolutionary changes in the economic processes 
happening during this period have been called innovation economy, electronic economy, knowledge 
economy, internet economy, network economy, digital economy or new economy.  

Term “new economy” is often used in order to name these changes, which significantly 
influenced the structure of economic development factors and the rules according to which the 
former model of economy have been functioning [4; 5]. Most authors use the term “new economy” 
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in order to name the fact that the knowledge is becoming the decisive capital, cost factor and the 
source of economic development [6-8]. New economy is an economy of knowledge and ideas, 
where innovative thoughts and technologies fully integrated into services and goods are the key to 
the creation of new jobs and higher living standard.  

The main quality of new economy is its nonindustrial nature and the fact that used 
production factors differ from those used in the industrial or other traditional production. Already 
gained information in the form of knowledge are further elaborated in the new economy and based 
on them (just like in the industrial production) a new product is being created – new information, 
which offers a possibility to find out how a new perfected product or service can be made (with 
lower costs, more efficient, safer, with reduced amount of needed material or using more affordable 
substitute, being produced in a shorter time and so on). Therefore we can say that information 
makes the production swifter, more efficient and perfected. Furthermore this means that 
subsequently there exists also a traditional industrial production and other activities, which under 
the influence of information production also change their former qualities. 

The most significant difference of new economy is its production factor or the source of 
production of new product. Main production factors in the industrial production are limited 
resources – land, labor, material and capital. Knowledge, which contains usable data, information, 
ideas, symbols, ideology and values, is main and also an unlimited resource, which can be used by 
more economic subjects at the same time. Main source of production of this factor is human ability 
to create, look for the new sense of ideas, reveal the unknown in the already existing processes – 
gain new knowledge.  In order to create this knowledge, which can be used in other spheres of 
production and accepted by the knowledge market, one specific and irreplaceable resource is 
requested – human creativity. Innovations are made by human ability to accumulate knowledge and 
on this basis to create new knowledge, which can be used to perfect production, its management and 
so on. That is the reason why the importance of permanent education of employees is nowadays so 
stressed [9].    

Even though it is said that information is an input factor in the new economy, this 
information is being used in a different way than in the industrial production. Information as a 
production input is not a subject to the machine execution, technologies or human labor. In the new 
economy it is being handled by man in the process of intellectual and creative work.  Therefore man 
not only handles production inputs – information, but he is the input itself as well, inseparable 
quality of information. Without connection to the certain human being capable of handling this 
information it has no other significance or value.    

In reality information as an input factor in new economy also have no other significance, 
because new information usable for innovative purposes in the other spheres of human activities are 
not being made by logic or mathematic combination of old knowledge or by their mechanical, 
physical or chemical elaboration. New knowledge can be created only by human ability and 
creativity. And for these purposes – for the development of human ability to create new knowledge, 
for education and forming of creative abilities – old information are inevitable.  

The only one factor and capital employed in the process of manufacture is human creativity. 
The human capital is defined by very specific qualities that are not typical for material and financial 
capital like machines, technologies, funds etc. In a certain way human capital is complementary to 
the technology and production conditions. People and organizations can utilize their human capital 
best when conditions and equipment enabling creative potential use are available. Computer 
programmers’ qualifications cannot be used in a country where computers and software are not 
available. Physical capital thanks to the laws on decreasing yields is more profitable in a place 
where there is a shortage of the physical capital.   Also in the past clever and creative people were 
born, but appropriate technology was not available, economic and social conditions did not allow to 
utilize people’s knowledge and to establish new forms of economy where human potential, people’s 
abilities and knowledge  could be exploited as a resource for production. 

We can conclude that human ability to gain knowledge and create innovations is a capital 
for production only under a condition if the knowledge and innovation have become the subject of 
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buying and selling process and can be utilized in some other industries. Creativity of people as a 
human potential is not a sort of production capital and the base of new economy. Creativity 
becomes an industrial capital and lies in the core of new economy only if it is utilized in the process 
of innovations to be sold. 

Clever and creative people found their jobs in some other industries, they manage them, 
coordinate, and with their abilities they cope with some difficulties, fulfil the tasks utilizing their 
creativity. Their creativity is utilized to manage the production smoothly so that material things and 
products can be manufactured. Selling the products they gain funds to cover the costs of 
manufacturing process, to remunerate the labour power including labour force creativity. New 
added value that is created in this manufacturing process is based on the product and the labour: 
manual, intellectual, creative, managing, etc. Similarly to product ranked into sectors also value 
created in a product belongs to one of the sectors – industry, agriculture or services.   

Human capital an innovations are utilized in research institutions that work within the 
education system and research institutions funded by businesses and the national government. 
People employed in these institutions focus their activities on gaining knowledge and information. 
They aim at processing the information so that it can become utilized in industries. In this process 
creativity can form just a small part of innovations if we consider time, mental or intellectual 
consumption. Covering the costs spent on innovation creation, intellectual work remuneration is 
based on commercial price calculation for the innovations created. In this sort of industry “new” 
information as “added” value has its price because “new” equals “added” [10].      

It can be concluded that a feature of new economy is innovations creation (new knowledge, 
ideas, methods, technologies, finding new solutions, etc) so that they can be sold and utilized in 
industries. So in this way innovations and new information have become a sort of goods subjected 
to the process of buying and selling. The price for a product includes also the price of the 
information needed in the manufacturing process.  

Measuring new economy and measuring its relations towards other industries or towards 
creating GDP should be based upon a given principle that added value expressed in monetary units, 
in currency is sold at the market or it is included in the price of innovated product. The issue of the 
ratio for different types of labour spent on innovations creating or on added value created in the 
process of manufacturing and selling the product, should become irrelevant.  Human creativity is 
the main resource for the product; it is its production capital. This fact defines other differences in 
new type of industry if compared it to some traditional industries, agriculture, services.  

 

The economic activities of  companies creative industry and development of new economy 
The term “creative industry“is formed and based on results of human activities analysing 

affiliated with expressed values – ethic, spiritual, symbolic, etc. Similar performances are defined 
with a high volume of creativity. The term creative industries encompasses a broader range of 
activities which include the cultural industries plus all cultural or artistic production, whether live or 
produced as an individual unit.  In the European programme of culture in global world artistic 
production is considered to play the key role in cultural and creative industries. Cultural industries 
include underproductive assets – concerts, theatres, museums and mass reproduction of cultural 
products like books, films, audio records. The cultural heritage is presented in the form of running 
museums, libraries, archives, etc. And creative industry is meant to be a resource for innovations 
and includes designing, architecture, and advertisement [5].  

Cultural industry including art, culture and cultural heritage is a part of creative industries 
and is considered to be a subset of creative economy [11]. Creative economy is defined as a set of 
three mutually connected parts. The first part involves forming creative clusters that are presented 
via commercial and no-commercial companies. The second part is creative labour based on creative 
personalities. The third part includes creative community that is a space where conditions for 
creative economy are set up. Similarly creative sector is defined and is a subset within a creative 
economy and is divided into commercial public and informal sector [2].   

The commercial sector base is formed by creative labour force creating values in the field of 
culture, media, crafts and affiliated industries. Creative industries include marketing and 



 26

advertisement, media, internet, mobile, music and film industries, electronic publishing, press, 
computer games, crafts, fashion and design, running museums, libraries and exhibitions and 
activities of different cultural and amateur agencies and unions [12].  

Creative industries as a part of creative economy carrying out a transfer of creative products 
belong to commercial field represented by creative and cultural industries but do not offer any 
possibilities how to develop basic principles and criteria and indicators for measuring creative 
industry, economy outside these industries and how to measure the ratio between them and GDP.  

Most definitions of creative economy and creative industries deal with culture and art and 
were designed in the period of making them intensively very commercial. Wiesand and 
Söndermann emphasize that during many years the sector of culture as a commerce field and its role 
in employment rate has been underestimated. The European Commission bases its attempt to define 
the relation between creative and cultural sectors on the above mentioned studies [13]. The 
affiliation between technological, scientific and arte and economic creativity are emphasized in the 
Report by European Commission. On the other hand the principles of evaluating, assessing and 
measuring the value of human creativity in different industries are not developed in the report.  

 

Discussion and result 
Referring to the above mentioned facts, definitions of culture and art as branches of creative 

economy are useful and needed in the process of observing and researching trends in development 
of commercial and public sectors. Definitions of creative economy and creative industries are not 
employed in the field of science, research and development as fields where human creativity is 
employed as well. Creativity plays a key role in technological, economic and social development. In 
the last century a scientific discovery represented only a piece of interesting information and 
brought some knowledge but with no significance for technological or economic development. At 
the turn of 20th and 21st centuries most discoveries bring some economic effect resulting in labour 
productivity growth, costs reduction. 

Neither the above mentioned studies nor the European Commission categories  division can 
be a base for developing principles and indicators for economic evaluation and measuring real 
output of creative industries within economy and their ratio in creating GDP [5]. Creative industries 
output cannot be measured by means of any indicators. A statistic framework for quantification of 
creative industries or ranking them among traditional industries would be very essential and 
effective. Creative industries cannot be defined at the level of organizations and they are not able to 
form professional associations [14-16].  

Our attention should be focused on the term “development”, as in most small and medium 
manufacturers applied research and permanent creation of new products is hidden behind this term. 
Real innovations are made and are represented by new knowledge or new products that include the 
new information and knowledge. Production does not mean a repetitive activity with a mass product 
or a new unique product at its end. This can be illustrated by an example: In the department for 
development in the car producer Volkswagen two thousand people might be employed, it does not 
matter how many people and what activities they perform, the most important is the fact that they 
all participate in the innovation creation. All the costs spent on innovations represent the operation 
costs, the costs spent on company operation [17; 18]. The yield, revenue and profit are the 
innovated product bearing a competitiveness benefit. This includes also many years of other 
workers´ work producing cars, creating profit for the company and earning their own living. Real 
profit is a sum of money paid by a competitive company for the innovated product (new car model), 
in case it has not developed its own one.  

We can conclude that a relevant feature of creative industries is creating innovations (new 
knowledge, idea, methods) with the purpose of their commercial utilization and using them in 
practice. Measuring outputs in creative industries and their effectiveness and the ratio towards 
creating GDP shall be based on the principle – in creative industries the added value expressed in 
currency is reflected in the product price that is sold. The added value forms a part of the product 
sold at the market or the value represents and can be reflected in an innovated model of the product.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ З 
УРАХУВАННЯМ ЇХ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ 

 

The methodological approach to evaluation of a highway transportation work based on consideration of the 
highway length, its transport operational condition, reduced vehicle density, traffic safety, operation conditions has 
been offered. The recommendations concerning determination of daily, annual, actual and maximal transportation 
work of a highway have been given. The calculation results provide an opportunity for ranking all highways of Ukraine 
as well as developing organizational measures as to improving their application. 

Keywords: highway, transportation work, operation efficiency, length, transport operational condition, vehicle 
density, traffic safety, operation conditions. 

 

Запропонований методичний підхід щодо визначення транспортної роботи автомобільної дороги, що 
базується на врахуванні протяжності дороги, її транспортно-експлуатаційного стану, приведеної 
інтенсивності руху, безпеки дорожнього руху та умов експлуатації. Наведені рекомендації щодо встановлення 
добової та річної, фактичної та максимальної транспортної роботи автомобільної дороги. Представлена 
формула розрахунку ефективності використання автомобільної дороги на базі показників фактичної та 
максимальної транспортної роботи. Результати розрахунків дають можливість провести обґрунтоване 

http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf�
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ранжування автомобільних доріг України та розробити організаційно-технічні заходи щодо поліпшення їх 
використання. 

Ключові слова: автомобільна дорога, транспортна робота, ефективність використання, 
протяжність, транспортно-експлуатаційний стан, інтенсивність руху, безпека руху, умови експлуатації. 

 

Автомобільна дорога – це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для 
безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів, що характеризується 
великою кількістю різноманітних оціночних показників. В науково-методичній літературі [1, 
2], виділяються наступні групи змінних в часі показників, що характеризують: 

1) транспортну роботу автомобільної дороги (інтенсивність руху, обсяг руху, склад 
руху, вантажонапруженість дороги, пропускна спроможність дороги, провізна здатність 
дороги, коефіцієнт завантаження дороги рухом, швидкість руху, час сполучення, питомий 
час сполучення); 

2) транспортно-експлуатаційні якості дорожнього одягу і земляного полотна (міцність 
дорожнього одягу, міцність і стійкість земляного полотна, шорсткість дорожнього покриття, 
коефіцієнт зчеплення шини, рівність дорожнього покриття, зносостійкість дорожнього 
покриття, працездатність дорожнього одягу); 

3) загальний стан автомобільної дороги і умови руху по ній (надійність автомобільної 
дороги, термін служби автомобільної дороги, відносна аварійність, коефіцієнт аварійності, 
коефіцієнт безпеки); 

4) ефективність транспортної роботи (собівартість перевезень, дорожня складова 
собівартості перевезень, втрати від дорожньо-транспортних пригод (ДТП), втрати від 
перебування в дорозі вантажів і пасажирів). 

Незважаючи на велику кількість оціночних показників, на сьогоднішній день 
відсутній узагальнюючий комплексний показник, який би розкривав ефективність 
використання автомобільної дороги та дозволяв здійснити порівняння різних доріг у 
відповідності до їх значущості. 

Одним із основних показників, що характеризує значимість автомобільної дороги для 
економіки країни є обсяг транспортної роботи дороги. 

Втім на сьогоднішній день, розрахунку транспортної роботи автомобільної дороги у 
науково-методичній літературі [1, 2] приділяється недостатня увага. У відповідності до 
Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та 
утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням 
автомобільних доріг [3] транспортна робота мережі автомобільних доріг загального 
користування державного (місцевого) значення з урахуванням умов експлуатації 
визначається за формулою: 

 

УЕCРCРCР kLMNТР ****365 ,    (1) 
 

де ТР - річна транспортна робота мережі доріг з урахуванням умов експлуатації, 
брутто-тонн; 

NСР - середньорічна добова інтенсивність руху, авт./добу; 
МСР - середня повна вага автомобіля у складі транспортних потоків, брутто-тонн; за 

результатами обліку інтенсивності та складу руху для автомобільних доріг державного 
значення дорівнює 7 т, для автомобільних доріг місцевого значення - 3 т; 

LСР - загальна довжина автомобільних доріг державного (місцевого) значення у 
кожному регіоні, км; 

kУЕ - коефіцієнт умов експлуатації мережі доріг, що залежить від рельєфу місцевості, 
ступеня складності зимового утримання доріг, наявності мостів та інших штучних споруд, 
кількості туристичних маршрутів, імовірності міждержавних заходів (визначається у 
відповідності до Додатку 2 [3]). 

Вищенаведена формула річної транспортної роботи мережі доріг з урахуванням умов 
експлуатації визначається у брутто-тоннах. Проте ця одиниця виміру не є коректною, тому 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12/paran160#n160�
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1734-12/paran165#n165�
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що з урахуванням всіх складових формули 1 транспортна робота визначається у 
авт.км.брутто-тоннах. Крім того, як зазначається у науково-методичній літературі [1, 2], у 
брутто-тоннах вимірюється вантажонапруженість дороги, що являє собою сумарну масу 
вантажів і транспортних засобів, що пройшли по даній ділянці дорогі в обох напрямах в 
одиницю часу (т/рік або т/доба). Тому можна зауважити, що розрахунок транспортної роботи 
за формулою 1 коректніше здійснювати без врахування показника МСР.  

На обсяг транспортної роботи автомобільної дороги впливають зовнішні та внутрішні 
фактори. До зовнішніх факторів відносяться різноманітні економічні, соціальні, регіональні, 
демографічні, політичні чинники, що впливають на збільшення або зменшення інтенсивності 
руху транспортних засобів по автомобільній дорозі. 

Основними внутрішніми факторами є транспортно-експлуатаційний стан 
автомобільної дороги та рівень безпеки дорожнього руху. Чим гірший транспортно-
експлуатаційний стан дороги, чим менший рівень безпеки дорожнього руху, тим менше 
швидкість транспортних засобів, обмежується рух великовагових автомобілів, що 
призводить до скорочення інтенсивності руху, а отже й до зменшення транспортної роботи 
автомобільної дороги. 

Технічний рівень і експлуатаційний стан доріг мають відповідати вимогам, що 
ставляться до основних транспортно-експлуатаційних показників доріг. До них належать: 
міцність дорожнього одягу, рівність покриття, коефіцієнт зчеплення колеса автомобіля з 
покриттям [1, 2]. 

Кількісно міцність дорожнього одягу характеризують коефіцієнтом запасу міцності 
(КМ): 
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де ЕФ – фактичний модуль пружності дорожнього одягу, МПа; 
ЕП – потрібний модуль пружності дорожнього одягу, МПа. 
Рівність покриття кількісно оцінюється коефіцієнтом рівності (КР):  
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де SГР – гранична рівність, що нормується для різних типів покриття, см/км; 
SФ – фактичне значення рівності покриття за поштовхоміром, см/км. 
Зчіпні якості дороги кількісно характеризуються коефіцієнтом відносного зчеплення 

(КЗЧ): 
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де φФ – фактичний коефіцієнт зчеплення, що визначається безпосередньо на дорозі, 
долі од.; 

φДОП – необхідний (допустимий) коефіцієнт зчеплення, за умовами безпеки руху, долі 
од. 

Інтегральний коефіцієнт, що характеризує загальний транспортно-експлуатаційний 
стан автомобільної дороги (kТЕС) пропонується визначати шляхом розрахунку 
середньогеометричного значення вищерозглянутих коефіцієнтів: 

 

3 ** ЗЧРМТЕС КККk      (5) 
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Чим вище значення інтегрального коефіцієнту kТЕС, тим кращий загальний 
транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги. Якщо kТЕС менший за одиницю, то 
транспортно-експлуатаційний стан є незадовільний і дорога не спроможна забезпечити 
безперервний, безпечний та зручний рух транспортних засобів з встановленою швидкістю у 
відповідності до її категорії. 

Рівень безпеки дорожнього руху у відповідності до науково-методичної літератури [1, 
2] визначається наступним чином: 
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де kБДР - коефіцієнт безпеки дорожнього руху; 
ДТПЕТ - кількість ДТП на еталонній ділянці автомобільної дороги, од.; 
ДТПФ - фактична кількість ДТП на ділянці автомобільної дороги, од. 
Таким чином, пропонується добову транспортну роботу автомобільної дороги з 

урахуванням умов експлуатації визначати за наступною формулою: 
 

ПР
ДОБУЕБДРТЕСДОБ NLkkkG **** ,    (7) 

 

де GДОБ - добова транспортна робота автомобільної дороги, тис. авт.км; 
L - протяжність автомобільної дороги, км; 

ПР
ДОБN  - усереднена добова інтенсивність руху, що приведена до легкового 

автомобіля, тис. авт. 
Усереднена добова інтенсивність руху, що приведена до легкового автомобіля 

визначається як середньоарифметичне отриманих значень інтенсивності руху на початку 
автомобільної дороги та її закінченні, що встановлені у різний час спостереження. 
Коефіцієнти приведення інтенсивності руху різних транспортних засобів до легкового 
автомобіля потрібно приймати згідно з ДБН В.2.3-4-2007 [4]. 

Якщо значення інтегрального коефіцієнту, що характеризує загальний транспортно-
експлуатаційний стан дороги та коефіцієнту безпеки дорожнього руху більше за одиницю, то 
в цьому випадку транспортна робота автомобільної дороги підвищується; за умови kТЕС < 1,0 
та kБДР < 1,0 – транспортна робота дороги зменшується. 

Річна транспортна робота автомобільної дороги визначається або множенням добової 
транспортної роботи на кількість днів її експлуатації у календарному році, або 
використанням у формулі 7 річної інтенсивності руху приведеної до легкового автомобіля. 
Також, при розрахунку річної транспортної роботи автомобільної дороги, значення 
коефіцієнтів kТЕС та kБДР, визначаються як середньоарифметичні величини відповідних 
значень, що були отримані протягом року. 

Окрім фактичного розрахунку добової транспортної роботи автомобільної дороги за 
формулою 7 можна визначати максимальний граничний рівень транспортної роботи дороги у 
відповідності до її категорії. Для цього визначаються максимально можливі значення 
коефіцієнтів kТЕС та kБДР (наприклад, прогнозні значення коефіцієнтів kТЕС та kБДР після 
проведення капітального ремонту або реконструкції дороги у відповідності до її категорії), а 
добова інтенсивність руху, що приведена до легкового автомобіля, встановлюється на рівні 
максимального значення розрахункової перспективної інтенсивності руху згідно ДБН В.2.3-
4-2007 [4]. 

За наявності фактичного та максимального рівнів транспортної роботи автомобільної 
дороги пропонується визначити відсоток ефективності використання автомобільної дороги 
за формулою: 
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де ЕВАД - ефективність використання автомобільної дороги, %; 
GФ - фактична транспортна робота автомобільної дороги, тис. авт.км; 
GМАКС - максимальна транспортна робота автомобільної дороги, тис. авт.км. 
Таким чином, розроблені рекомендації щодо визначення транспортної роботи та 

ефективності використання автомобільної дороги засновані на врахуванні основних 
внутрішніх складових, а саме: протяжність дороги, її транспортно-експлуатаційний стан, 
приведена інтенсивність руху, безпека дорожнього руху та умови експлуатації. 
Запропоновані оціночні показники дозволять визначати економічний ефект від виконання 
капітального ремонту або здійснення реконструкції автомобільної дороги, провести 
ранжування всіх автомобільних доріг України й сприятимуть розробці організаційно-
технічних заходів щодо поліпшення використання автомобільних доріг та здійснення 
перерозподілу пасажиропотоків і вантажопотоків з найбільш завантажених доріг на менш 
завантажені. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТНОЇ ТА 
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Globalization, the origins of which is to strengthen the integration process, the internationalization of the 

world economy, leading to increasing interdependence and creation of conditions for the functioning of world markets 
innovative technologies in which economic growth depends on the ability of countries to respond effectively to changes 
expressed primarily in intensification of innovative development of national economies. The development of space 
industry, particularly in the EU is largely dependent on international large-scale projects with mixed public-private 
financing. Therefore, this experience of financing in the space sector is extremely useful for Ukraine, given the near 
future. 

Keywords: space, Ukraine, EU, fiscal policy, investment policy. 
 

Глобалізація, витоками якої є посилення інтеграційних процесів, інтернаціоналізація світового 
господарства, призводить до зростання взаємозалежності держав і формування таких умов функціонування 
світових ринків інноваційних технологій, у яких економічне зростання країн залежить від здатності 
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ефективно реагувати на зміни, виражені, перш за все, в інтенсифікації інноваційного розвитку національних 
економічних систем. Розвиток космічної галузі, особливо в країнах ЄС значною мірою залежить від 
міжнародних масштабних проектів зі змішаним державно-приватним фінансуванням. Тому такий досвід 
фінансування в космічній галузі є вкрай корисним для України з огляду на найближчу перспективу.  

Ключові слова: космічна галузь, Україна, ЄС, бюджетна політика, інвестиційна політика. 
 

Світовий космічний ринок є каталізатором структурних перетворень в економіці, що 
призводить до соціального розвитку суспільства. Наявність розвинутої космічної галузі 
забезпечує безпеку держави і сприяє прискоренню процесів формування, обміну й 
використання людського капіталу, інформації та технологій у глобальному просторі. 

Диверсифікація чинників, що впливають на розвиток світового космічного ринку, а 
також зміна принципів, механізмів та умов його функціонування, посилення конкуренції з 
боку космічних країн світу зумовлюють необхідність детального практичного дослідження й 
систематизації тенденцій та параметрів розвитку світового космічного ринку, визначення 
його структури та чинників впливу, розробки рекомендацій щодо оптимізації діяльності 
України як учасника цього ринку з урахуванням впливу глобалізації та несприятливих 
фінансових і економічних факторів. Одним з ключових питань для українських підприємств 
цієї галузь є проблема залучення інвестицій, як через специфіку галузі в цілому, так і через 
особливість фінансування підприємств цієї галузі. 

Значний внесок у дослідження проблематики розвитку світового космічного ринку 
належить таким вітчизняним вченим-економістам та фахівцям у космічній галузі, як В. 
Васильєв, В. Горбулін, О. Дегтярьов, А. Камелін, Д. Крапивненко, С. Лапушкіна, Д. 
Полюхович, І. Федулова, О. Федоров, С. Хамініч, Т. Цвєткова, А. Шевцов, В. Шеховцов та 
ін.  

Дані фінансової, статистичної та аналітичної звітності щодо умов, термінів, 
механізмів та особливостей державного та приватного фінансування космічної галузі 
регулярно розміщуються в Національному космічному агентстві України, Федеральній 
авіаційній адміністрації США (FAA), Європейському інституті космічної політики (ESPI), 
Євроконсалті (Euroconsult), в Тіл Груп (Teal Group), Організації економічного 
співробітництва та розвитку. Аналіз звітності ESPI вказує на значну частку державного 
фінансування в загальній структурі інвестицій в космічну галузь ЄС. Це пояснюється 
загальнонаціональною та міжнародною важливістю багатьох космічних проектів та 
масштабами необхідного інвестування. Наразі навіть у ЄС важко знайти приватного 
інвестора на такі значні суми. Так, Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу 
(Екофін) на засіданні 10.03.2015 р. погодила проект документів, необхідних для створення 
Фонду стратегічних інвестицій ЄС (EFSI). Міністри погодили регулювання для створення 
EFSI, який є ключовим елементом інвестиційного плану ЄС на суму 315 мільярдів євро [1]. 
Частина цієї суми буде спрямована на фінансування європейських космічних проектів. 
Особливо важливо те, що цією програмою відкривається державне фінансування проектів, в 
яких може брати участь і Україна. Експерти Інституту економічних досліджень і політичних 
консультацій виділяють кілька ключових напрямків співпраці в космічній галузі, серед яких: 

– співпраця наших фахівців з Європейським космічним агентством за такими 
напрямками як глобальні навігаційні супутникові системи, спостереження за Землею і 
глобальний моніторинг, наукові дослідження космосу і освоєння космічного простору, 
прикладні космічні технології, зокрема, пускові технології та технології ракетних двигунів;  

– спільна робота і обмін досвідом у космічній політиці, адміністративних і правових 
аспектах, а також у реструктуризації промисловості та комерціалізації космічних технологій;  

– обмін інформацією стосовно політики і програм у космічній галузі та додаткові 
можливості співробітництва та розробки спільних проектів, участь українських компаній у 
тематичних напрямках Рамкової Програми Європейського співтовариства з досліджень та 
інновацій «Горизонт-2020»;  

– обмін досвідом управління космічними дослідженнями і науковими установами, 
створення середовища, сприятливого для досліджень, і застосування нових технологій, а 



 33

також належний захист інтелектуальних, промислових і комерційних прав власності. 
У той же час в перспективі такого роду співпраця може принести вагомі плоди. В 

умовах того, що Україна входить до списку країн, які вже мають розвинені космічні 
технології, вітчизняні компанії отримають від співпраці з ЄС додаткові можливості брати 
активну участь у міжнародних космічних проектах. Поглиблення спільної роботи з 
провідними агентствами Європи в цій галузі дозволить активізувати обмін науково-
технічною інформацією, науковцями, прикладними технологіями з країнами-членами ЄС і 
відкриє нові можливості для спільних проектів в галузі освоєння космічного простору [2]. 

Аналіз діяльності ринкових агентів у космічній сфері дає змогу констатувати, що 
статус космічної держави передбачає, що її космічний комплекс виробляє товари (послуги) 
космічного призначення та бере участь у регулюванні світового космічного ринку у складі 
відповідних міждержавних організацій. При цьому космічний комплекс країни розглядається 
як сукупність економічних ресурсів, що здатні забезпечити повний чи частковий цикл 
виробництва космічної продукції або надання космічних послуг. Категорію «національний 
космічний потенціал» слід розуміти як здатність динамічної системи економічних ресурсів 
(матеріально-виробничих, фінансових, інтелектуальних, техніко-технологічних) забезпечити 
досягнення перспективних цілей у галузі космічної політики держави. Закономірно те, що в 
силу своєї специфіки, значна частина українського космічного економічного потенціалу 
може фінансуватися тільки за рахунок державних інвестицій, особливо з огляду на мілітарну 
направленість деяких розробок. 

Учасниками світового космічного ринку є: з одного боку, космічні держави, з іншого 
– решта держав світу, які: 

1) мають національний космічний потенціал, що за сприятливих зовнішніх умов може 
бути розвинений, і виступають споживачами космічних продуктів та послуг;  

2) не володіють достатнім космічним потенціалом і є споживачами; 
3) знаходяться осторонь світових програм освоєння космічного простору.  
Світовий космічний ринок, особливо у ЄС та США, відрізняється від інших галузевих 

ринків за такими параметрами:  
– високий ступінь державного втручання;  
– специфічна роль міжнародних організацій;  
– використання окремої сфери права – міжнародного космічного права;  
– визначальна роль технічного прогресу;  
– значні технологічні, економічні та політичні бар’єри входу на ринок;  
– значний ступінь міжнародної кооперації та спеціалізації підприємств-виробників; 
– істотний економічний та технологічний вплив на розвиток інших галузей 

економіки; 
– збільшення кількості регіональних кластерів;  
– висока ризикованість капіталовкладень та активне використання венчурного 

інвестування, швидка оновлюваність технологій; 
– тривалий цикл експлуатації продукції (близько 15 років);  
– висока інноваційність та вартість продукції;  
– трансферт космічних розробок із військового в цивільний сектор [3]. 
Саме така система фінансування, зокрема, має бути врахована при формуванні 

національних стратегій підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств космічної галузі в умовах глобалізації. Слід, передусім, зрозуміти, що 
особливості технічного циклу та способів експлуатації продукції, а також значні ризики при 
науковій роботі створюють доволі специфічну інвестиційну модель для підприємств 
космічної галузі. Особливістю українських підприємств є вкрай висока частка державного 
фінансування навіть порівняно з країнами ЄС. 

На розвиток світового космічного ринку впливає низка взаємопов’язаних факторів, які 
можна об’єднати у дві групи: глобальні (транснаціоналізація, інтернаціоналізація, 
корпоратизація, розвиток інформаційних технологій, зростання добробуту поряд з 



 34

економічним розшаруванням суспільства, посиленням військової конфліктності, конкуренції, 
міграційні процеси висококваліфікованого персоналу, посилення впливу міжнародних 
організацій) та національні (стратегії космічних держав, історичні особливості економічного 
розвитку країн, стратегії розвитку людського капіталу, необхідність підтримки й укріплення 
міжнародного статусу, стимулювання розвитку цивільного сектору, підтримка розвитку 
високотехнологічної промисловості, розв’язання соціальних проблем тощо). Склад і 
характер виявлених факторів доцільно враховувати під час формування інвестиційної 
космічної політики. 

В цілому слід загостри увагу на тому, що для сучасного інвестиційного ринку 
космічної галузі характерними є:  

– активізація процесів корпоратизації підприємств (у США − кооперація NASA із 
Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing; у Японії – створення агентства аерокосмічних 
досліджень JAXA та його кооперація із приватними компаніями тощо); 

– зростання космічних бюджетів більшості держав: обсяг державної підтримки у 
США, що становить близько 3/4 світового обсягу, у 2014 р. становив 48,3 млрд. дол., бюджет 
NASA збільшився з 16,2 млрд. дол. у 2005 р. до 18,7 млрд. дол. у 2014 р., у ЄС − 4 та 5,32 
млрд. дол. відповідно, Росії – 0,84 та 2,8 млрд. дол. та у Китаї 1,5 та 2,4 млрд. дол.; утім 
зменшується в Україні (0,47 та 0,05 млрд. дол.); 

– поглиблення міжнародного співробітництва у сфері проведення спільних наукових 
досліджень (проекти GALILEO, EGNO, GMES, спільні операції на МКС, розвиток 
аутсорсингу, зокрема у США), обміну інформацією, навчання персоналу, розробки й обміну 
технологіями; 

– прискорення розвитку комерційного сегмента ринку за рахунок зростання попиту з 
боку телекомунікаційних підприємств світу (50% супутників, що діють на геостаціонарних 
орбітах, і 42% супутників на інших орбітах є телекомунікаційними, що є вкрай 
перспективною галуззю залучення приватних інвестицій в Україну); 

– зростання ролі країн, що розвиваються, і країн із перехідною економікою за 
рахунок їх активної участі в міжнародному співробітництві (контракт EADS (Франція-
Німеччина) з Larsen&Turbo (Індія) з виробництва електроніки та мобільних систем; 
кооперація Індія-США, Індія-ЄС для космічних запусків корисних вантажів і наукових 
досліджень космосу); 

– сталий розвиток сегмента космічних послуг, зокрема запуску ракет-носіїв, що є 
важливим сегментом розвитку державних інвестицій в космічну галузь України [4]. 

Таким чином, космічні ринки розвинутих країн світу мають такі спільні риси: 
приватно-державна кооперація та партнерство, розвиток процесів корпоратизації, 
збільшення комерційного сегмента, комерціалізація космічних технологій, посилення 
міжнародної співпраці щодо запуску ракет-носіїв, обміну досвідом, інформацією, 
технологіями. 

Розвиток космічної галузі країн ЄС характеризується спеціалізацією виробництва й 
запуском переважно важких ракет-носіїв, реформами політики розвитку державного та 
військового сегмента ринку, використанням коштів спільного космічного бюджету ЄКА 
(основні донори – Франція, Італія та Німеччина − відповідно 1089, 301 та 231 млн. євро у 
2012 р.), порівняно з невеликою кількістю працюючих у космічній галузі (30,3 тис. чол. у 
2012 р.) [5].  

Сучасна космічна галузь України базується на спадку СРСР, який становив майже 
третину космічної індустрії Союзу. В УРСР було розроблено й виготовлено 12 з 20 тис. 
міжконтинентальних балістичних ракет СРСР. На початок 2013 р. у структурі виробництва в 
космічній галузі переважає продукція ракетно-космічного призначення (70% загального 
обсягу), решта припадає на виробництво цивільної продукції для агропромислового 
комплексу, енергетичної, машинобудівної, транспортної, медичної й інших галузей 
економіки. 

Рівень бюджетних асигнувань на розвиток космічної галузі України у докризовому 
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2013 р. становив 0,036% ВВП (тоді як у США – 0,33%; ЄС – 0,19%; Франції – 0,1%; Індії – 
0,09%), що, враховуючи скорочення кількості запусків ракет-носіїв Україною і загострення 
конкуренції на світовому космічному ринку, негативно впливає на фінансове забезпечення 
галузі в цілому. 

На основі аналізу державного регулювання й діяльності підприємств космічної галузі 
України нами визначено необхідність вирішення проблем недостатнього та нераціонального 
розподілу коштів державного бюджету: фінансування розробки новітніх технологій, 
прикладних наукових розробок і виконання робіт за державними цільовими програмами у 
космічній галузі за 2005-2013 рр. становило 0,8%, у той час як на утилізацію твердого 
ракетного палива за аналогічний період припадало в середньому 23,7% від загального 
бюджету космічної галузі. Наслідкам цього є: відсутність фінансування заходів щодо 
реконструкції та модернізації обладнання, недостатня кількість висококваліфікованих 
виробничих кадрів, неефективність використання результатів НДДКР, громіздкість 
інфраструктури та, іноді, збитковість підприємств [6]. 

Конкурентними перевагами України на світовому космічному ринку є: наявність 
повного циклу розробки й запуску ракети-носія з корисним навантаженням у космічний 
простір на комерційній основі (у 2009 р. було здійснено 4 такі запуски у складі Sea Launch); 
відносно низька вартість виготовлення й запуску корисного навантаження на космічну 
орбіту та його обслуговування (вартість запуску ракети-носія Зеніт-3SL у 2013 році 
становила 70 млн. дол., Зеніт-3SLБ − 40 млн. дол., тоді як європейської «Аріан 5G» – 140 
млн. дол.); активна участь у міжнародному співробітництві на комерційній основі (спільне 
підприємство (СП) Sea Launch, Land Launch, ILS, МКК «Космотрас», «Алкантара Циклон 
Спейс»); сформований імідж та високий рівень довіри з боку потенційних замовників [7]. 

Інтеграція України до світового космічного ринку визначається, передусім, розвитком 
міжнародного співробітництва, стратегічними напрямами якого є: з одного боку, посилення 
кооперації із країнами, що розвиваються, щодо виготовлення та запуску корисного вантажу в 
космічний простір, а з іншого − поглиблення співпраці із США та країнами ЄС щодо обміну 
інформацією, знаннями та технологіями, здійснення спільних проектів. На основі 
диференціації рівня здійснення інтеграції та сегмента світового ринку можна визначити 
заходи щодо оптимізації міжнародного співробітництва. Таким чином, слід виділити такі 
стратегічні напрями підвищення ефективності інвестування в космічну галузь України в 
умовах глобалізації:  

1) забезпечення стабільності функціонування та взаємодії підприємств, організацій та 
інститутів, на підставі стимулювання комерціалізації космічних технологій, збільшення 
бюджетних асигнувань у високотехнологічний сектор, залучення венчурних інвестицій у 
сектор цивільної продукції, стимулювання трансферту військових космічних технологій у 
цивільний сектор; 

2) підвищення конкурентоспроможності продукції, зокрема за рахунок розвитку 
міжнародного співробітництва, як на державному, так і на корпоративному рівні, 
нарощування й використання власного кадрового та технологічного потенціалу, активний 
розвиток цільових сегментів космічного ринку (комерційні туристичні польоти в космос; 
запуски ракет-носіїв із корисним навантаженням у декілька супутників одночасно; запуски 
корисного навантаження на низькі та середні космічні орбіти; виведення корисного 
навантаження вагою до 5 т на геостаціонарні орбіти; розробка та запуск малих супутників);  

3) удосконалення нормативно-правового регулювання галузі (імплементація концепції 
розвитку космічної галузі України, адаптація космічного законодавства України до 
європейських та світових вимог тощо).  

Пріоритетними для України є міждержавне співробітництво щодо участі у спільних 
метапроектах із досліджень на Міжнародній космічній станції (МКС), участь у місіях щодо 
розвитку глобальних систем спостереження за Землею (GEOSS), глобальної навігаційної 
системи супутників (GNSS), глобальної системи позиціонування (GPS), Європейської 
навігаційної системи «Галілео», міжнародних програм із проблеми засмічення космічного 
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простору (UN Space Debris Mitigation Guidelines, Space Situational Awareness (SSA)), 
міжнародних глобальних місій щодо освоєння космічного простору – Місяця, Марса, планет 
Сонячної системи [8]. 

Таким чином, стратегічні напрями підвищення ефективності функціонування 
космічної галузі України в умовах глобалізації складаються із забезпечення стабільності 
функціонування та взаємодії її підприємств, організацій та інститутів; підвищення 
конкурентоспроможності продукції, зокрема, за рахунок розвитку міжнародного 
співробітництва, нарощування й використання власного кадрового та технологічного 
потенціалу, активного розвитку цільових сегментів космічного ринку; удосконалення 
нормативно-правового регулювання галузі. 

Враховуючи глобальні імперативи розвитку космічної галузі країн світу, оптимізацію 
процесів інтеграції України до світового космічного ринку та пошук інвестицій, особливо на 
зовнішніх ринках, запропоновано здійснити за рахунок сегментації світового ринку й 
розвитку міжнародного співробітництва із країнами, що розвиваються, у галузі виготовлення 
та запуску корисного навантаження в космічний простір, і розвинутими країнами (зокрема, 
ЄС) щодо обміну інформацією, знаннями та технологіями, реалізації спільних проектів. 
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РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМИ 
МОНОГОРОДАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрен опыт европейских стран по реструктуризации экономики угледобывающих 

моногородов. Приведены наиболее успешные примеры Германии и Великобритании. Обозначены отличия 
российской политики поддержки городского развития от европейской. Сформулированы предложения по 
нивелированию кризисных последствий развития угледобывающих моногородов России. 

Ключевые слова: город, моногород, угледобывающие моногорода, реструктуризация экономики, 
городская политика, российская экономика, промышленность, возрождение моногородов, консалтинговые 
компании, местное самоуправление 

 

The article considers the experience of European countries in restructuring the economy of coal mining 
monotowns. The most successful examples of Germany and the United Kingdom are considered. The differences 
between Russian policy of support of urban development from the European policy are marked. Proposals for leveling 
of the crisis impacts of Russian coal mining monotowns are formulated. 

Key words: town, monotown, coal mining monotowns, economic restructuring, urban policy, Russian 
economy, industry, revival of monotowns, consulting companies, local government 

 

The cities are the main engine of global economic growth and productivity, which are the 
largest consumers of resources on the planet. Consequently, the welfare of the international 
community depends from the development of the cities [7]. 

The most extensive experience in implementing of urban development, which aimed at 
addressing specific urban problems, has accumulated in the countries of European Union. The 
European Community is eager to concentration of efforts on the development of the most crisis 
areas. This trend is one of the important reasons of expansion of the scales of selective programs to 
support the potential economic growth poles in the troubled region, which are exactly the cities [4]. 

The logical element in the development of specialized programs of support of urban 
development in the European Union (EU) countries was the formation of urban policy as an 
independent direction of state regulation of territorial development. The key areas of urban policy 
are the following principles: subsidiarity; partnership; environmental sustainability; market 
efficiency, which implies a reasonable reliance on the market mechanisms. 

At the present time we can talk about enough formed mechanism of the urban policy, which 
includes the following: legislative initiatives within the competence of the EU; measures on 
influence on the market; the development of know-how in the field of urban policy and the 
exchange of experiences; funding, especially through the EU Structural Funds; the development of 
strategies of urban development and etc. [4]. 

In Russia currently the significance of specialized selective policy of support of the urban 
development is underestimated at the national level. 

Despite the multiplicity of potential opportunities of influence, the urban settlement in 
Russia is not regarded as a full-fledged object of the state social and economic policy. The spectrum 
of tools of impact on the urban development at the state level is limited and comes down to a set of 
predominantly budget and tax redistributive instruments. 

The assessment of degree of disadvantage of urban settlements and, as a result, acceptance 
of administrative decisions takes place on the basis of a limited range of economic indicators to 
assess the deviation of situation from a region-wide (nationwide) and do not allow us to conclude 
about the presence or absence of historical perspective in the city development in the framework of 
the existing functional specialization. 

Now the impact of the market for the development of industrial production becomes the 
cornerstone. As a rule, the market and competition rather hinder to the development of industrial 
production, than help it in the Russian context. Competitive struggle - is a struggle for survival, 
rather than in support in the market conditions. 

For today, according to the Ministry of Economic Development, there are 342 monotowns in 
Russia; in 142 of them the registered unemployment rate is above the average rate for Russia - 
5.3%, and the number of cities that are in critical condition is constantly increases [5]. 
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Monotown is a settlement (city, town), where there is very close connection between the 
functioning of a large (city-forming) enterprise and economic and social aspects of  the settlement 
life, that the market perspectives of the enterprise have significant impact of the fate of this 
settlement. 

In present conditions, the necessity to concentrate on the search of mechanisms, 
guaranteeing the integration of monotowns into a single market space while maintaining a special 
attitude to the features of their social and economic development, has ripened. Modernization of 
these areas and their transfer to innovative way of development becoming an imperative for the 
government intervention and support. The aim is to overcome the technological backwardness, get 
out of the crisis situation, which was formed in the late 1980s - 90s, and not by increasing the 
supplies of energy resources, but by reforming the own economy of monotowns. This variant of 
problem solving will largely determine the prospects for the development of Russia in the next 10 - 
15 years. 

For Russian monotowns of coal mining profile, as well as for the country as a whole, with 
the traditional predominance of heavy industries in the structure of its economy, the most 
interesting experience is in the rehabilitation of urban settlements in the old industrial regions of the 
EU, which is related to the specialization of coal mining, iron and steel, textile industry. 

Because of this, the experience of complex rehabilitation of the cities, located in the limited 
territory of crisis areas with historically exhausted economic specialization, is especially valuable. 

Each industry is going through several stages of the life cycle. It is necessary to hold a set of 
measures at the final stage of the life cycle, which can result in to gradually phase out and 
elimination of the industry, or to the continuation of its work on "the residual principle". Factors, 
determining the choice of the way of elimination of the industry, for the traditional industrial 
production, as a rule, are the depletion of raw material sources and new technologies [5]. 

So, Germany and the United Kingdom, being the largest coal producers in Europe in the 80s 
of the 20th century from the beginning of the 2000s are carried out the final events on the 
restructuring of the national coal industry. Russia is pursuing the reforms of the coal mining 
industry since 1993. Nowadays the assessment of the consequences of restructuring is very relevant 
for our country. 

The process of restructuring of the coal industry in Western Europe started in the 1950s. So, 
if in 1960 there was produced about half of world volume of the energy, its share had fallen to one-
third by 1970.The main reasons, which led to restructuring of the coal mining industry, have 
become the increasing of supply of oil and gas, as well as cheap coal from China, USA and 
Australia; the depletion of coal fields of supplying countries; the development of energy-saving 
technologies and optimization of coal output. For the former socialist countries, which also carried 
out the reforms of the industry, the transition from a planned to a market economy was no less 
important. 

Nowadays the experience of restructuring of the Ruhr region of Germany is a classic 
example of the rehabilitation of the crisis areas. Germany since the beginning of reforms of the coal 
mining industry is implementing a strategic change program of specialization of restructured areas, 
based on the principles of consistency, creation of a favorable climate and the cluster approach. The 
change of specialization from industrial production and heavy industry to the service sector is 
gradually occurs in the Ruhr agglomeration [5]. 

So, for the last 50 years almost 50% of the working population of the Ruhr region is 
implicated in the service sector.And this is in the region where 50 years ago almost all of the 
population worked in the mines and metallurgical plants [6]. 

Since the second half of the 50s the crisis began in the coal industry of the Ruhr, the main 
cause of which was a competition from the side of cheaper energy source - foreign oil. 
Rehabilitation measures have covered 11 towns and surrounding areas. The main areas of 
restructuring (changes) in the economy of the region were the following: the modernization of other 
industries; development of higher education; creation of technology centers and science intensive 
industries on their basis; environmental improvement [4]. The most obvious example is an 
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automotive company Opel (which is a part of General Motors), which entered into an agreement 
with the employees of the company and the trade union that the employees partially abandon from 
their "claims" and agree to work by a principle "work more - for the less amount of money", which 
allowed to save jobs. And there were no reductions among the miners to this day. This is a story, 
which can and should be taken as an example [6]. 

In the early 60's one of the most classic example of such transition has been the creation of 
large automobile plants in Bochum. Thus, Opel founded there three factories, and new workplaces 
were consciously designed specifically for "out of work" qualified miners. Especially the miners of 
technical trades were in demand, which subsequently could already start working on a new place 
after the monthly retraining courses [6]. 

As a result of the restructuring of the coal mining industry in Germany from 1957 to 2009 
the number of mines dropped by 24 times, the number of employees in the industry - by 22 times, 
the volume of coal production in the mines -  by 10.8 times. Now Germany produces 13.8 million 
tons of coal per year, from which the 6% of the electricity, which consumed in the country, is 
produced. 

Particularly acute problem of monotowns was quite suddenly emerged in the early 1980s in 
Britain in areas, which are heavily dependent from coal and steel industries. In the period of 1981 - 
1997 years 124 coal mining and processing enterprises from the existing 130 had been closed, in 
result of which 193 000 workers lost their work places and 25% of able-bodied men were out of 
work. 

Economic reconstruction was occurred: 
1) Due to diversification by means of alternative industries and new technologies (for 

example, the cause of economic growth in the 1980s was two industries: the construction and 
services); 

2) Improving of transport links, which contributed to increase the number of available jobs; 
3) Return to service after regeneration of 54 sites out of 107 former areas of mining 

industrial elaborations (housing and offices were constructed on 44 sites); 
4) Conducting computer-based training programs and mastering new professions; 
5) Application of tax benefits, incentives for investment in the city for the foreign 

companies. 
Also, one of the most effective forms of economic diversification are the art, theater and 

music festivals. 
Modernization of monotown Toxteth in Liverpool, as in similar monotown Cardiff Bay, was 

achieved through urban development corporations, which were the brainchild of Michael Heseltine. 
He suggested to "pump up" the regions of government money in the calculation of the fact that 
these funds will attract private investments. Heseltine has forced the local authorities to create 
competing projects on the UK government's money, so that only the best projects have been able to 
come forward. Representative tax and regulatory authorities (UDK) were established on the 
territories of monotowns in the help of business that are ready to create and correct the best 
conditions of the investment climate. UDK had the authority to rule over the local laws on the time 
of planning and implementation of the programs to achieve results quickly and attract foreign 
investments. 

In 1996 the UK had the lowest rate of wage costs per unit of labor force in Europe, so the 
British government has made their country more competitive place to do business [4]. 

The successful experience of foreign countries can serve as an example to follow while 
working with Russian monotowns. In particular, the monotown Gukovo of coal mining 
specialization in Rostov Region was selected by the authors for the study. 

The main sources of the revenues in the budget of monotown Gukovo are the 
intergovernmental transfers (financial assistance from the regional budget). 

The volume of intergovernmental transfers in 2013 was 1.1676 billion rubles or more than 
70% of all of the revenues. 
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Table 1 
Dynamics of change in the index of industrial production on a full circle of organizations  

of Gukovo (in % of previous year) [1] 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Index of industrial production on a full 
circle of organizations 

 
55,3 

 
83,8 

 
111,3 

 
109,3 

 
71,2 

 
Budget expenditures of Gukovo aimed at addressing of the social and economic problems. 

One of the priority directions of policy of Gukovo Administration is to ensure the competitiveness 
of the economy of the municipality. 

The comparative analysis of investments in fixed assets on a full circle of companies and 
organizations is presented in Table 2. 

Table 2 
Dynamics of changes in the index of investment in fixed assets on the full range of 

organizations (at current prices; thousands of rubles) [1] 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Investments in fixed assets 
on a full circle of organizations) 

(at current prices; thousands of rubles) 

 
 

456908 

 
 

470376 

 
 

615475 

 
 

734430 

 
 

714332 
Based on the data in Table 2 it can be concluded that for the past five years there has been 

an increase in investment in fixed assets for the full range of businesses in Gukovo, despite a slight 
decline in investment activity in 2014. 

Table 3 
Dynamics of changes in the rate of investment in fixed assets per capita (rubles) [1] 

 2012 2013 2014 
Investments in fixed 

assets 
per capita 
(rubles) 

 
9224,7 

 
11119,1 

 
10902,5 

 
Regarding the investments in fixed assets per capita it can be noted the increase in this 

indicator as a whole with the exception of a slight decline in 2014. 
Table 4 

Dynamics of changes in the index of investment in fixed assets by organizations unrelated to 
small business enterprises (at current prices; thousands of rubles) [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Investments in fixed assets 

by organizations unrelated to 
small business enterprises 

(at current prices; thousands of 
rubles) 

 
 
 

269103 

 
 
 

293286 

 
 
 

410011 

 
 
 

448405 

 
 
 

376531 

The development of small and medium enterprises is an important direction of work of 
Gukovo Administration. 

2,076 small and medium-sized enterprises (SMEs) operate in Gukovo by the results of 2014. 
It should be noted that the amount of individual entrepreneurs from the total number of SMEs has 
remained unchanged for 2013 and 2014 and equals to 1,730 units. 

As of December 2014 346 small and medium enterprises operates in Gukovo, which is on 
40 units or 11% more than in 2012 (306 small businesses) (look in Table. 5). 

The average number of people, employed in the city's economy in the large, medium and 
small businesses and organizations in 2014 amounted 8530 people. 

As of December 2014 2,585 people were employed on small and medium-sized enterprises 
of monotown Gukovo. 
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Table 5 
Dynamic of changes in the number of small businesses in monotown Gukovo, units [2] 

 2012 2013 2014 
The number of small enterprises, 

units 
306 332 346 

 
On the basis of the successful experience of restructuring of the coal mining industry in 

monotowns of considered countries it is possible to formulate a specific set of proposals and 
measures for overcoming the crisis in Russian monotowns of coal mining orientation, in particular 
monotown Gukovo in Rostov region: 

• To develop an urban rehabilitation policy as an independent branch of government 
regulation of territorial development; 

• It is necessary to create a "common information space" for the work on monotowns which 
is implemented by the Government of the Russian Federation; 

• To consider the option of change of the mechanism of management of monotowns (for 
example, the creation of regulatory bodies, or monitoring services, councils, departments in 
administrations and so on); 

• To solve the environmental problems those accumulate due to the work of enterprises of 
restructured branch of industry [5]; 

• It is expedient to attract the leading consulting companies to the projects of revival of 
monotowns, which can create an effective plan for the reorientation of monotowns with the help of 
local authorities. For example, the experience of consulting company McKinsey has more than 150 
projects around the world over the past 10 years.The finished program of monotown recovery can 
be created in 5 - 6 months.The development of the program begins with a study of growth platforms 
- definition of the competitive advantages and barriers to the development of the city.Search for the 
points of growth, business ideas with significant potential and high probability of implementation, 
is conducted with the involvement of all possible sources. On the basis of points of growth, the 
specific initiatives, which are ranked on the basis of the analysis of their impact and realizability, 
are developed. A key factor of success of the regional development programs - is a focus on 
construction of the new with reliance on the existing, that is the development on the basis of the 
existing platform for growth [4]; 

• To create the local and intercity entrepreneurship zones on the territory of depressed areas 
of municipalities, based on the successful experience of economically developed countries, who 
have accumulated an extensive experience in the "point" support of the problem areas; 

• To create the thematic commissions on economic and social development of monotowns 
and, also, the development of their infrastructure and organize a qualified working groups on 
implementation of specific projects; 

• To involve workers and public figures among the most active citizens of the city to 
elaboration of the programs of development of monotowns; 

• It is necessary to develop an effective and relatively simple system of state monitoring of 
monotowns, bring and implement it with the participation of the subjects of the Federation. The 
development of Integrated investment plans (IIP) for monotowns is a unique way to achieve this 
objective; 

• It is necessary to organize a systematic work on conducting of the training workshops and 
seminars for representatives of monoprofile municipalities, subjects of Federation and personnel of 
management structures of IIP; 

• To promote the compound production base and high schools by building new universities 
by the type of  academic campuses with scientific and industrial associations and technical base (for 
research in the field of telecommunications, medical technology, biotechnology and genetic 
engineering, nanotechnology) [5]; 

• Government should consider the possibility of establishing the Committee for further 
development and restoration of former coal mining sites, because it is very difficult to attract new 
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investment companies on them due to the fact, that the environment of some areas has been 
undermined, and a lot of money are needed for its restoration. Based on the experience of European 
countries, for such committee it is advisable to buy these territories to invest in their recovery and, 
subsequently, exhibit them on the market for sale (for example, a cultural platform in place of 
former mines or modern industrial production, which is potentially able to compete successfully in 
the global market can be created in such areas); 

• To transfer the objects of social infrastructure and industrial areas, which were on the 
balance of liquidated enterprises, to municipal or private management (agencies). 

It is worth noting that it is not possible to transfer the whole of successful experience of 
European and Western countries in the field of output the monotowns from a crisis situation on the 
Russian reality due to significant differences of each country from the other. However, it is very 
important that most of successful methods of foreign countries were based on competent 
management and decisions of federal and municipal authorities.Those leaders achieve the success, 
who manages to find the right balance between the three areas of action. Firstly, they provide a 
rational growth that is use the most attractive opportunities for development, while preserving the 
environment and guaranteeing the welfare to all of the residents of their cities. Second, they achieve 
more with less spending. Finally, they are able to gain widespread support of implemented changes, 
as they quickly achieve the positive results [7]. 

For sustainable economic growth of the Russian monotowns in general it is important that 
the industry, which can exploit the local specific and the existing potential of town, was formed and 
developed in it, and it is also important to make new kinds of productions appear on this territory. 

There is a change of priorities at the present time - and production should adapt for 
them.This should be not only the merit of the authorities, but and first of all the enterprises 
themselves, it is necessary to develop a competent strategy of development. Business in the modern 
monotowns should focus on new markets, on the demanded products, and not only on the local, but 
on the global market.The strategy of the state should be directed to monitor and clearly distinguish 
between strong and weak sides, those which are not acceptable for the region in today's conditions. 
And, accordingly, the state should support the strong sides [6]. 

Russia needs to learn and implement the principles of sustainable and based on an 
assessment of the actual situation, public-private and commercial approaches, the recovery 
mechanism of the local economy of monotowns, which exposed to restructuring of the city-forming 
branch of industry [5]. 

The problem of Russian monotowns did not arise "here and now". The experience in the 
development of the Russian economy shows a real solution of this problem. And this decision is 
quite possible by taking into account of the real interests of the population, business and executive 
authorities of the city. 

Moreover, a set of already implemented solutions allows, if desired, to organize a high-
performance interaction of "stakeholders" in the interests not only of survival, but also in the 
progressive development of the city [3]. 
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В статті розглянуто ключові фактори впливу на економічну безпеку національного господарства та 
напрями управління економічною безпекою національного господарства України в сучасних умовах. 
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Забезпечення економічної безпеки національного господарства в умовах поглиблення 
глобалізаційних процесів у світовій економіці є актуальною проблемою. Ефективне 
функціонування системи економічної безпеки національного господарства можна 
забезпечити за рахунок надійного захисту життєво важливих національних інтересів, 
пов’язаних зі стійким розвитком національного господарства, забезпеченням економічної, 
політичної та соціальної стабільності. Актуальність дослідження викликана тим, що сучасна 
теорія економічної безпеки не має ознак комплексності і не може запропонувати єдині  
методи і прийоми вивчення процесів управління економічною безпекою національного 
господарства, які мають міждисциплінарну значимість. В сучасних умовах відсутня єдність у 
розумінні сутності та виміру економічної безпеки національного господарства, у виробленні 
та освоєнні ефективних засобів і способів попередження нестабільності її розвитку. 

В наукових працях вчених приділено увагу факторам, які впливають на економічну 
безпеку національного господарства [1-6]. Кожний автор розглядає систему факторів, яку він 
пропонує до уваги, за визначеною метою, а саме: вплив факторів на окремі складові 
економічної безпеки [1,3,5,6], вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави [2,4].  

Зважаючи на велику кількість різних факторів, які здійснюють або можуть 
здійснювати вплив на економічну безпеку, доцільно систематизувати множину цих факторів 
та згрупувати їх наступним чином: глобалізаційні, макроекономічні, інституційні, ресурсні, 
організаційні.  

До глобалізаційних факторів можна віднести наступні: цивілізаційний, 
геостратегічний, відкритість економіки, військовий. Цивілізаційний фактор проявляється  в 
більшості країн, які задіяні в економічних глобалізаційних процесах. Деструктивний вплив 
цього фактору руйнує цивілізаційний простір країн, ініціює розпалювання конфліктів, що 
загрожує світовій цивілізації. Геостратегічний фактор визначає географічне положення 
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конкретної країни світу,  її розташування по відношенню до сусідніх держав. Цей фактор 
впливає на соціально-економічний розвиток держави: міграційні потоки населення, 
міжнаціональні відносини, посилення тенденцій регіоналізації регіонів  тощо. Якщо через  
територію країни прокладені експортні нафто- та газопроводи, то вона є транспортним 
вузлом. Одним із найважливіших факторів впливу на економічну безпеку є відкритість 
економіки. Високий ступінь відкритості економіки країни, заснований на сировинній її 
спеціалізації, в довгостроковому періоді призводить або може призвести до зниження рівня 
економічної безпеки національного господарства та конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки поряд із одночасним зростанням залежності останньої від кон’юнктури зовнішніх 
ринків. Військовий фактор обумовлює наявність системи гарантій територіальної цілісності 
та державного суверенітету. 

До макроекономічних факторів доцільно віднести наступні: зовнішньоекономічний, 
фінансовий, інвестиційний. Зовнішньоекономічний фактор впливу на економічну безпеку 
національного господарства  визначається оперативним реагуванням держави на виникнення 
зовнішніх економічних загроз, використанням переваг участі у міжнародному поділі праці, 
сприянню створенню оптимальних умов для розвитку національної економіки. Фінансовий 
фактор найважливіший для економічної безпеки національного господарства, він передбачає 
створення належних умов задля забезпечення оптимального рівня збалансованості та 
стійкості фінансової системи держави в умовах посилення впливу на неї дестабілізуючих 
внутрішніх і зовнішніх загроз. Фінансовий фактор доцільно розглядати як певну складну 
багаторівневу систему, яка утворюється з ряду підсистем нижчих рівнів: банківської, 
підсистеми небанківського сектору, боргової, бюджетної, валютної, грошово-кредитної. 
Інвестиційний фактор визначає співвідношення між отриманими певною країною 
інвестиціями з-за кордону та величиною власних інвестицій, спрямованих за кордон. 
Динаміка глобальних потоків прямих іноземних інвестицій в економіку України мала 
тенденцію до значного зменшення обсягів інвестицій в 2009 р., 2010 р., 2012 р., 2013 р. З 
2014 р. обсяги іноземний інвестицій мають тенденцію до зростання. 

До інституційних можна віднести наступні фактори: політичний, правовий, соціально-
демографічний, екологічний. Політичний фактор, який використовує політичні засоби, 
визначає створення належних умов для гарантування надійного та стабільного захисту прав і 
свобод громадян, їх об’єднань, політичних партій, забезпечення єдності, цілісності, 
суверенності та незалежності держави від політичного тиску та проявів агресії на 
міжнародній арені. Правовий фактор проявляється у вдосконаленні всієї правової системи, 
зокрема, нормативно-правової бази, використання сучасних технологій підготовки, видання 
правових актів та їх виконання. Соціально-демографічний фактор передбачає гарантування 
населенню гідного і якісного рівня життя та розвитку особистості, незалежно від ступеня 
дестабілізуючого впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Екологічний фактор передбачає 
гарантування належного захисту навколишнього середовища поряд із раціональним 
використанням та сприянням відновленню природних ресурсів. 

До ресурсних факторів доцільно віднести наступні: енергетичний, сировинний, 
продовольчий. Енергетичний фактор передбачає забезпеченість держави та регіонів 
енергетичними ресурсами в обсягах, які здатні задовольняти існуючі потреби промисловості, 
сільського господарства та населення задля підтримання оптимальної життєдіяльності та 
стабільного функціонування економіки. Вплив енергетичного фактору на економічну 
безпеку національного господарства залишається ключовим для всіх країн світу, оскільки на 
сьогоднішній день забезпеченість енергетичними ресурсами виступає основним аспектом в 
процесі визначення перспектив їх соціально-економічного розвитку. Сировинний фактор 
також є ваговим для забезпечення економічної безпеки національного господарства. Його 
вплив обумовлений тим фактом, що сучасні темпи та масштаби розвитку світової економіки 
супроводжуються постійним збільшенням обсягів використання природних ресурсів. 
Продовольчий фактор впливає на рівень економічної безпеки  національного господарства 
комплексно: з одного боку розглядається можливість виробництва достатньої кількості 
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продовольства для самозабезпечення країни, що залежить від рівня розвитку 
агропромислового комплексу,  іншого боку  -  визначається фізичним та економічним рівнем 
доступності продовольства, його якістю, структурою, ступенем незалежності продовольчого 
ринку та ступенем доступності для населення продовольчих продуктів.  

До організаційних факторів можна віднести наступні: інформаційний, інноваційний. 
Інформаційний фактор формується з урахуванням чинників, які визначають стан 
захищеності потреб суспільства та держави в інформації, забезпечення існування та 
прогресивного розвитку останніх незалежно від ступеня негативного впливу зовнішніх і 
внутрішніх інформаційних загроз. Інноваційний фактор спрямований на розробку та 
впровадження всіх видів інновацій, розвиток високотехнологічних, інноваційних 
виробництв, вимагає здійснення систематичного моніторингу й постійного аналізу ступеня 
досягнення запланованих цілей та оцінки ефективності прийнятих рішень. 

Виділення означених груп факторів та дослідження ступню їх впливу на рівень 
економічної безпеки національного господарства дозволяє виокремити фактори, які мають 
негативний вплив та за допомогою моніторингу вчасно попереджувати їх дію або розробляти 
заходи щодо запобігання їх виникненню. Виокремлення окремих факторів в рамках кожної з 
груп дозволяє визначити їх значимість при дослідженні конкретних рівнів економічної 
безпеки в глобальному середовищі 

В сучасних умовах посткризового функціонування вітчизняної економіки важливим 
питанням є розробка основних напрямів ефективного управління економічною безпекою 
національного господарства. Аналіз сучасного економічного розвитку країни показує 
наявність системних протиріч у всіх економічних сферах, прояв дестабілізуючих наслідків 
світової фінансової кризи та нестабільності політичного стану в країні, що відбивається на 
економіці країни. 

Зважаючи на геостратегічне положення України, її економічний, соціальний, ресурсний 
та трудовий потенціал, який визначає роль України в глобалізованому світі, необхідно 
формування нової, стійкої та збалансованої політики забезпечення економічної безпеки 
національного господарства. На жаль, універсальних моделей та механізмів управління 
економікою в цілому в контексті забезпечення економічної безпеки не існує. Кожна країна 
повинна виробити власну модель державного управління економічними процесами, яка була 
б адекватна для застосування в межах конкретної країни на певному історичному етапі 
розвитку. Треба зауважити, що саме інститути державної влади, зокрема: політичний, 
правовий, соціально-демографічний, екологічний, здатні сприяти стримуванню або 
поширенню актуальних викликів розвитку національної економіки, прискорюючи або, 
навпаки, гальмуючи інтеграційні процеси вітчизняної економіки у світовий економічний 
простір. Основним підґрунтям для забезпечення економічної безпеки національного 
господарства повинна бути впорядкована сукупність структурних, функціональних, 
організаційних, культурних та інших змін прогресивного характеру. Ефективне управління 
економічною безпекою національного господарства повинно бути комплексним, включаючи 
економічні, організаційно-функціональні та правові аспекти трансформації інститутів влади. 

За проведеними дослідженнями можливих сценаріїв розвитку світової економіки та 
економіки України серед яких, зокрема, було розглянуто оптимістичний, песимістичний та 
консервативний варіанти, було виділено перспективні напрями управління економічною 
безпекою національного господарства України, які дозволяють реалізувати консервативний 
варіант розвитку країни.  

Перспективними напрямами ефективного управління економічною безпекою 
національного господарства України в рамках економічних факторів впливу можна вважати 
наступні: оптимізація структури національного господарства; уповільнення темпів інфляції 
та зростання темпів доходів населення; розширення свободи діяльності економічних 
суб’єктів господарювання та підтримка вітчизняного товаровиробника; здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на подолання дефіциту бюджету, зменшення державного 
боргу та досягнення збалансованість структури зовнішньої торгівлі та зниження залежності 
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економіки від імпорту продукції стратегічного призначення; забезпечення стійкості 
національної грошової одиниці; визначення оптимального рівня податкових надходжень за 
умови раціонального податкового навантаження на суб’єктів здійснення господарської 
діяльності. 

Доцільно визначити ключові напрями державної політики у сфері забезпечення 
економічної безпеки національного господарства, які полягають у наступному. 

1. Визначення пріоритетів розвитку вітчизняної економіки, що в сучасних умовах 
поширення світових глобалізаційних явищ та процесів є необхідним для стабільного 
розвитку. В даному аспекті стратегічний вибір базових видів діяльності  пріоритетного 
розвитку національного господарства зумовлює подальшу концентрацію ресурсного 
потенціалу держави. 

2. Створення належних умов для забезпечення ефективності функціонування ринків 
праці, капіталу, ресурсів і  безпечного та перспективного соціально-економічного розвитку 
країни в цілому (формування ефективно функціонуючих інститутів ринкової економіки: 
захист приватної власності, захист економічної конкуренції, ефективний захист 
інтелектуальної власності, стимулювання розвитку бізнесових структур, тощо). 

3. Нарощування інноваційного  та економічного  потенціалу держави, оскільки 
потужний інноваційний потенціал становить матеріальну основу для створення 
економічного потенціалу та сталого розвитку суспільства і забезпечує задоволення всього 
комплексу економічних потреб держави, суспільства та окремого громадянина. 

4. Скорочення бюджетних витрат та збільшення бюджетних надходжень, 
раціоналізація структури витрат на основі збільшення частки виробничого нагромадження та 
підвищення ефективності їх використання, а також здійснення реструктуризації бюджету 
задля поступового зменшення та гарантування покриття бюджетного дефіциту. Здійснення 
заходів по оздоровленню фінансової системи держави та подоланню існуючих і 
перспективних негативних тенденцій у цій сфері. 

5. Формування комплексу організаційних, правових та інституціональних умов 
реалізації інвестиційно-інноваційного розвитку економіки та активізація науково-технічної 
політики, що спрямоване на модернізацію існуючого науково-промислового потенціалу та 
виробничо-технологічної бази і розробку інноваційних технологій для забезпечення 
сучасного конкурентоспроможного рівня національного господарства країни. 

6. Розроблення та реалізація комплексу заходів, направлених на вирівнювання 
регіонів держави за рівнем соціально-економічного розвитку, оскільки проблеми в 
забезпеченні збалансованого та безпечного розвитку регіонів обумовлюють доцільність 
визначення основних напрямків існуючої державної регіональної політики на всіх рівнях 
управління [7]. 

6. Всебічна підтримка малого підприємництва, що дозволить знизити зростання рівня 
безробіття у країні та забезпечити структурні зрушення у виробництві всіх видів товарів і 
послуг, активізувати інноваційні процеси, розробляти, освоювати нові технології в різних 
галузях національного господарства. 

7. Припинення існування сектору «тіньової економіки», зниження рівня корупції та 
криміналізації економіки, запобігання витоку капіталу за межі України та його повернення в 
національну економіку [8]. 

З метою підвищення ефективності та гарантування перспективного розвитку 
ключових державних і громадських інститутів, уніфікації та визначення їх правового статусу 
необхідне проведення кардинальної інституціональної реформи у сфері забезпечення 
економічної безпеки національного господарства. Одним з можливих напрямів проведення 
такої реформи може бути утворення спеціальних структур для  формування державної 
політики, теоретико-правового регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки 
національного господарства, а також координації діяльності інститутів державної влади, що 
прямо або опосередковано беруть участь у забезпеченні економічної безпеки національного 
господарства України.  
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Для виконання основних цілей держави у сфері забезпечення економічної безпеки 
необхідно розробити та реалізувати пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку 
країни з урахуванням вимог економічної безпеки, створити оптимальну інфраструктуру і 
інституціональне середовище адекватне сучасним умовам економічної діяльності. Необхідно 
приступити до створення ефективних інститутів забезпечення економічної безпеки 
національного господарства та посиленням їх функціональної ролі у соціально-
економічному розвитку держави.  

З огляду на сучасну політичну ситуацію в країні для забезпечення економічної 
безпеки національного господарства необхідно освоєння сучасної форми національної ідеї, 
проведення комплексу змін у сфері культурної, інформаційної та виховної політики, 
приведення цієї політики у відповідність до традиційних цінностей української духовної 
культури, що сприяло б згуртуванню і духовному збагаченню різних етнічних, соціальних 
груп населення та гармонізації суспільних відносин. Акцент у вихованні нового покоління 
потрібно зробити на вихованні патріотизму, соціальної соборності, творчої праці, 
інноваційного підходу до роботи на принципах соціального партнерства та справедливості, 
що  сприятиме формуванню високоякісного людського капіталу країни, інтелектуалізації 
суспільного виробництва і забезпеченню економічної безпеки національного господарства. 
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У статті розглянуто сутність та особливості кадрового потенціалу системи професійно-технічної 
освіти, визначено імперативи формування та розвитку кадрового потенціалу на основі розробки та 
обґрунтування цілісної динамічної моделі, яка дає можливість оптимізації кадрових заходів та досконалішої 
підготовки фахівців для інноваційної економіки 

Ключові слова: кадровий потенціал, освіта, модель формування, управління, розвиток, економіка, 
суспільство. 

 

Вступ. Сучасна економіка і суспільство докорінно відрізняються від попередніх. Це 
такий науково-технічний рівень виробництва і продуктивності праці, за якого при порівняно 
невеликій зайнятості матеріальне виробництво повністю забезпечує матеріальні потреби, а 
основна маса зайнятих зосереджена у соціальній сфері, яка задовольняє освітні, культурні, 
духовні потреби людей та їх всебічний розвиток.  

У сучасному світі інвестиції в науку та освіту є найвигіднішими. Вони гарантують 
найшвидшу віддачу, закладаючи надійний фундамент для сьогоднішнього й майбутнього 
прогресу. Кожна країна, якщо вона хоче бути конкурентоспроможною на світовому ринку, 
прагне насамперед, підтримувати свій науково-технічний та професійний потенціали на 
належному рівні. 

Освіта складає основу розвитку особистості, суспільства, нації та держави, вона є 
запорукою майбутнього України, визначальним чинником політичної, соціально-
економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і 
нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства, виступає 
стратегічним ресурсом покращення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 
зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 

Серед усього спектру освітніх послуг особливої уваги заслуговує професійно-технічна 
освіта. Утримують професійно-технічні заклади освіти за рахунок коштів загального та 
спеціального фондів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. На сьогодні 
проблеми системи професійно-технічної освіти зумовлені економічною й політичною 
нестабільністю в суспільстві, посиленням розриву між конституційними гарантіями здобуття 
доступної й безкоштовної професійно-технічної освіти та реальним державним 
забезпеченням цієї освіти; незбалансованістю потреб особистості в професійних освітніх 
послугах і суспільства в професійно-кваліфікаційній структурі підготовки робочих кадрів; 
недостатнім бюджетним фінансуванням, недосконалістю основних напрямів розвитку 
системи професійно-технічної освіти. Усе вище зазначене вказує на актуальність 
дослідження питань кадрового потенціалу професійно-технічної освіти в Україні. 

Проблемам формування кадрового потенціалу менеджменту в освіті приділяли увагу 
у своїх дослідженнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як В.Бондар, Л.Даниленко, 
Л.Калініна, В.Маслов, Ю.Конаржевський, Є.Тонконога, В.Кричевський, Р.Шакуров, 
В.Супрун, Г. Щокін , Є. Чернишова та ін. 

Метою дослідження є встановлення імперативів формування та розвитку кадрового 
потенціалу системи професійно-технічної освіти в Україні на основі розробки та 
обґрунтування цілісної динамічної моделі , яка дає можливість оптимізації кадрових заходів 
та досконалішої підготовки фахівців для інноваційної економіки. 

Виклад основного матеріалу. На розвиток навчальних закладів суттєво впливає 
усебічна глобалізація життя, що спрямовує загальний світовий розвиток до формування 
єдиного простору продуктивної діяльності, де без перешкод рухаються інформація, капітали, 
товари, послуги і люди. Водночас на розвиток кадрового потенціалу цих закладів впливають 
зовнішні та внутрішні імперативи, що зумовлюють появу «нового імпульсу» розвитку 
навчальних закладів в умовах їх відкритості (світові інтеграційні процеси та стрімкий 
розвиток кадрових технологій; трансформаційні процеси в українському суспільстві; 
формування національної інноваційної системи освіти тощо). 

Кадровий потенціал навчальних закладів суттєво впливає на соціально-економічний 
розвиток суспільства. Виступаючи осередком інтелектуальних ресурсів суспільства, 
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кадровий потенціал науково-педагогічної сфери забезпечує конкурентоздатність державного 
освітнього сектору та визначає місце держави на світовому глобалізованому ринку освітніх 
послуг. Це особливо простежується в контексті розгляду євроінтеграційних Болонського і 
Копенгагенського процесів, Лісабонської стратегії розвитку європейських просторів вищої 
освіти [1]. 

З метою впровадження ідей і положень Національної доктрини розвитку освіти, 
здійснення реформування освіти у нових соціально-економічних умовах у жовтні 2011 року 
ІІІ з’їздом працівників освіти України прийнята Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на 2012-2021 роки. Реалізація Національної стратегії розвитку освіти спрямовується 
на підвищення рівня і доступності якісної освіти для громадян України відповідно до вимог 
інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожного громадянина, 
забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства. 

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в системі професійно-
технічної освіти Національною стратегією розвитку освіти в Україні одним із важливих 
напрямів визначено удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти на базі ВНЗ та 
профільних ПТНЗ, а також утворення центрів забезпечення нової якості професійно-
технічної освіти на базі діючих навчально- (науково)-методичних центрів (кабінетів) 
професійно-технічної освіти. 

Формування кадрового потенціалу педагогів потребує врахування висхідних 
принципів навчання, які використовуються у курсовій підготовці: 

 принцип науковості. В його основу покладено наукове обґрунтування положень, 
ідей, законів, адже наука є основним джерелом змісту освіти; 

 принцип гуманізації  створення необхідних і рівноправних умов для навчання 
слухачів курсів, розвитку їхньої компетентності, перехід до особистісно орієнтованої 
індивідуально-творчої організації процесу під час курсової підготовки; 

 принцип системності і доступності передбачає проектування змісту як логічної 
системи знань та вмінь, доступності відбору і структурування матеріалу відповідно профілю, 
рівня компетентності та підготовленості педагога; 

 принцип фундаменталізації, що вимагає виділення у змісті курсів загального, 
особливого і одиночного. Фундаментальне, загальне передбачає поглиблення теоретичного, 
загальнонаукового у формуванні і поглибленні знань, що забезпечує професійну мобільність 
педагогів у сучасних умовах перетворень; 

 принцип діагностичності  формування змісту освіти відповідно визначеного рівня 
професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників та діагностичне 
проектування цілей на основі моделі професійної компетентності, прогнозування результатів 
досягнення відповідних цілей; 

 принцип уніфікації передбачає використання моделі навчального плану та 
застосування на його основі варіативних підходів залежно від стажу, досвіду, спеціалізації, 
що забезпечує в кінцевому результаті диференційований підхід до навчання. 

 проблемно-комплексний принцип (наступність усіх ланок системи післядипломної 
освіти, єдиний підхід методистів, викладачів кафедр до реалізації моделі професійної 
компетентності викладачів); 

 принцип інтеграції освіти, розвиваючих та виховних завдань з усіх видів навчальних 
занять; 

 принцип діяльнісного підходу особистості, тобто розвиток  її можливий лише в 
активній діяльності, що моделює професійно-педагогічні ситуації, або у процесі практичного 
стажування; 

 принцип професійної актуальності; 
 принцип міждисциплінарності, який забезпечує реалізацію усіх вищезазначених 

принципів у руслі єдиних організаційно-педагогічних вимог до змісту і методів навчання 
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слухачів, співробітництва викладачів при укладанні та реалізації базисних та 
функціональних навчальних програм [2]. 

Під впливом соціальних та інших змін, що відбуваються у суспільстві, виникає 
потреба постійно підвищувати й модернізувати знання та навички педагогів і розуміння 
ними сучасних проблем. Інноваційний підхід до формування кадрового потенціалу 
передбачає створення цілісної системи неперервної післядипломної освіти педагогів з 
урахуванням вітчизняного досвіду і тенденцій розвитку світових освітніх систем 

Підгрунттям кадрового потенціалу виступають конкретні знання, уміння і навички, 
тому розвиток кадрового потенціалу педагогів професійного навчання має забезпечувати 
розвиток професійної компетентності педагогів, який проявляється у ставленні педагога до 
світу і самого себе, способі самоствердження, досягнення вищого ступеня професійної 
активності та майстерності. 

Формування та розвиток кадрового потенціалу педагогів професійного навчання 
розглядається як цілісний процес їх особистісного і професійного зростання, який забезпечує 
умови для реалізації цього завдання в системі освіти, набуття та подальшого розвитку 
професіоналізму, що сприяє успіху в професійній діяльності педагога. Рівень кадрового 
потенціалу педагога позначається не тільки на його професійній діяльності, а й на самому 
процесі його життя, самореалізації як засобу самоутвердження через самовираження і 
саморозвиток [3].  

Визначальними показниками результативності функціонування кадрової служби 
навчального закладу в напрямі формування комфортного, дієздатного та стабільного 
середовища ефективної професійної діяльності науково-педагогічних працівників є 
здійснення низки заходів, які узагальнені в розробленій моделі (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель формування кадрового потенціалу 
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Інформаційне забезпечення процесу формування кадрового потенціалу полягає в 
зборі, обробці, структуризації та підготовці до використання необхідної інформації. Це дасть 
можливість сформувати адекватні обставинам цілі, дослідити фактори, що впливають на 
формування кадрового потенціалу, ефективно обрати відповідну стратегію серед можливих 
альтернативних варіантів. Також необхідним є налагодження комунікаційних процесів в 
системі, використання сучасних інформаційних програм та технологій. 

Вважається, що процес формування сценаріїв не може бути обмеженим рамками 
чіткої чи формалізованої процедури і є доволі творчим. Тому, залежно від конкретної 
ситуації, наявного інформаційного забезпечення, професійних якостей експертів, 
суб’єктивних обставин тощо, обиратиметься відповідна форма чи методика сценарію. Тим не 
менше, доцільно орієнтуватися на складання переліку можливих дій, вибору найбільш 
привабливих сценаріїв на основі попередньо підібраних критеріїв тощо.  

Дана модель є цілісною, враховує динамізм середовища та дає можливість 
оптимізувати кадрові заходи в напрямі досягнення мети стратегічного розвитку навчального 
закладу системи професійно-технічної освіти. Основними організаційно-процесуальними 
положеннями моделі є: 

 забезпечення єдності і наступності системи освіти шляхом поглиблення 
професійних знань, умінь за спеціальністю, здобуття більш високої кваліфікації  або 
одержання нового фаху на основі раніше одержаного рівня освітньої та професійної 
підготовки та досвіду практичної роботи;  

 задоволення інтересів педагогічних працівників у постійному підвищенні 
професійного рівня відповідно до кон’юнктури ринку праці, забезпечення потреб суспільства 
і держави у висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях; 

 створення умов для постійного підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів, 
оновлення професійних знань, збагачення духовного та інтелектуального потенціалу 
педагогічних працівників. 

Висновок. Стійке економічне зростання забезпечується відповідним рівнем 
динамізму інноваційної освітньої сфери через використання знань як найважливішого 
ресурсу, ініціатором накопичення якого є людина.  Це вимагає постійного вдосконалення 
системи освіти педагогічних і, насамперед, підвищення професіоналізму науково-
педагогічних працівників відповідно до умов соціально орієнтованої економіки й інтеграції 
України в європейське і світове освітнє співтовариство [4]. Високий рівень кадрового 
потенціалу системи освіти зможе суттєво вплинути на подальший розвиток інноваційної 
економіки шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців для ринку праці. 
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The culture determinants of ecological-economic sustainable development are outlined in the article. The 

culture-based concepts of sustainable development and its culture parameters are considered. The concept of cultural 
knot which implies economic relations among subjective, objective and process elements of sustainable development 
based on culture communications are proposed. The economic implication of the concept “the culture of nature 
management” is investigated. The list of classification attributes for natural resources is improved by taking into 
consideration culture components, eco-futuristic values of natural assets in particular.  
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У статті виокремлено культурні детермінанти сталого еколого-економічного розвитку. Розглянуто 
культуроцентричні концепції сталого розвитку та визначено параметри його культурної детермінації. 
Запропоновано поняття культурного вузла як економічних відносин між суб’єктно-об’єктно-процесними 
елементами сталого розвитку, що розвиваються на основі культурної взаємодії. Розкрито економічний зміст 
поняття культури природокористування. Удосконалено перелік класифікаційних ознак, за якими здійснюється 
систематизація природних ресурсів, на основі врахування культурної компоненти, а саме еко-футуристичної 
цінності природних активів.  
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Згідно бразильських домовленостей, функціонування національних економік повинно 
здійснюватися на засадах сталого розвитку [1]. Результатом дотримання цих домовленостей 
з боку України стало те, що у сучасних умовах господарювання сталий розвиток української 
економіки виступає її стратегічними пріоритетом та національною парадигмою [2]. Варто 
відзначити, що залучення України до імплементації принципів сталого розвитку підвищує 
рівень охоплення національної економіки процесами глобалізації та сприяє світовій 
економічній інтеграції.   

Економічна інтеграція України у європейському напрямку накладає на країну 
зобов’язання щодо високих стандартів якості довкілля через удосконалення системи 
управління природокористуванням. По суті, мова йде про певну культуру 
природокористування, або екологічну субкультуру.  

Термінологічний аналіз поняття «сталий розвиток» [3] дає підстави резюмувати, що 
він є спрямованим на задоволення потреб сучасних поколінь без нанесення шкоди майбутнім 
нащадкам шляхом правильної організації процесу природокористування. Вихідними 
передумовами сталого розвитку можна визначити такі [2]:  

– забезпечення економічного розвитку, що підтримується на основі радикально-
модифікованої ринкової системи; 

– забезпечення природно-екологічної стійкості навколишнього середовища; 
– забезпечення тісної міжнародної економічної та екологічної співпраці; 
– забезпечення сталого соціального розвитку на основі принципу еко-

справедливості; 
– екологізація суспільної свідомості, що ґрунтується на поширенні екологічної 

освіти та використанні системи засобів масової інформації. 
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Спираючись на постулати глобальної концепції, а також на фундаментальну роботу 
колективу авторів [2], можна запропонувати національну модель сталого розвитку на основі 
таких центральних положень: 

1. Головна увага повинна приділятися суспільству та праву людської спільноти на 
здорове і повноцінне життя, життя у гармонії з природою. 

2. Охорона довкілля повинна стати невід’ємним компонентом сталого розвитку. 
3. Урахування потреб майбутніх поколінь повинно здійснюватися на основі 

збереження навколишнього природного середовища. 
4. Скорочення розриву між національними і європейськими показниками рівня життя 

населення, подолання проблеми бідності на основі конвергенції макроекономічних 
соціальних індикаторів та підвищення якості життя; 

5. Досягнення сталого розвитку національної економіки повинно передбачати 
обмеження споживання природних ресурсів за умови не скорочення загальної економічної 
ефективності виробництва. 

6. Формування нової культури природокористування, яка повинна набути поширення 
всередині країни як певного еко-культурного середовища, з урахуванням кращих традицій 
ресурсного менеджменту країн Західної Європи.   

Нами з’ясовано, що концептуальна природа сталого розвитку є культуроцентричною. 
Культурні детермінанти сталого розвитку згруповано нами у табл. 1. 

Таблиця 1 
Матриця культурних детермінант сталого еколого-економічного розвитку  

Економічні суб’єкти Об’єкти Процеси 
Елементний склад економіки 

сталого розвитку Сучасні 
покоління 

Майбутні 
покоління 

Природні 
ресурси 

Природоко-
ристування 

Сучасні 
покоління  

 
Культурний 
фокус 2 

Екологічна 
етика 

Економічна 
етика Економічні 

суб’єкти  
Майбутні 
покоління  

Культурний 
фокус 2 

 
Екологічні 
цінності 

Екологічне 
мислення 

Об’єкти  
Природні 
ресурси 

Стійкі етичні 
зв’язки 

Еко-
футуристичні 

цінності 
 

Культурний 
фокус 1 

Процеси 
Природо-
користування 

Раціональність Мультикультура 
Культурний 
фокус 1 

 

 

Параметрами культурної детермінації сталого розвитку виступають наступні: 
1. Усталені етичні зв’язки. 
2.  Еко-футуристичні цінності, якими наділені природні ресурси. 
3. Мультикультурні відносини між поколіннями.  
4. Раціональність як критерій екологічної субкультури.  
Оскільки сталий розвиток передбачає його орієнтацію на довготривалий тренд, як про 

це можна судити із визначення, розгляд культури як укорінених, зафіксованих з часом, 
усталених етичних зв’язків у цьому контексті є найбільш виправданим.  

Пріоритет потреб майбутніх поколінь закономірно порушує питання про 
екофутуристичну цінність природних ресурсів, яка повинна стати важливою 
природоохоронною складовою культури природокористування.        

Досліджуючи екологічні проблеми з точки зору теорії поколінь, як цього потребує 
концепція сталого розвитку, цілком правомірно розуміти під поколіннями підприємців носіїв 
певних культурних цінностей. У довгостроковій перспективі підприємництво 
репрезентовано на мультикультурному рівні природокористування. Під мультикультурними 
відносинами розуміємо динаміку економічного розвитку підприємців з урахуванням фактору 
часу та територіального розташування бізнесу.  
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Раціональність як критерій екологічної (тобто такої, що має безпосереднє відношення 
до природокористування) субкультури сталого розвитку відіграє вирішальне значення для 
визнання економіки країни ресурсоефективною. 

Окреслені параметри сталого розвитку виступають детермінантами його 
культуроцентричних концепцій, які включають:  

1. Концепцію екологічної етики. 
2. Концепцію екологічних цінностей. 
3. Концепцію екологічного мислення. 
4. Концепцію економічної етики.  
В основу концепції екологічної етики покладено біхевіоризм,  згідно з яким культура 

розглядається як  відносини, які забезпечують дотримання певних екологічних обмежень, що 
стосуються використання відновних і невідновних природних ресурсів, забруднення 
екосистем тощо шляхом сприйняття природи як рівноцінного і рівноправного партнера [4]. 

Концепція екологічних цінностей співвідноситься з природничо-науковим розумінням 
культури. Успішне формування екологічної культури залежить, насамперед, від правильної 
організації пізнавального процесу [5]. Функції екологічної освіти та її роль у формуванні 
екологічної культури характеризуються наявністю взаємозв’язку з природничими науками, 
домінуванням соціальних аспектів та футурологічною спрямованістю.  

Третій підхід заснований на мотиваційній концепції, в основі якої розуміння культури 
пов’язується зі спонукальними чинниками ресурсофективної діяльності [6]. 

Площиною сполучення екологічних та культурних аспектів раціонального 
природогосподарювання є економічна (господарська) етика. У такому разі екологічна 
культура може бути представлена як соціально-економічна категорія, тобто сукупність 
економічних відносин з приводу екологізації продуктивних сил суспільства та забезпечення 
екологічної сталості суспільного відтворення [7].  

Застосування інтегрованого підходу до аналізованих концепцій сталого розвитку 
закономірно порушує питання про формування еколого-економічної етики у сфері 
природокористування. Під еколого-економічною етикою ми розуміємо сукупність норм 
раціонального природокористування, що мають природоохоронне (дбайливе 
природокористування), природовідтворювальне (екологічне природокористування) та 
конструктивно спрямоване природоперетворювальне значення («зелене» 
природокористування), дотримання яких супроводжується отриманням стійких економічних 
переваг (прибуткове природокористування).  

Еколого-економічна етика визначає рівень стійкості культурного вузла у національній 
економіці. Під культурним вузлом ми розуміємо економічні відносини, що виникають між 
суб’єктами (поколіннями підприємців) сталого розвитку з приводу залучення природних 
ресурсів до процесу природокористування на основі певних культурних взаємодій. 
Культурний вузол сталого розвитку складається з двох культурних фокусів (табл. 2).   

Таблиця 2 
Еколого-економічна характеристика культурного вузла сталого розвитку   

Культурний  
вузол  

Орієнтованість Еколого-економічна характеристика 

Культурний  
фокус 1 

Об’єктна 

Природні ресурси використовуються раціонально. Економічні 
проекти можуть реалізовуватися на рівнях природо-охорони, 
природо-відтворення або еко-конструктивного природо-
перетворення. 

Культурний  
фокус 2 

Суб’єктна 

Задоволення потреб майбутніх поколінь у природних ресурсах 
може відбуватися шляхом прямої економії, консервації, 
регенерації природних ресурсів, рециркуляції ресурсопотоку, 
утилізації відходів, пролонгації життєвого циклу ресурсу, 
ресурсозаміщуючої економії, екологічної конверсії, 
дематеріалізації  

Отже, культура природокористування є необхідним елементом системи суспільного 
природо-виробництва. Під культурою природокористування нами розуміється дотримання 
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норм раціонального використання природних ресурсів з метою отримання стійких 
економічних переваг. У широкому розумінні, під культурою природокористування можна 
розуміти застосування передових методик ресурсозбереження. Культура 
природокористування нерозривно пов’язана зі споживанням невідновних природних 
ресурсів. Нагадаємо, що в аспекті вичерпності природні ресурси традиційно поділяються на 
дві групи [8]: 1) Вичерпні: невідновні – мінеральні ресурси, земельні ресурси; відновні – 
флора і фауна; частково відновні – продуктивні орнопридатні ґрунти, ліси, регіональні водні 
ресурси. 2) Невичерпні – кліматичні та водні ресурси планети. 

За ступенем обмеженості використання природних ресурсів та можливістю 
виникнення екологічних конфліктів В. Сабадаш пропонує нову типологію [9]:  а) ресурси, 
що використовуються без значних обмежень; б) ресурси обмеженого використання; в) 
ресурси, від використання яких треба відмовитися з подальшим пошуком замінників. І. 
Сотник додатково звертає увагу на таку конфліктогенну ознаку природних ресурсів, як 
рівень їх дефіцитності [10]. Сучасний досвід ідентифікації вичерпних природних ресурсів 
через процедуру їх класифікації має потенціал для удосконалення на основі урахування 
культурної компоненти [11], репрезентованої у табл. 3.   

Таблиця 3 
Класифікація природних ресурсів за ознакою еко-футуристичної цінності, розроблена 

на основі [12] 
Еко-

футуристична 
цінність 

Пріоритет 
ресурсо-

збереження 
Приклади ресурсів 

Належність ресурсу до 
покоління 

Питна вода, мідна руда, дорогоцінні 
метали 

Покоління Альфа 
(короткострокова перспектива) 

Гранична Перший Рослинні ресурси, нафта, 
природний газ, уранові та залізні 

руди 

Покоління Бета 
(середньострокова перспектива) 

Низька Другий 

Морепродукти, вугілля, біомаса, 
гідроенергоресурси, деревина, 
алюмінієві руди, фосфорити, 

рекреаційні ресурси, 
гумусоутворення, асиміляційний 

потенціал 

Покоління Гамма 
(довгострокова перспектива) 

Висока  Третій 
Вогнетривкі глини, скляна та 
цементна сировина, фотосинтез 

Покоління Гамма 
(довгострокова перспектива) 

Еталонна Четвертий 
Енергія вітру, геотермальна енергія, 

сонячна енергія 
Покоління Гамма 

(довгострокова перспектива) 
 

Урахування культурної компоненти сталого розвитку уможливлює досягнення 
високих стандартів якості довкілля в системі національного природокористування.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 
 

In this article the basic problems of the state audit system in Ukraine are defined, highlighted the main criteria 
that form the final net effect and analyzed the efficiency of public finances on the basis of this integral indicator. 
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В статті визначено основні проблеми становлення системи державного аудиту в Україні, виділено 
основні критерії, що формують чистий кінцевий ефект та проаналізовано ефективність використання 
державних фінансів на базі даного інтегрального показника. 

Ключові слова: державний аудит, державні фінанси, ефективність. 
 

Problem. In the twentieth century internationally significant changes in the system of 
Government Auditing - namely, the transition from the principle of the estimated budgeting 
techniques to medium term resource availability and implementation of government programs 
budgeting, result-oriented. Such forms of control as inspections and audits began to be replaced by 
others, aimed at preventing violations and improve the efficiency of the economy as a whole. The 
result of this transformation views on the nature of state control fat appearance external financial 
control (state audit). Its essence is to the population as a sovereign state, independent information 
on the use of national wealth and resources. 

Institute of Public audit has the right to an independent and independent assessment of the 
government, is not only an important element of the system to prevent possible errors of planning 
and execution of a violation of articles of the state budget, but also the function to ensure the 
legality of decisions of state [1]. 

It should be noted that in Ukraine during the audit, according to the traditional, post-Soviet 
approach to realize inspection to confirm the reliability of financial reporting undertaken by request 
of the owner of the entity. However, the western theory and practice has long departed from this 
narrow interpretation of the essence of the audit. Today, under the state audit understand a form of 
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control of public finances, which are organized, focused and objective review of controls on the use 
of public resources. 

Analysis of recent researches and publications. The study of some aspects of the theory 
and practice Audit Institutions engaged in leading national and international practitioners and 
academics: V. Basantsov, V. Burtsev, N. Dorosh, I. Drozd, V. Zhukov, V. Melnychuk, S. 
Openyshev, V. Rodionov, S. Ryabukhin, A. Saunin, M. Syvulsky, V. Simonenko, J. Slobodyanyk, 
S. Stepashin, I. Stefanyuk and others. 

Appreciating the contribution of these researchers in the development of the theory and 
practice of control of public finances, we must point out the need for the development of modern 
theoretical and methodological foundations of a unified system of public audit. 

Bold unresolved problems. Today finally solved the problem of methodological support of 
state audit is a key obstacle to the establishment of an effective system of control public finances. 

The wording of Article purpose. The article aims resolution of urgent problems of 
scientific and methodological support of the state audit in Ukraine. 

Results. First of all, it should be clearly divided among themselves such thing as an external 
independent financial control and public internal financial control. The term "Public Internal 
Financial Control" describes the control over the legality, appropriateness, completeness, timeliness 
and the allocation and use of public resources by public authorities and others. While in a state audit 
refers to anything related to the system of external independent public oversight of the activities of 
any state. A characteristic feature is their constant updating, revision of existing theories and 
concepts of control and audit, new forms and methods of government and public administration. 

However, it should be noted that in foreign practice both these areas are not opposed to each 
other, but rather closely together. Problems clarify the conceptual apparatus is also closely related to 
the need to clarify the conceptual novelty of the Institute for Public Audit Ukraine. But the idea of 
state control on behalf of the Society for the efficiency of government is for our country objectively 
unusual. 

Due to the distribution system of the audit and accordingly of higher state audit in various 
countries in 1953 was created the International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI), which today is one of the most important organizations in the area of state control of 
public resources. One of the major points INTOSAI working was the adoption in October 1977 at 
the IX Congress of Lima Declaration of Guidelines on state audit [2]. 

According to the Lima Declaration state audit is required in managing public resources 
because the state is entitled to manage data resources directly from society. This audit is not an end 
in itself, but an integral part of public regulation [3]. 

The Declaration recognizes: adherence to law and thought-effective use of public resources 
is essential for the efficient management of public finances, which improves the efficiency of 
decisions taken by the relevant institutions [3]. 

Thus it is possible to isolate the factors that currently inhibit the processes of a system of 
state audit in Ukraine, including: 

- The lack of clear priorities of the national economy; 
- Ineffectiveness of the current legislation; 
- Ineffectiveness of the organizational structure of the control system of public finance and 

the inadequacies of the existing institutional framework to international experience; 
- Inefficient use of public resources and limited sources and forms of control system of 

public finance. 
Today, with the establishment in Ukraine economy to market relations, there is a need for 

assessing the effectiveness of management of national resources, which should lead to 
modernization Audit Institution, send it to an in-depth analysis of public administration.  

The problem of understanding the system of public audit efficiency is relatively new and, so 
clear and obvious is the fact that there are a number of outstanding issues which are important and 
form the general direction of this new economic problems. The evolution of any economic scientific 
thought is inextricably linked with the solution applied methodological issues, foremost of which is 
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the promotion of the subject, purpose and method. How object and method are so closely, that it is 
hard to overestimate. Forming and selecting a method of audit should understand the purpose of 
research and clearly identify possible expectations. 

Any activities intended to achieve certain objectives effect. A key form of external financial 
control is state performance audit, the main difference is the thrust of the simultaneous combination 
of the principles of economic efficiency. As noted in the preceding paragraphs, in considering 
features of this form, along with a number of advantages, it is not without some drawbacks, the 
main of which is the lack of understanding established category integral effect of which is to be laid 
in its foundation. In considering this issue and addressing issues related to the creation of scientific 
and methodological approach to assess the effect of the integral, we start with a comprehensive 
understanding of the economic functions and role of the state. 

In a broad sense in economic functions understands create preconditions necessary for 
effective economic activities of society [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. However, 
concise statement of common understanding of the function of the state is not evidence of its 
simplicity. According to a wide range of economists, is the most important economic function of 
the entire spectrum of functions of the state, because the lack of economic growth or inefficient use 
of economic potential could become a serious obstacle to implement other social functions of the 
state. In a general sense, to public functions include: 

1. Formation law of the economy. The availability of a wide range of business wanting 
freedom of choice in economic activity, income protection business, the terms of trade and so on. 
All these issues need to be resolved legal framework of the state and strictly followed. In fact, in the 
economic sphere, the state acts as an arbitrator, creating legal rules of economic behavior and 
resolving disputes. 

2. Support for commodity-money circulation, which is manifested by the state to provide 
enough money economy. Implementation of this feature is due to monetary policy, by which the 
state by stimulating aggregate demand has to influence the rate of economic growth. 

3. Support for economic stability. It is clear that the state has a significant amount of 
leverage that can regulate economic relations, but constant government intervention is not only 
unnecessary but harmful. At the same time, market self-regulation, as is proved by the Great 
Depression of 1929-1933., Is effective only in a perfect world. Actual markets are a lot of factors 
that affect their stability and can significantly undermine it in a short period of time. Accordingly, 
state intervention at various stages of the market economy is a necessary condition for the stability 
of economic relations. 

4. The mechanism of income distribution in any country should be based on fair and 
transparent basis. Average value created products should be clear to all, because competitive 
markets are able to produce uneven income distribution. At the same time, society there are people 
who for one reason or another are unable to earn a living, ie experiencing complete lack of 
livelihood. Accordingly, the state should intervene in economic relations in order to reduce income 
inequality and social justice distribution of income of all members of society. 

Providing a public service to be effective. That condition for successful implementation of 
state functions creates specific goals implementing economic policy. We consider the whole state 
later while analyzing their role in achieving public effect, and now it will pay more attention to 
understanding the category integral effect of implementation of national target programs and 
projects. 

In considering the effective implementation of the economic functions of the state, it is 
necessary first of all to clarify what is meant by the terms "effective" and "efficiency". Effective - is 
one that leads to the desired results, that achieves the set targets - to get the desired effect. 
Accordingly, the term "effective" can be replaced with the term "effective". So when we talk about 
the effectiveness of government economic policy we are considering the economy to achieve the set 
targets to be effective. 

However, understanding the effect is not one-sided and, if we turn to the "Financial 
Dictionary", we find there the following definition: "Efficiency - ability to impact (effect) process, 
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project, etc., which is calculated as the ratio effect (results) costs, provided that result". The same 
source states: "Economic efficiency - the impact of economic activity, the implementation of 
economic programs and activities characterized by the ratio of the resulting economic effect (result) 
to the waste of resources that led to obtain this result." Here we consider the other side of the 
problem - namely, the ability to achieve set results at the least cost. During performance can also be 
understood optimality criterion achieve the set goals as a result of certain activities of the process. 

Accordingly, the parties discussed the effect of understanding the components allow us to 
state the heterogeneity and complexity of the concept of understanding. This conclusion is 
confirmed by the analysis of the economic literature [Ошибка! Источник ссылки не найден., 
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. However, 
joint general conclusion is that if consideration the category of "effect" we are talking about the 
adequacy of the results achieved planned objectives, level of approximation results to goals while 
taking into account the resource costs (time, material and money, manpower, etc.). 

Essential attention should approach to evaluating the effectiveness V.A. Zhukov and S.P. 
Openysheva. These authors analyzed sufficiently deep financial and economic efficiency. Financial 
and economic efficiency, according to V.A. Zhukov and S.P. Openysheva - is the sum of the effects 
resulting from the conduct of Government Auditing, which can be classified as follows: 

1) social impact; 
2) organizational effect; 
3) economic impact. 
Under the social effect refers to the result of the improvement resulting from the 

introduction of quality control system of public finance. The positive result of the introduction of 
such a system is considered to improve the social situation, increased social awareness and 
commitment, significantly increased confidence in the government. Close control of the disposal 
and use of state property can increase the importance of social programs, ensuring development of 
social institutions such as: education, health care, utilities, pensions and so on. 

Organizing the effect is to make relevant changes to the organizational structure of the 
executive branch, on the basis of control measures. As a result, increases in state control, reduced 
redundant steps or create new necessary for the economy, increased efficiency management. 

The economic effect is the monetary expression, resulting effect on the improvement of 
executive power, economy budget and extrabudgetary funds, improve profitability, reduce 
production costs and so on. 

In our opinion, the use of these criteria to determine the effect of the implementation of an 
integrated national target programs and projects that require public financial resources in the public 
audit efficiency in particular is quite possible. However, understanding V.A. Zhukov and S.P. 
Openysheva, these effects are reduced to the determination of violations of financial laws and 
related savings budget and extra-budgetary funds. Therefore, we believe it appropriate to specify 
the content and provide a clear understanding of the scientific methods of integral effect as a 
combination of these disparate effects. 

Availability economic benefit (profit, economic profit) is excluded from our calculations, 
due to the role of the state as an institution which aims to address the socio-economic problems, 
rather than the use of public funds to produce economic benefits. This position is because nonprofit 
activity does not indicate a lack of profit as such, but only determines that it is not a priority for this 
activity. At the same time, the analysis should be carried out in comparable indicators and common 
units. The universality of money as the sole basis of economic relations shows in their favor, but the 
monetary expression is not always possible to form a complete picture. 

Most projects and programs initiated and implemented by the state are divided into those 
that are designed to address specific community or social issues, and those aimed at restructuring 
and renewal of the state apparatus in order to increase the effectiveness of such organizational 
structure. Thus, considering the effect and efficiency, based on the current state functions, we 
propose that these effects are in line with the implementation of government projects, namely: 
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- Socio-economic impact - the result of the implementation of national target programs and 
projects in improving the lives and welfare of the public community. Clearly this effect can be 
represented as assessed level to improve the well-being of society. 

- Organizational and economic effect - the result of modernization and restructuring of the 
organizational structure of public administration, which enables effective management of 
organizational processes. The state is in a constant state of development, and, accordingly, 
management scheme need to be updated in response to changing requirements. However, an 
economic issue for such reorganization should have a decisive influence. Thus, any reorganization 
must be economically feasible and effective. 

At the same time, it should be noted that the effect of state projects is not a set of economic, 
institutional and social effects, and forms an independent integrity (unity). As part of this effect are 
not considered as parts of a whole, but in different proportions, and under a variety of mechanisms, 
forming a single economic result (integral effect). 

The overall effect of the use of public funds - the result derived from the sale of government 
projects that require public financial resources due to the functions and objectives of the functioning 
of the state. It is clear that any project is not a separate entity, but is considered as a certain set of 
disparate goals. Thus, in solving organizational problems, it is possible parallel solving and social 
issues, and thus establish a clear distinction is difficult. According to the above, we believe that the 
project should be attributed to social or organizational, if the proportion of one of the effects 
prevails or is crucial for the purposes of the project. 

Having reviewed the basic concept of integrated understanding of the effect of 
implementation of national target programs and projects proceed to a detailed analysis of its 
components - namely, the impact of the implementation of state functions to the final effect through 
achieving the goals of the state. According to prominent economists K McConnell and S. Brue 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., р.9] main economic objectives of the state are: 

- Economic growth. Doubtless the requirement to improve the welfare of economic agents is 
to meet unlimited needs, which during use change and grow quantitatively and qualitatively. Thus, 
only an increase in value of the total product manufacturing is the key to prosperity subsequent 
periods. 

- Full-time. It is providing all the factors of production and is one of the main challenges and 
goals of the state; 

- Cost-effectiveness as the best results from consumption of resources in the production 
process, and is seen as a source of economic prosperity Analytical achieve economic growth 
reflected as an increase in per capita income (see. Formula 1). 
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g – economic growth; 
Y0, Y1 – total revenue base of society and the current period; 
L0, L1 – population of base and current periods. 
– Stable prices. Significant change in commodity prices over a short period of time can 

significantly affect the economic balance. The state can not allow such significant fluctuations, 
however, and the complete absence of well-being is not a guarantee, because low rates of 
depreciation are considered as a factor stimulating the economy [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]; 

– Economic freedom. The desire of freedom is a basic human need, she gets along with 
life. Quoting H. Ford words "Government and appliances, money and goods have value and 
usefulness because only give people freedom" [Ошибка! Источник ссылки не найден., р. 356] 
can best be understood its meaning. In the economic life individual should be free and freely take 
any economic decision, relying only on their strength and capabilities; 

– Equity income distribution. Considering the phase distribution, we know that there is 
a range of options such distribution results of production. Selecting distribution that would be fair 
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for all participants and production is a major issue of public administration and economic life of the 
country; 

– The security. Persons who have lost their ability to earn a living, the state should 
ensure support and social protection. According to Adam Smith, civilized society - a society 
depending on its separate individuals, but this dependence is not onerous, and if the knowledge can 
give significant positive results. This dependence is not the result of an agreement, and the objective 
laws of human society [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

At the end quantify the effect of projects related to the use of national resources we offer 
turn to the analysis of growth of real well-being of persons subject to such government measures. 

The cultural component – it's part of household income that is not related to its actual 
operation, but must grow at improving welfare. The cultural component of household income 
reflects the share of income remaining after satisfaction of hygiene requirements and can be spent to 
improve their welfare. It is the degree of growth of the cultural component of household income and 
can judge the degree of improvement of household wealth. Our view is reinforced by the views of 
economists-fundamentalists – namely Engel's law [8]. According to consumer behavior which is 
inextricably linked to the income they receive, and as revenue growth consumption of goods 
increases disproportionately. 

Consequently, the main indicator of household wealth and, consequently, the criterion of 
efficiency projects associated with the use of national resources shall increase the cultural 
component of household income, which can be calculated as follows (see. Formula 2). 
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∆К – actual absolute increase cultural component of household income; 
К1 – cultural value of income resulting from the implementation of projects related to the 

use of national resources; 
К0 – cultural value of household income at the time of implementation of the results of 

implementation of projects related to the use of national resources. 
Accordingly, given the uneven changes in the structure of household income, subject to 

general economic growth, analytically the impact of economic growth can be represented as follows 
(see. Formula 3). 
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Δg – increase in economic growth. 
Sustainability inflation as the fact, already seen as a significant positive thing but steady 

reduction in inflation provides really argue about positive changes in the economy, provided that 
the optimal rate of inflation. Reducing the rate of inflation can be seen as an actual increase in real 
income, respectively, and the mechanism of the effect on the cultural component will be the same. 
Valuation changes in cultural component shown in formula 4. 
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Δπ – the magnitude of the reduction in inflation, defined as (Formula 5) 
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π0, π1 – inflation respectively before and after the implementation of projects related to the 
use of national resources. 

Economic freedom is actually manifested the ability to manage their own revenues and form 
their own costs. In fact, if the household is forced, for any reason of their income to spend on the 
will of third parties, we can speak of pressure and suppression of freedom of expression and to 
disposal of own revenues. The mechanism of economic freedom is manifested through increased 
cultural component of household income, since the latter forms the enforcement costs are not on 
their own will, and, accordingly, such actions do not lead to satisfaction (Formula 6). 
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f – factor that determines the degree of economic freedom. If a household has the ability to 
fully manage their own income, then f is unity and varies depending on changes in the share of 
income that actually manages the household. 

The degree of income distribution in society is determined by the Gini coefficient, which 
allows you to see how the current situation differs from ideal. Based on the nature of the economic 
functions of the state, increasing the degree of fairness of income distribution in the economy is an 
important element in the implementation of government programs. Accordingly, to achieve social 
justice for revenue sharing should also be taken into account when determining the final effect of 
the implementation of government projects. To determine this value we offer the absolute growth 
Gini coefficient (Formula 7) [1]. 
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Ej – an indicator of economic fairness of income distribution that expresses the increase in 
the Gini coefficient as a result of projects related to the use of national resources; 

G1 – Gini coefficient after the implementation of projects related to the use of national 
resources; 

G0 – Gini coefficient at the start of projects related to the use of national resources. 
The most controversial is the last state objective - namely, the state guarantees. On the one 

hand, it is clear that in case of losing the ability to earn a living person should not left for good. 
However, the practice of substantial state support for the non-working population adversely affects 
the interest of people in work. A striking example of this situation is the United States, with its 
extremely high support non-working population. The effectiveness of state guarantees at the same 
time, we believe, can be observed due to the positive growth rate of economic fairness of income 
distribution, while a slight increase revenues. According to Adam Smith "economic man" quickly 
reach their goals, if not wait affection of others, and appeal to their selfish motives and prove that its 
own interests to do for themselves what is needed [7].  

Thus, government spending related to the protection of so-called socially disadvantaged 
groups are compensated and the opportunity for retraining and earning a living alternative ways. 
This venture will enable to cut government spending and reduce the tax burden on society. Size 
reduction of the tax burden calculated using the formula 8. 

0
0

1 T
T

T
T  ,      (8) 

T – current tax burden submitted in monetary value, which reduces current income 
households; 

Т0, Т1 – tax rate, respectively, basic and current periods. 
Considering all the above, we can proceed to solve the methodological problem of 

determining the final effect of projects related to the use of national resources on auditing the 
efficiency of public purpose programs and projects. By combining all the components of the 
economic objective functioning of the state as an economic entity, we offer the following scientific 
and methodical approach to determining the final effect of projects related to the use of national 
resources (see. Formula 9). 
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At the same time, performance audit should responses questions as economically sound is 

the introduction and implementation of any project. Accordingly, from this perspective, the 
calculation of the final effect of projects related to the use of national resources is not final size, do 
not disclose the effectiveness of state reform. To address the question of economic efficiency, we 
propose a course of performance audits, correcting figure final effect on the value of the initial 
investment on its implementation to obtain the final net effect of projects related to the use of 
national resources, which has the following analytical form (see. Formula 10). 
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ΔNK – the net effect of the final projects related to the use of national resources; 
І0 – the value of the initial investment. 
In assessing the efficiency of national resources we can proceed from the fact that the net 

effect of the final national target programs and projects can be submitted multivariate function, 
because the effectiveness of its achievement depends on many factors. Obviously significant effect 
timely and full funding for the successful performance of the project. Thus, in general terms, the 
function of the final net effect of the implementation of national target programs and projects can be 
represented as follows: 

),;( tCFNKNK        (11) 
CF – initial incoming cash flows; 
t – time interval using incoming cash flows. 
However, in our opinion, this function can be simplified, because lack of funding can be 

represented as a delay receipt of funds. Thus, the simplified function final net effect of the 
implementation of national target programs and projects will be presented as follows: 

)(tNKNK        (12) 
The time factor is useful for differential settlement, as characterized by discrete and allows 

you to carry out accurate calculations deviations. Therefore, the value of the formula 12 final 
adjustments proposed to effect follows: 
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dt – value of time lags (delays finance, financing exceeding the normal lag, the time from 

the beginning of funding to meet the needs of the funds needed for the project, exceeding the 
normal lag of early funding to meet the needs of capital). 

The methodical approach allows to evaluate the effectiveness of the use of public funds at 
different stages of their use. In particular, these methods can be used in the previous development 
projects using public funds in the planning stage, and the stage of project implementation. This can 
be compared planned and actual performance, efficiency and under will need to understand a higher 
level of actual performance than expected on the planned data obtained during the development of 
plans for the use of state (national) resources. 

With the implementation of several projects simultaneously excess of the standards for them 
to consider a synergistic effect (reduction - a synergistic loss). Synergy distributed in proportion to 
the implementation of several projects simultaneously, provided it is impossible to calculate the 
effect of each project separately. 

In conducting the audit of effectiveness should be guided by the fact that the review process 
makes no attempt to give an overall performance assessment, public authority or recipient of public 
funds audited. First, it is almost impossible to find an acceptable way of such an assessment because 
of the complexity and diversity of their areas of activity. Second, check subjected usually specific 
areas or aspects of their activities in accordance with the goals. Finally, thirdly, performance audit 
should always be intended to use the results could draw conclusions and propose concrete 
recommendations for improving the use of public funds audited organizations. 

Conclusions and suggestions. Currently, required a systematic approach to the organization 
of state control over the efficient use of resources and use of public property, including the use of 
financial audits and performance audits, it will state audit bodies cover the entire cycle of budget 
funds from design to get the final result. 

This performance audit should begin at the design stage of projects, plans, programs and 
strategies. This approach allows you to create a single system in the country through control over 
the implementation of strategically important projects of socio-economic development of Ukraine. 

Thus, the whole system of state audit should be constructed so that it is clear what really is 
the purpose and activities of the state and how the state provides to achieve them. The basis of state 
audit in this case is the ratio of financial resources (budget expenditures) and the results of the state. 

Objective indicators of effectiveness and optimality of state property during the audit of 
effectiveness will enable significantly increase the level of control at all stages of projects related to 
the use of national resources. Use of final effect has a new vision of the practical implementation of 
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scientific and methodological foundations efficiency audit in question today, as the most optimal 
form during the control over the use of public finances (property). 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

The article examines the theoretical and practical aspects of the formation and development of new and 
promising directions of ecology, called by the author "Innovation Ecology". Particular attention is paid to the analysis 
of the effect of the amplification process intensive nature of the use of natural resources at the level of environmental 
pollution and the level of effective development of natural and human systems. The paper also provides a methodology 
assessment of environmental and economic efficiency of different resource areas of scientific and technological 
progress and the intensification of social reproduction as a whole. It is also important that this procedure is taken into 
account when calculating the efficiency factor deficiency or excess of one or another kind of used industrial resources, 
which significantly affects the actual calculations of efficiency of resource processes. 

Keywords: innovation economy, innovative environment, a new trend of environmental science, theoretical and 
practical aspects 

 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования и развития 
нового и перспективного направления экологии, названного автором «Инновационная экология». Особое 
внимание в статье уделяется анализу влияния процесса усиления интенсивного характера использования 
природных ресурсов на уровень экологического загрязнения и уровень эффективного развития природно-
антропогенных систем. В работе также предлагается методика оценки эколого-экономической 
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эффективности различных ресурсосберегающих направлений научно-технического прогресса и 
интенсификации общественного воспроизводства в целом. Важно также, что в этой методике при расчете 
эффективности учитывается фактор дефицитности или избыточности того или иного вида используемых 
производственных ресурсов, что существенно сказывается на реальных расчетах эффективности 
ресурсосберегающих процессов. 
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Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что в последнее 
время инновации стали основой повышения конкурентоспособности этих стран, а также 
базовым элементом их общественной структуры. По оценкам, доля инновационно-
информационного сектора за последние годы многократно возросла и составляет в развитых 
государствах 45-65% [1]. Кроме этого, данный сектор стал важнейшей основой, 
генерирующей современное социально-экономические развитие, ключевым фактором 
динамики и роста экономики развитых стран. 

Именно наличие развитого инновационно-информационного сектора во многом 
определяет важнейшее отличие передовых государств от стран третьего мира. Возросшая 
роль инноваций в жизнедеятельности современного общества способствовала становлению 
неоэкономики, экономики знаний, инновационной экономики как нового направления 
современной экономической науки. 

Основы теории инновации были заложены в XX веке такими крупными учеными, как 
Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. Кузнец, Н. Кондратьев, П. Сорокин и др. В научный 
оборот понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел Й. Шумпетер, 
который под инновациями понимал изменения с целью внедрения и использования новых 
видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и 
форм организации в промышленности [2]. Очевидно, что в настоящее время знания, 
информация стали важнейшим элементом производительных сил, производительным 
ресурсом, по масштабам сопоставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: 
природные, трудовые, материальные и даже капитальные. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность научно-технических, 
технологических и организационных изменений, происходящих в процессе создания и 
реализации нововведений, при этом критериальной характеристикой инновационного 
процесса выступает внедрение новшества в качестве получения конечного результата, 
реализованного в производстве [3]. Таким образом, инновация – это продукт научно-
технического прогресса. Она является результатом творческой деятельности коллектива, 
направленной на совершенствование существующей системы и имеющей практическую 
реализацию.  

Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: научно-техническая 
новизна; производственная применимость и коммерческая реализуемость. Объектами 
инноваций могут быть материалы, продукты, технологии, средства производства, люди и 
межчеловеческие отношения, социальная среда, а также организация и ее подразделения. 
Учитывая возросшую роль инноваций в жизни современного общества, в последнее время 
стала интенсивно развиваться теория инновационной экономики. 

В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная экономика» содержится 
описание теоретических основ инновационной экономики и практических подходов к 
организации инновационной деятельности в рыночных условиях. К наиболее важным 
аспектам исследования инвестиционной деятельности следует отнести разработку 
методологических и методических основ анализа инновационной деятельности и 
определение специфических характеристик инновационного процесса, эффективное 
применение механизмов государственной социально-экономической политики, в том числе в 
отношении процессов формирования национальной и региональных инновационных систем, 
а также разработку методов продвижения различных инноваций на всевозможных рынках. 

Большие возможности и перспективы, на наш взгляд, также имеет разработка 
теоретико-методологических основ научно-учебной дисциплины «Инновационная 
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экология». В рамках этой дисциплины целесообразно рассмотреть вопросы использования 
инноваций в природоохранной деятельности и в процессе создания условий равновесия с 
окружающей средой, определения эффективности инновационной деятельности в 
экологической сфере. 

«Инновационная экология» как научно-учебная дисциплина самым тесным образом 
связана с инновационной экономикой. Более того, в национальной и региональных 
инновационных системах обязательно должны быть экологические подсистемы. Кроме 
этого, финансово-экономические методы и механизмы широко используются в системе 
государственного и муниципального регулирования экологических процессов. 

В современных условиях инновационный процесс имеет особое значение, т.к. 
традиционные формы использования хозяйственных ресурсов весьма ограничены, в связи с 
чем обеспечение роста экономики уже в обозримом будущем в прежнем режиме является 
весьма проблематичным. Расширенное воспроизводство на основе использования 
инновационных факторов требует решения сложнейших социально-экономических проблем, 
таких, как:  

использование интенсивных методов хозяйствования в системе национальной 
экономики;  

серийное и массовое использование достижений НТП, в том числе в сфере 
наноиндустрии; 

повышение социально-экономической эффективности системы общественного 
воспроизодства на основе обеспечения ускорения использования инновационных процессов; 

реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на основе действия 
законов спроса и предложения  во всех сферах народнохозяйственного комплекса; 

обострение экологических проблем и усложнение осуществления природоохранной 
деятельности. 

Важнейшей задачей инновационной экологии в обозримом будущем должна стать 
разработка технологий, позволяющих сделать антропогенный круговорот веществ как можно 
более замкнутым, тем самым приблизив его в идеале к природному круговороту веществ. 
Достижение полной безотходности нереально, так как все это противоречит второму началу 
термодинамики и поэтому речь идет в основном о создании и использовании малоотходных 
технологий, под которыми понимается такой способ производства, который обеспечивает 
максимально эффективное использование сырья и энергии, с минимумом отходов и потерь 
энергии [4]. При этом одним из важнейших условий малоотходной технологии является 
рециркуляция, сущность которой заключается в повторном использовании материальных 
ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и, тем самым, уменьшить образование 
отходов.  

Малоотходная технология основывается на использовании комплекса мероприятий по 
сокращению до минимума количества вредных отходов и уменьшения их воздействия на 
окружающую среду. К этим мероприятиям относятся следующие: 

создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих 
исключить или сократить технологические стадии, на которых происходит образование 
отходов; 

разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов на основе 
очистки сточных вод; 

создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее 
использования; 

разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные 
ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с учетом региональных 
особенностей. Учитывая, что около 70% территории России относится к зоне Севера, 
исключительно актуальна проблема разработки малоотходных технологий в разных сферах 
горной промышленности (например, в процессе добычи апатито-нефелинового концентрата), 
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в которых бы учитывались социально-экономические и экологические особенности северных 
регионов страны [5]. Еще одним важнейшим аспектом развития инновационной экологии 
является разработка и использование интенсивных методов ведения хозяйственной 
деятельности. 

Развитие российской экономики (также как и экономики стран СНГ в целом) до 
последнего времени преимущественно было связано с использованием экстенсивных 
факторов (недозагруженными мощностями и незанятой рабочей силой, а также внешней 
конъюнктурой). Однако ускорение социально-экономического развития, намечаемое на 
ближайшее десятилетие, не может основываться на весьма ограниченных по своим 
возможностям экстенсивных факторах. Необходимо использовать качественно новый 
физический и человеческий капитал, а также результаты благоприятных условий 
хозяйствования. Чтобы ускорить экономический рост, необходим поиск новых, устойчивых 
источников развития и активизация процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный способ хозяйствования определяется также и 
тем, что в трудные годы экономического спада проблемам интенсификации не придавалось 
должного значения. В настоящее время, когда возникли благоприятные предпосылки 
развития, интенсификация предполагает вовлечение в общественное производство всего 
имеющегося потенциала страны и все более рационального его использования. 

Процесс интенсификации является материальной основой роста эффективности 
общественного производства. Низкий уровень и незначительные темпы интенсификации 
производства являются одними из важнейших причин глубокого кризиса, в котором 
сравнительно недавно оказалась российская экономика. Если вспомнить начало перестройки 
советского общества, то необходимость реформ тогда обусловливалась потребностью резкого 
увеличения эффективности общественного производства на основе внедрения наиболее 
прогрессивных форм научно-технического прогресса (НТП), являющегося, как известно, 
важнейшим фактором интенсификации, тогда как в действительности темпы НТП были весьма 
низкими и не соответствовали потребностям практики. Однако, при переходе к рыночным 
отношениям темпы процесса интенсификации значительно снизились. Иначе говоря, результат 
получился прямо противоположный: в последнее время, в условиях переходного периода не 
только не произошло дальнейшего усиления интенсивного характера производства, но и без того 
невысокий уровень интенсификации существенно снизился. Это обстоятельство со всей 
очевидностью свидетельствует об увеличении отставания технического уровня предприятий 
российской экономики от технооснащенности аналогичных предприятий в развитых 
капиталистических странах, т.е. об увеличении отставания технолого-технического уровня 
российских предприятий от мирового уровня. 

Как известно, в последнее время всё больше внимания уделяется вопросам 
формирования в России инновационной экономики, что совершенно справедливо, т.к. это 
позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического развития 
страны от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, 
что в результате этого улучшится имидж России, которую пока ещё нередко отождествляют 
с сырьевым придатком капиталистического мира. Таким образом, в целом мировой опыт 
действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы 
экономики способствует ускоренному развитию народнохозяйственного комплекса страны и 
повышению среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение инвестиций в 
инновационные сектора далеко не всегда способствует росту прибыли и доходов – так, в 
фундаментальной науке известно немало случаев, когда вложение средств не только не 
окупалось, но и приводило к негативным результатам. Кстати, руководство России в 
последнее время нередко критикует различные ведомства и  организации в связи с тем, что 
существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещё не дают ожидаемого 
результата. В этой связи совершенно справедлива постановка вопроса о том, насколько 
эффективны те или иные инвестиции и инновации. 



 68

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно и кроме 
осуществления социально-экономической оценки эффективности инвестиций и инноваций 
необходимо осуществлять оценку последствий внедрения инвестиций и инноваций с точки 
зрения их влияния на усиление процессов интенсификации общественного воспроизводства. 
В этой связи нами предлагается выделять инвестиции и инновации интенсивного или 
экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их внедрения 
соответственно интенсификации или, наоборот,  процессу экстенсификации. Важно также  в 
общей структуре инвестиций и инноваций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух 
групп. Целесообразность осуществления такого рода классификации инвестиций и 
инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, что в последнее время существенно 
возросла актуальность использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде всего, 
это связано с демографическим кризисом последних лет. В этой связи осуществление 
мероприятий трудосберегающего направления интенсификации представляется весьма 
своевременным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления интенсификации. Так, 
например, в среднеазиатских странах СНГ – Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, 
Киргизии исключительно важным являются водосберегающее направление интенсификации 
общественного производства. В Японии, где сравнительно немного крупных месторождений 
природных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее направление 
интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным характером земельных ресурсов 
большое значение имеет также землесберегающее направление интенсификации. В 
большинстве стран мира весьма актуально энерго- и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуальными могут быть 
разные направления интенсификации: на Дальнем Востоке и на Севере России большое 
значение по-прежнему (т.е. как и во времена социалистической экономики) имеет 
трудосберегающее направление, в старопромышленных регионах Урала - в Свердловской 
области, Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне актуально 
фондосберегающее направление интенсификации. В Белгородской области, где на высоком 
уровне развиты металлургическая и горнодобывающая отрасли промышленности очень 
эффективно осуществление мероприятий материалосберегающего направления. Таким 
образом, кроме выделения двух групп инвестиций и инноваций, способствующих 
интенсификации или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить несколько 
подгрупп, соответствующих разным направлениям интенсификации – трудо -, фондо-, 
материалосберегающему и т.д.в соответствии с региональной, отраслевой и структурной 
спецификой экономики той или иной страны. Напомним, что говоря о процессах 
экстенсификации и интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся 
способа достижения производственной цели. При одном происходит количественное 
увеличение использования ресурса, при втором на единицу выпуска продукции при решении 
производственной задачи экономится ресурс. Целесообразно определять поэтому 
интенсификацию производства как реализацию мероприятий, имеющих своим результатом 
экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим 
направлением интенсификации производства является реализация мероприятий, в результате 
которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким образом, предложенный подход 
понимания процесса интенсификации позволяет говорить и об интенсификации 
производства, и об интенсификации использования отдельных факторов производства, не 
отождествляя эти понятия. 

Подобно тому, как интенсификация общественного воспроизводства выражается в 
различных формах и направлениях, инновационная экология как отдельная научная 
дисциплина также проявляется в разных аспектах и отношениях. Возможные направления 
дифференциации инновационной экологии, на наш взгляд, прежде всего, связаны с 
важнейшими составляющими биосферы: атмосферой, гидросферой, почвой, растительным и 
животным мирами. Так, антропогенные воздействие на гидросферу, как известно, 
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проявляются в истощении вод и их загрязнении, под которым понимается привнесение или 
возникновение в них новых, обычно не характерных для них вредных химических, 
физических, биологических агентов. Загрязнение вод может быть естественным, природным 
и антропогенным, техногенным, причем в структуре антропогенного загрязнения наиболее 
распространено химическое и биологическое загрязнение, в меньшей степени 
радиоактивное, механическое и тепловое.  

К основным источникам антропогенного загрязнения поверхностных вод относятся 
такие, как сбросы в водоемы неочищенных сточных вод, оказывающие наибольшее 
негативное воздействие на гидросферу, смыв пестицидов, минеральных и органических 
удобрений, газодымовые выбросы, утечки нефтепродуктов. Так, промышленные сточные 
воды в зависимости от отраслевой специфики содержат тяжелые металлы, цианиды, 
сульфаты, фториды, фенолы, нефтепродукты и т.д. Загрязнение вод органическими 
веществами и биогенными элементами приводит к эвтрофикации и цветению вод. Кроме 
этого, поступление в водоемы пестицидов ведет к болезням и даже гибели гидробионтов. 
Газодымовые выбросы содержат углеводороды, альдегиды, оксиды серы и азота, тяжелые 
металлы и попадают в водные объекты в процессе механического оседания или с осадками, к 
тому же взаимодействуя с атмосферной влагой, образуются кислоты, выпадающие в виде 
кислотных дождей. При авариях нефтеналивных судов миллионы тонн нефти ежегодно 
загрязняют морские и пресноводные экосистемы. 

Природные круговороты веществ являются практически замкнутыми. В естественных 
экосистемах вещество и энергия расходуются экономно и отходы одних организмов служат 
важным условием существования других. Антропогенный круговорот веществ значительно 
разомкнут, сопровождается большим расходом природных ресурсов и большим количеством 
отходов, вызывающих загрязнение окружающей среды. Создание даже самых совершенных 
очистных сооружений не решает проблему, так как это борьба со следствием, а не с 
причиной. Поэтому основной задачей является разработка технологий, позволяющих сделать 
антропогенный круговорот как можно более замкнутым, с использованием так называемых 
малоотходных и безотходных технологий. 

Большие перспективы в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования имеют достижения биотехнологии. 

Биотехнология – методы и приемы получения полезных для человека продуктов, 
явлений и эффектов с помощью живых организмов (в первую очередь микроорганизмов). 
Например, достижения биотехнологии позволяют разрабатывать и создавать микробные 
препараты для регуляции круговорота веществ в экосистемах, что позволяет решать ряд 
прикладных задач: 

 биологическая очистка природных и сточных вод от органических и 
неорганических загрязняющих веществ; 

 утилизация твердой фазы сточных вод и твердых бытовых отходов путем их 
сбраживания; 

 микробное восстановление почв, загрязненных в первую очередь органическими 
веществами; 

 использование микроорганизмов для нейтрализации тяжелых металлов в 
осадках сточных вод и загрязненных почвах; 

 компостирование (биологическое окисление) отходов растительности (опад 
листьев, соломы и др.); 

 создание биологически активного сорбирующего материала для очистки 
загрязненного воздуха. 

Нами выделены лишь некоторые направления развития инновационной экологии. 
Дальнейшее проведение исследований в этой области позволит выявить иные перспективные 
направления развития этой сферы научной мысли, а также более глубоко понять механизмы 
и факторы действия современных процессов и тенденций эколого-экономического 
характера.  
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В статье рассматиривается  развития цивилизации общественным и индивидуальным бытием, 
сознанием, социально-экономическим динамизмом, первоочередным проникновением фактора времени в 
области социально-духовной жизни. 

Ключевые слова: Цивилизация, история и культура цивилизации, национальная цивилизация, казахское 
общество, казахские просветители 

 

История и культура цивилизации человечества прошла трудный и тяжелый путь, на 
этом пути было сделано немало открытий, но вместе с тем было утеряно и много ценностей. 
Быстрое увеличение изменений в развитии цивилизации характеризуется общественным и 
индивидуальным бытием, сознанием, социально-экономическим динамизмом, 
первоочередным проникновением фактора времени в область социально-духовной жизни. 
Направляя человека на научные изыскания, оно является первоочередным условием 
повторной объективной оценки концепции времени в философских и в специальных 
научных исследованиях.  

В современном развитии общества понятие цивилизации проанализировано со всех 
сторон, является научным определением, но сказать о том, что оно полностью исследовано, 
выведено на прямую дорогу, еще трудно. На сегодня множество исследований понятий 
«теория цивилизации», «цивилизованное сознание», «цивилизованная программа», 
«национальная цивилизация», «цивилизованный путь» и т.д. показывают расширение 
области цивилизации и уровень развития человеческого сознания. Традиции и 
последовательность категории в процессе цивилизации, их взаимосвязь, тенденции развития, 
анализ с исторической точки зрения современного содержания контекста цивилизации и 
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опыта казахстанской цивилизации являются необходимыми для сегодняшнего состояния 
цивилизации. Общественно-культурные, экономические изменения, происходящие в нашей 
стране, и оптимальное решение социальных проблем требует у личности образования и 
квалификации, деятельности и мастерства, способностей и осознанности высокого уровня 
культуры управления групповым, коллективным сознанием. Отвечающая требованиям 
личность должна выбрать цивилизованный путь, потому что мировое сообщество находится 
на цивилизованном пути.  

В казахском обществе можно найти искры азиатской и европейской культуры и 
цивилизации. Если посмотреть со стороны национального менталитета, гостеприимство, 
присущее казахам, стало самым удобным для того, чтобы представители других народов 
смогли ужиться среди казахов. С религиозной точки зрения быстрое восприятие казахов или 
быстрое доверие другим стало для других народов показателем хорошего, эффективного  
качества. В ведении хозяйства, совмещавшего азиатский и, через русских, европейские 
методы производства, чувствовалось национальное своеобразие, своя методика. В этом 
своеообразии собрались все перечисленные выше качества, как-будто создался «степной» 
образ.  Однако, нужно признать, что консервативный тип хозяйства и присущие этому 
общестенные отношения замедляли темп продвижения общественно-культурного прогресса. 
В мировой истории восточный тип цивилизации появился еще в глубокой древности и 
история казахов принимала в ней самое непосредственное отношение, поэтому 
отечественные исследователи проявляют особый интерес этому направлению и глубоко 
исследуют его.  

Великий Шелковый Путь, служивший единственной торговой магистралью до ХV 
века, считается высшим достижением мировой цивилизации. Великий Шелковый путь на 
сегодня нашел отражение в новом евразийском континентальном мосту соединяющим 
восточные порты Китая через государства Центральной Азии с портами Западной Европы с 
помощью трансконтинентальной железной дороги. Стыковка, произошедшая в сентябре 
1990 года между станциями Дружба и Алашанькоу, дала возможность Китаю и другим 
государствам Юго-Восточной Азии выйти через  Казахстан в Европейские государства.  В 
целом, распространение общественных наук в казахской степи наблюдалось еще во взглядах 
древних арабских, иранских, китайских философов, позже, вместе с усилением российского 
влияния,  продолжилось с европейским мышлением. Если Петр І назвал Казахстан ключом 
ворот выхода в Азию, то Абай представлял Россию большим окном, служащим великим 
мостом культурного общения, расширяющего взгляд на  Европу  [1]. 

Казахские просветители улучшение положения казахского народа, социальный и 
экономический прогресс связывали с влиянием более цивилизованной России. Они 
выступали поборниками дружбы с русским народом, пропагандировали русскую культуру и 
науку. В то же время передовая казахская интеллигенция видела и отмечала проблемы и 
противоречия царской России, критиковала ее колонизаторскую политику, грабительскую 
деятельность российских чиновников. В научных и публицистических статьях просветителей 
отразились политические события, коренным образом изменившие судьбу казахского 
народа, в том числе  рассматривалась и  хозяйственно – экономическая деятельность.  

В трудах И. Алтынсарина (1841-1889) и А. Кунанбаева (1845-1904)  отражены 
значение науки и образования в жизни общества, роль труда и трудового воспитания, 
оседлости и земледелия для подъема хозяйственного благосостояния. По их мнению, знание, 
наука и искусство способны избавить народные массы от притеснений со стороны власть 
имущих и тем самым способствовать совершенствованию общественно–экономической 
жизни, достижению подлинного прогресса. Абай считал, что подлинное неиссякаемое 
богатство – это искусство, учиться ему – самое благородное дело. Казахские просветители 
создали богатейшее теоретическое и культурное наследие, оставившее глубокий след в 
истории и оказавшее огромное влияние на последующие поколения.  

Во многом в противовес политике царизма в Казахстане усилилось движение, 
отстаивающее национальные интересы. Лидеры этого направления А. Байтурсынов, А. 
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Бокейханов, М. Жумабаев и др. консолидировались вокруг общенационального издания 
газеты «Казах» и составили позднее костяк партии «Алаш». Они критиковали царскую 
колонизаторскую политику и выступали за создание независимой и самостоятельной 
государственности казахского народа. А. Байтурсынов  писал, что «у киргиз нет ни 
капитализма, ни классовой дифференциации, даже собственность не так сильно 
разграничена как у других народов». Он считал, что основное противоречие в казахском 
обществе лежит не между богатыми и бедными, а между национальными интересами и 
царским колониальным режимом.  

Ссылаясь на  теорию Ф.Листа (родоначальника исторической школы), лидеры 
«Алаш» боролись против насильственного насаждения новых социальных форм и 
отношений, предлагали сохранить кочевое скотоводство. Их взгляды основывались на 
анализе факторов, определяющих развитие хозяйства: природные условия Казахстана, 
искусность народа таковы, что им соответствует именно кочевое хозяйство. Переход к 
новым формам хозяйствования, в частности, к оседлому земледелию, должен происходить 
постепенно, а не скачкообразно. Нельзя сказать, что они были категорически против 
оседлости, наоборот показали возможность и выгодность сосуществования последнего с 
кочевым скотоводством. Интенсивное развитие скотоводства в конкретно – исторических 
условиях, по их мнению, стимулирует развитие таких отраслей экономики, как кожевенная и 
обрабатывающая промышленность.  

Труды восточных мыслителей нашли широкую поддержку и среди казахских 
философов. Они по-своему исследовали теорию цивилизации, постарались дать собственное 
своеобразное понятие о развитии очагов цивилизации. Казахский ученый  А. Байтурсынов 
понимал классификацию цивилизации главным образом как географические факторы, то 
есть, как  климат, песок земли, воду, природные богатства, животный мир, демографию. 
Казахский ученый так характеризует первоначальные условия развития цивилизации: 
«Прошло много веков с изменением хозяйства, с переходом хозяйства с одного вида на 
другой. Это на Европейском языке называют эволюцией. Мирские дела двигаются вперед не 
прыжками, двигаются путем эволюции, постепенно меняясь». [2] 

 А. Байтурсынов сделал анализ эволюционного пути цивилизации. Ученый приходит 
к своеобразной мысли: «самым видным делом на свете является способ существования 
человека. Этот способ существования начался  с топора, вытесанного из камня, и дошел 
сегодня до бесчисленного множества орудий. Начиная обитать в глубоких пещерах, он 
сегодня владеет великолепными дворцами, спорящими своей высотой с небом. Эти деяния  
на пути поиска средств существования человечества мы называем профессией, приемы, 
созданные орудием, мастерством». А.Байтурсынов доказывает безосновательность суждения 
о том, что оседлость есть обязательное условие достижения культуры. Он делает большой 
научный вывод о том, что механизм казахской экономики связан вместе с изменениями в 
хозяйстве, с закономерностями эволюционного развития, с условиями природы, с 
плотностью населения, с мастерством, культурой, государственной политикой.   

Ученый-просветитель И.Алтынсарин, исследовавший национально-культурные 
ценности, придерживаясь примеров мыслителей прошлых, предложил казахскому народу 
свой образец цивилизации, это был путь развития, основанный на знании и науке. Он считал, 
что прямым путем к цивилизации может служить совершенствование среди народа знаний и 
науки, культуры и достижения высот через беседы, отношения, поэтому нужно учиться у 
передовых народов, следовать хорошим обычаям. Вместе с этим, призывая казахов к 
оседлости, мечтал о занятиях какой-нибудь определенной профессией, написал с этой целью 
множество учебно-воспитательных рассказов, призывал молодежь к трудолюбию, к 
освоению профессии, к целеустремленности.  Придерживался принципов, что жизнь 
человека, занятого ремеслом, будет праведной и легкой для восприятия новой жизни. [3] 

С этими мыслями И.Алтынсарина перекликаются предложенные великим казахским 
мыслителем Абаем пути занятия торговлей, ремеслом, искусством и знаниями. Абая глубоко 
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волновали вопросы нахождения казахским народом своего места в мировой цивилизации. С 
этой целью он подверг жесткой критике недостатки казахского общества своего времени.  

Шаги цивилизации в дальнейшем были полностью связаны с историей денег и нашли 
продолжение в открытии кооперации, заводов и фабрик. В свое время кооперацию 
поддержал М. Дулатов, который особо выделил эффективность совместного труда. М. 
Сералин в своих трудах, поднимая важные проблемы перехода казахского народа к оседлому 
образу жизни, к занятию земледелием и интенсивному ведению скотоводческого хозяйства, 
доказал объективную необходимость данных вопросов.  

 Интенсивное развитие производительных сил, постепенное усиление 
капиталистических отношений принесли в казахское общество искры азиатской и 
европейской культуры и цивилизации. Казахские качества, присущие национальному 
менталитету, дали возможность представителям других народов быстро прижиться среди 
казахов. Восприимчивость, доверчивость и чувствительность казахов были достаточно 
полезными для представителей народов извне. Так в казахской степи нашли свое 
продолжение культурные диалоги и трнсформации, обмен и взаимоотношения цивилизации, 
новизна и преемственность.  

Одним из знаменитых личностей, оставившему своими многогранными трудами 
незабываемый след на пути национально-культурного развития общества, был наш великий 
писатель М.Ауэзов. Несмотря на то, что он был литератором, он проявил себя и как мастер 
политико-исторической, социально-экономической мысли, общественного сознания. В своей 
статье «Какая профессия ближе к культуре»  он высказал глубокую мироведческую мысль о 
том, что на выбор профессии казаха, на его специализацию оказывает влияние народная 
черта характера, его жизнь, природные условия и занимаемая профессия. А в труде «Наука», 
рассматривая в диалектической взаимосвязи пути развития знания-науки вместе с путями 
развития человечества, считает, что в целом социально-политические и духовные процессы 
жизни, а вместе с ними и науку порождают производственные методы. По мысли М.Ауэзова, 
экономическое и национальное развитие государства связано с жизнью и бытом народа, с 
экономической и социальной политикой, которое придерживается государство. 
Свидетельство этому его труд «Япония», написанный в социально-экономическом 
направлении во время командировки писателя в Японию. Он анализирует политические, 
социально-экономические пути развития Японии, занявшей самое высокое место в 
рыночном развитии среди  Азиатских государств.  Для выхода государства цивилизованным 
путем на первые роли необходимы многие условия. Конкретные направления Японии в 
период развития: национальное достоинство,  патриотизм, умение координировать внешние 
и внутренние обстоятельства, рост торговли, доходов и расходов государства, выделение 
средств на образование, на социальное положение женщин в государстве и т.д.[4] 

Получившие высшее образование в университетах Петербурга, Москвы, Варшавы, 
Казани А.Букейханов, М.Дулатов, Мустафа Чокай, Ж.Аймаутов, Б.Сыртанов, Б.Каратаев, 
М.Тынышпаев, С.Жантурин, С.Асфендияров и другие представители национальной 
интеллигенции, болели душой за народ,  придерживаясь цивилизованного примера 
названных выше казахских мыслителей. Мысли представителей казахской интеллегенции и 
патриотов Независимой родины внесли свой существенный вклад в дальнейшее 
формирование казахского народа как цивилизованного государства. Сохраняя национальное 
своеообразие казахского народа, они поставили целью достичь европейской культуры, 
цивилизации. Не потерявшие до сегодняшнего дня своей ценности произведения казахских 
мыслителей направляют наше государство к экономической и нравственной независимости, 
к достижению высокого уровня цивилизации.  
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The presented paper constitutes within the solution of the research project VEGA No. 1/0733/15 Research of 
the quality management for supporting the competitiveness of enterprises the first part of intended overview of 
theoretical approaches to the management and assessment of quality in general, which will, within the project, lead in 
the final solution to the assessment of possibilities of their application in practice in a particular area of corporate 
practice.    
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Introduction 
The issue of quality can be found in theoretical sources from the perspective of possibilities 

of its assessment, but also in a wider context – from the perspective of it being included in the 
enterprise management, to which numerous theories of quality and management concepts or quality 
management are related. Various content-related nuances of mentioned terms aside, we will focus 
in this paper on opinions of the father of quality theory, America "mathematical physicist", 
statistician and economist Walter Edwards Deming (1900 – 1993), who is considered to be one of 
the founders of the quality theory. 

Deming’s theory on quality – ideas, starting points, conclusions 
Deming’s theory has brought many significant elements: firstly the emphasis on production 

quality, on requirements and needs of the customer (orientation to the customer), which Deming 
advocated in mass industrial production in his time; secondly orientation to processes going on 
within the enterprise and at the same time possibilities of utilisation of statistical methods in 
regulating such processes and quality management. Concepts elaborated by Deming belong today to 
the standard methodology of quality management. He based the quality measurability and 
possibilities of its improvement on statistics and its tools and he ascribed high importance to the 
collection of data in the interest of characterising a product on the grounds of the largest possible 
number of aspects and measurable features. It was Deming’s PDCA cycle and 14 points of quality 
that especially got into the awareness of the academic circles as well as circles of the representatives 
of the business sphere. Similarly to Juran, Deming also worked with Shewhart. The Deming / 
Shewhart PDCA cycle, called also the Deming circle, represents a universal model for the quality 
improvement, consisting of four stages: PLAN – planning; DO – making; CHECK – verification / 
checking; ACT – improvement. This cycle represent a continuous repeated process aimed at the 
improvement of quality of corporate actions. During the nineties, it was corrected to PDSA by 
including also the process of study (S – STUDY) as a separate stage and at the same time one of the 
necessary preconditions for the improvement of quality. Management of processes in this manner 
brings to the transformation process (production of goods or performance of services) certain 
standardisation enabling, on the grounds of measurable features and deviations from the desirable 
status, to initiate required changes leading to the improvement of quality defined by means of them. 
It should be noted with regard to the PDCA cycle that it is a known algorithm of steps, used often 
intuitively in various areas of corporate management [1],[2]. 

The planning stage (PLAN) includes detailed analysis of the situation on the grounds of 
specific data, its assessment by means of basic tools of quality management, determination of 
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objectives, procedure and sources, i.e. the preparation of plan with specification of so-called test 
points. The responsibility for the success of this stage lies with the management and process 
workers. The making stage (DO) includes informing workers about the plan or trainings for the 
same purpose and the performance of planned process improvements. The responsibility lies with 
workers engaged in the process. The checking or verification stage (CHECK) consists of the 
comparison of obtained check data with the expected status, with objectives and aims of the 
management. Process workers are responsible. In case of success, the fourth stage, improvement 
stage (ACT) results in the standardisation of procedures and in case success is not achieved the 
cycle is repeated. Process workers, but also the management are responsible (e.g. in case of 
unrealistic objectives, incorrectly defined parameters etc.)[1, 2]. 

Deming’s concept of quality is based on three assumptions [2]: 
 each activity in the enterprise or outside it is considered to be a process that can be improved 
 separated problem solution is insufficient, fundamental solutions are required 
 the "whole enterprise" must participate in the performance, from top managers to workers, 

the improvement project must form part of both thinking and acting, everybody must take 
his/her share of responsibility and be continuously engaged in the study process Deming’s 
approach was aimed especially on changes in the corporate management and he therefore 
formulated several rules, which the management should observe in the interest of improving 
processes and their quality. These are known as Deming’s 14 management rules [2]:  

1) Create constancy of purpose. 
2) Adopt the new philosophy. 
3) Cease dependence on inspection to achieve quality. 
4) End the practice of awarding business on price alone. 
5) Continuously improve production. 
6) Institute training on the job. 
7) Adopt and institute leadership. 
8) Drive out fear. 
9) Break down barriers between staff areas. 
10) Eliminate slogans, exhortations and targets for the workforce. 
11) Eliminate numerical quotas for the workforce and numerical goals for the management. 
12) Remove barriers that rob people of pride of workmanship. 
13) Institute program of education and self-improvement for everyone. 
14) Put everybody to work accomplishing the transformation. 

The constancy of purpose should lead to the improvement of the product, improvement of 
competitiveness and stability of positions of the respective enterprise on the market and in the 
business as such, but also to the provision of non-economic, social functions of the enterprise, such 
as the provision of work. The said is closely related to the mission of the enterprise, its vision, 
general orientation and purpose of creation. Absence of vision, inability to formulate the mission of 
the enterprise, its basic objectives, but also too big variability of objectives represent significant 
obstacles in the improvement of processes and their quality [1, 2]. 

According to Deming, a new philosophy must be applied in the quality management, which 
refuses to perceive quality as part of a product increasing costs of the enterprise. The higher degree 
of quality management and its acceptance in the transformation process, whether it is a tangible 
product or service that is its result, is not only checking and determination of deviations (non-
conformities), but especially prevention of their occurrence, improvement of the production process 
and decreasing the tolerance rate with regard to occurrence of deviations [3].  

The following is closely related to the second rule: the measure of quality is the management 
of the process and not of the result. According to this philosophy, it is of higher significance and it 
has higher effect if the enterprise transfers the attention from non-productive checks and solution of 
complaints, i.e. from the result, to the regulation of the production process with the aim to act 
prophylactically. Deming supports the requirement to eliminate checks in mass rate in the quality 
creation with the determination of so-called kp rule for the decision about the need of 
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check/inspection [3],[4]: 
- let p be the average fraction of non-conformity (error rate) in output units (of the 

transformation process) 
- k1 are costs to inspect one output unit 
- k2 are costs to correct / repair the unit 
If k1/k2 > p, inspection is not required, if, on the contrary, k1/k2 < p, 100 % inspection is 

required. 
Deming recommends in relation to costs to focus in the case of suppliers on total costs and 

minimisation thereof, not on the price, which uses to be a standard criterion in enterprises with 
regard to the choice of supplier. However, such procedure requires a thorough identification and 
analysis of costs, including those not explicitly specified in the ledger, what can be rather a complex 
task. If we speak about quality and this procedure is to contribute to its improvement, we have to 
consider also the other side of the coin, which are costs for "the lack of quality", e.g. in case of 
purchasing inputs of low quality. It is necessary to consider many factors; costs they are apt to 
induce are not always reflected in the price of the supply [1, 5]. 

The relation to costs of the enterprise is directly expressed in the rule of improving quality to 
reduce costs. It is assumed that the provision of quality of outputs will in the end lead to the 
reduction of costs of the enterprise, assuming ceteris paribus. At this point, Deming is opposed to 
frequently accepted opinion that quality is "expensive" and not everyone can afford it. The VEGA 
project, of which solving also this paper forms part, aims to outline possibilities of economic 
evaluation of quality in relation to the competitiveness of the enterprise and it will receive more 
space in separate papers [1]. 

The institution of trainings is already in many enterprises an inseparable condition of the 
transformation process implementation, from various aspects such as the occupational safety, 
mastering new techniques and technologies, application of other inputs, from the perspective of 
effecting marketing activities, internal auditing etc.. So-called workshops have in recent years 
started to be organised at workplaces. Their usefulness, if they do not become only a formal event 
and are justified in case of the respective worker, can show in several aspects. They should be 
understood in connection with the quality management as the process of continuous study and self-
improvement [5]. 

Deming points out in the recommendation to institute leadership that to eb a "head" does not 
mean the same as to be a "leader". At the same time, the informality of this post is not necessary, 
meaning that even the formal head or managing worker can be in the position of leader in the 
enterprise. The aim of leadership is to teach people and to help them to work more efficiently; the 
foremost condition of successful leaders is in this regard to know functional aspects of processes 
they manage.  

Specialised literature from this area offers various leadership principles e.g. of work groups. 
To illustrate the relation to Deming’s opinions let us mention for instance opinions of  Koontz 
and Weihrich, who deem the following to be the main principles for leading people (Koontz, H., 
Weihrich, H., 1993): 
 principle of concordance of objectives, which stems from the harmonisation of objectives of the 

group with objectives of the enterprise, what will bring the increase of efficiency and 
effectiveness of the whole organization 

 principle of motivation aimed at the integration of remuneration system into the management 
system  

 principle of leadership; people tend to follow the person about whom they are convinced that 
s/he is able to provide them means to satisfy their personal aims. Knowledge of needs of 
subordinates will enable managers to perform managing functions more effectively and to 
achieve determined objectives. 

 principle of clear communication, both verbal and non-verbal, should also contribute to the 
provision of effectiveness of leadership, mutual cooperation and coordination of activities   

 principle of supporting application of informal organisation; according to this principle the more 
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managers utilise informal structure to support communication channels of the formal organisational 
structure the more effective the communication  

Deming included in his concept of 14 managing rules also the requirement to drive out fear. 
Fear at the workplace paralyses creative forces and enthusiasm for work. On the other side, if 
workers are sure of their work and have the option to take initiative, express differing opinion 
without the subsequent recourse or other reprisals, then they are able to fully utilise their physical 
and mental capacity in work and to achieve much better results than under conditions of fear, 
worries and uncertainty.  

Deming also calls to remove barriers between staff areas and to team work. He thinks that 
the customer can be satisfied only when the whole "team" providing partial tasks cooperates on 
their successful completion and this is clearly confirmed by the practice. Identification of oneself 
with aims, team atmosphere, open communication and creation of well organised and structured 
teams all constitute necessary preconditions for the provision of quality for the customer [5]. 

In relation to the achievement of objectives there is also the requirement to eliminate empty 
exhortations, slogans and unrealistic targets, if possible also "numerical quota and numerical 
targets". The management of numbers and orientation to quantity is often an obstacle to the quality 
provision. According to Deming, the main means of success is the removal of work quotas and 
standards and their substitution with a process of continuous quality improvement and concentration 
on long-term goals. [2], [4]. Managers should in the interest of quality provision stimulate the 
feeling of pride in employees in workmanship and quality and to achieve the interconnection 
between this feeling and their performance. Said connections will be projected not only in the 
performance, but also in the general corporate climate and corporate culture. This long-term, 
complex and sophisticated process includes also the implementation of the system of education and 
self-education in the enterprise and especially the engagement of each and every employee in the 
transformation process, in the process of changes made in the interest of the improvement of quality 
of production or services. It is important for everyone to know corporate objectives, understand 
them and identify with them and to accept his/her part of responsibility in such process.  

Conclusion 
The process approach, orientation to customer, utilisation of data, emphasis on the need of 

continuous improvement of qualification, expertise and study, quality as a measurable quantity, 
possibility of standardisation as the precondition for measuring quality, inclusion of the process of 
quality improvement into the general corporate culture – these are all central points of Deming’s 
concept of quality. At the same time, they represent the intersection of several disciplines developed 
under the heading of corporate management and associated scientific disciplines, but also various 
areas of economic practice. The usefulness of compliance with Deming’s rules has not lost any of 
its applicability even today, although recommendations of the author can sound in some points 
rather more theoretical than practical. Deming’s concept shows effort to complexly map all factors 
and links with quality. They reflect attempt to create a functional complex from the enterprise, a 
system working with clearly defined objectives set on a long-term orientation, which does not cling 
to quantitative indicators, but understands the performance in a wider context with quality and long-
term perspective, which engages the individual into teams united by the same idea, corporate 
culture and feelings of belonging and pride. Despite the warning against the preference of 
quantitative targets of the enterprise, there is quantification present in the Deming’s theory on 
quality – in application of statistical methods for the determination of measurable features of 
quality, and standardisation with the aim to create clear "structure" of quality assessment and to 
propose possibilities for its improvement. Deming’s ideas are valid and applicable in practice also 
today, even despite the fact that the scope of his theory is very extensive and multidisciplinary.    
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В статье обозначена роль частного сектора в обеспечении эффективной реализации концепции 

устойчивого развития. Проанализированы результаты рейтингов прозрачности, открытости и системности 
украинских компаний. Представлены лучшие практики бизнеса в сфере социальной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, социальная ответственность бизнеса, Глобальный 
договор ООН, Индекс прозрачности, открытость и системность в сфере КСО, практики КСО. 

 

Достижение устойчивого развития невозможно без партнерства государства с 
частным сектором. Правительство разрабатывает стратегию устойчивого развития, 
соответствующие программы, определяет приоритетные направления и меры, однако не 
может самостоятельно финансировать программы по устойчивому развитию, охватить весь 
спектр возможных мер и контролировать деятельность предприятий. Делегирование части 
ответственности за будущее общества бизнес агентам вынуждает пересмотреть основные 
цели деятельности компаний и внедрять принципы устойчивого развития. Возникает 
необходимость поиска новых моделей ведения бизнеса; внедрения концепции социальной 
ответственности бизнеса (СОБ); разработки устойчивых инновационных товаров и услуг в 
экологической, социальной и экономической сферах; реализации программ корпоративной 
филантропии; развития социально ответственного инвестирования [1]. Поэтому государство 
должно создавать необходимые условия для реализации эффективных управленческих 
практик, поощрения компаний к безопасной деятельности, а также пропаганды концепции 
устойчивого развития. 

Международные компании с каждым годом реализуют все больше инициатив и 
принимают больше обязательств в направлении достижения устойчивого развития. 
Наступила очередь украинских предприятий приобщиться к формированию «будущего, к 
которому мы стремимся» [2]. 

Практической основой для разработки и реализации политики и практики 
устойчивого развития является Глобальный договор ООН. Глобальный Договор требует от 
своих участников соблюдения основных 10 ценностей в области прав человека, трудовых 
норм, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Сеть Глобального договора в 
Украине была основана 25 апреля 2006 г., тогда ее членами стали 34 организации. Сегодня 
184 компании, общественные организации, торговые союзы и учебные заведения Украины 
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являются участниками договора [3]. Таким образом, интерес к концепции устойчивого 
развития среди компаний постепенно растет, особенно среди крупных акул бизнеса. 

Осуществление предпринимательской деятельности на принципах устойчивого 
развития и социальной ответственности бизнеса в частности, создает многочисленные 
преимущества и возможности: улучшение репутации, повышение лояльности потребителей, 
расширение сотрудничества с правительством, общественностью, международными 
организациями и тому подобное. Большое количество украинских компаний уже в этом 
убедилась и это отражает их деятельность в контексте устойчивого развития и СОБ. 

Четвертый год подряд Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности» 
(ведущая независимая экспертная организация по КСО в Украине) представляет Индекс 
прозрачности отечественных предприятий. Центр «Развитие КСО» оценивает прозрачность 
сайтов украинских компаний на основе методики, разработанной совместно с Beyond 
Business (Израиль). В 2014 г. участниками оценивания стали: компании, вошедшие в рейтинг 
Топ-100 крупнейших компаний по уровню доходов в 2013 г.; лидеры предыдущего индекса 
(не вошедшие в Топ-100: СКМ, Карлсберг Украина, Днепроспецсталь и Оболонь) и 
государственные компании (в отношении которых планируется приватизация). Таким 
образом, 115 компаний из 15 секторов экономики, в том числе 39 компаний государственной 
формы собственности, приняли участие в оценке. Сайты оцениваются по четырем 
критериям: 

- наличие отчета о деятельности компании в социальной и экологической сферах (40% 
общего результата); 

- уровень раскрытия информации по ключевым сферам КСО (35%); 
- легкий доступ читателя к любой информации о социальной и экологической 

ответственности компании (10% общего результата); 
- потенциальная доступность веб-сайта (15%). 
По сравнению с прошлым годом (16,9%) уровень прозрачности сайтов компаний 

Украины почти не вырос (17,1%). Оценивание государственных компаний показывает, что 
уровень открытости корпоративного сектора выше. Лишь треть компаний имеет на сайте 
отдельную страницу по вопросам социальной ответственности бизнеса. Это свидетельствует 
о недостаточном внимании к важности внедрения СОБ и ее результатов.  

Таблица 1 
Индекс прозрачности украинских компаний – Топ-10 (2011-2014 гг.)* 

Место (баллы) Название 
компании 

Сектор 
%, 2014 

г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 
АрселорМиттал 
Кривой Рог 

Тяжелая промышленность 87 1 (175) 2 (156) 4 (112) 4 (122) 

ДТЭК Электроэнергетика 86 2 (173) 1 (163) 2 (133) 1 (160) 
СКМ Холдинговые компании 80 3 (160) 3 (146) 1 (147) 5 (119) 

Оболонь 
Пищевая промышленность 

(FMCG) 
70 4 (140) 4 (140) - 3 (140) 

Метинвест Тяжелая промышленность 65 5 (131) 5 (131) 3 (127) 2 (146) 

Карлсберг Украина 
Пищевая промышленность 

(FMCG) 
53 6 (107) 6 (108) - - 

Киевстар Коммуникации 53 6 (106) 7 (106) 5 (106) 6 (117) 
ОККО-Бизнес 

(Концерн 
Галнафтогаз) 

Нефть и газ 51 8 (102) 10 (87) - - 

Днепроспецсталь Тяжелая промышленность 44 9 (88) 9 (88) 8 (78) - 

Монделис Украина 
Пищевая промышленность 

(FMCG) 
39 10 (79) 20 (47) 17 (40) 31 

* составлено автором на основе [4, 5, 6, 7] 
Чаще всего компании раскрывают такие вопросы: трудовые отношения, охрана 

окружающей среды и взаимоотношения с обществом. Уровень нефинансовой отчетности 
также остается низким. Только 14 участников Индекса имеют размещенные на сайтах 
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нефинансовые отчеты (в 2013 г. – 13 компаний, в 2012 г. – 9 компаний). Общие результаты 
Индекса прозрачности за весь период его существования показаны в табл. 1. 

Неизменными лидерами в своих секторах в течение последних четырех лет остаются 
компании «ДТЭК» и «Киевстар», а также не представленные в десятке «МЕТРО» (ритейл), 
«БаДМ» (фармацевтика). Последние два года в секторах: тяжелая промышленность, нефть и 
газ, пищевая промышленность и аграрный сектор, лидерами являются «АрселорМиттал 
Кривой Рог», «ОККО-Бизнес», «Оболонь», «Нибулон» соответственно. «Карлсберг Украина» 
и «ОККО-Бизнес» оцениваются впервые в 2013-2014 гг. [4]. По сравнению с компаниями, 
которые постоянно входят в Топ-10, «Монделис Украина» осуществила значительный 
скачок с 31 места в 2011 г. до 10 в настоящее время. В этом году компания подготовила 
первый отчет о своей работе в сфере корпоративной социальной ответственности [8]. 

Лидером рейтинга 2014 г. является «АрселорМиттал Кривой Рог» с результатом – 
87%. Компания оставила позади лидеров предыдущих лет: «ДТЭК» и «СКМ». За последние 
годы компания усилила СОБ и сделала концепцию основой управленческих бизнес-
процессов и отчетности. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» создало Комитет по 
корпоративной ответственности под руководством Генерального директора предприятия. 
Комитет охватывает руководителей по всем ключевым направлениям деятельности 
предприятия: охрана труда, экология, производство, качество продукции, работа с 
персоналом. Стратегия корпоративной ответственности компании сфокусирована на четырех 
аспектах: инвестиции в работников, производство безопасной экологической стали, развитие 
местных сообществ и корпоративное управление. Предприятие активно взаимодействует с 
заинтересованными сторонами, реализует конкретные проекты для решения наиболее 
острых проблем местных общин, активно участвует в жизни и развитии Кривого Рога, 
предоставляет доступную и достоверную информацию о своей деятельности, а также 
пытается своевременно реагировать на рекомендации и ожидания стейкхолдеров [9]. 

Всеукраинский рейтинговый журнал «ГVардия» в свою очередь представляет Рейтинг 
открытости и системности компаний в сфере КСО. «ГVардия» проводит независимую 
экспертную оценку деятельности украинского бизнеса по шести основным направлениям: 
доходность, инновационность, стоимость компании, стоимость бренда, успешность топ-
менеджмента и уровень социальной ответственности. Рейтинг открытости и системности 
составляется на основании анализа анкет компаний, публичных социальных отчетов, а также 
независимых оценок экспертов. Методика оценки предусматривает использование 
интегрированного метода и системного анализа уровня раскрытия информации, а также 
деятельности компаний в сфере КСО. Общий балл рассчитывается по четырем блокам: 
социальный отчет как инструмент диалога с обществом; системность в управлении КСО; 
открытость и взаимодействие с заинтересованными сторонами; открытость и системность 
деятельности по основным направлениям КСО. Аналогично рейтингу Центра «Развитие 
КСО» представляем результаты оценки украинских компаний журналом «ГVардия» за 
период 2011-2013 гг. (рейтинг 2014 г. еще недоступен) в табл. 2. 

Сорок одна компания приняла участие в оценке уровня открытости и системности в 
2013 г. [10]. Судя по результатам, не исключено, что в рейтинге 2014 г. на первом месте 
также будет «АрселорМиттал Кривой Рог». Лидером текущего рейтинга является «ДТЭК». 
Компания рассматривает СОБ как неотъемлемую часть собственной бизнес-стратегии и одно 
из важнейших факторов устойчивого развития. Стоит отметить, что бюджет «ДТЭК» на 
проекты в области устойчивого развития, включая социальное партнерство в городах 
присутствия, охрану труда, охрану окружающей среды, содержание объектов социальной 
сферы, развитие сотрудников, составил 2,8 млрд. грн. В 2014 г., а социальные инвестиции в 
развитие регионов деятельности «ДТЭК» превысили 78 млн. грн. [13]. 

ДТЭК» является крупнейшей энергетической компанией в Украине и подразделением 
«СКМ», которая также находится среди лидеров рейтинга журнала «ГVардия». Группа 
«СКМ» утвердила стратегические цели и разработала политику в области устойчивого 
развития. 
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Таблица 2 
Рейтинг открытости и системности компаний Украины в сфере КСО – Топ-10  

(2011-2013 гг.)* 
Место (баллы) 

Компания Вид деятельности 
2013 г. 2012 г. 2011 г. 

ДТЭК Энергетика 1 (89,25) 2 (95,04) - 
ПАО «АрселорМиттал 

Кривой Рог» 
Металлургия 2 (87,56) 4 (76,44) - 

ПАО «Platinum Bank» Банки 3 (86,92) 6 (74,78) - 
АО «СКМ» Управляющая компания 4 (85,39) 3 (87,34) 1 (79,25) 

ПАО «Оболонь» 
Производство пива, минеральных 
вод и других безалкогольных 

напитков 
5 (75,5) 8 (68,38) 5 (68) 

ООО СП «Нибулон» АПК 6 (73,98) 7 (68,88) 13 (59,38) 
Эрнст энд Янг в Украине Аудит и консалтинг 7 (73,5) - 15 (57,42) 

ООО «Метинвест Холдинг» Горно-металлургический комплекс 8 (69,81) 1 (97,22) - 
ПрАО «Киевстар» Телекоммуникации 9 (69) 5 (74,95) 2 (75,56) 

ООО «Самсунг Электроникс 
Украина Компани» 

Компьютеры, электронная и 
оптическая продукция, 

электрическое оборудование 
10 (68,64) 16 (61,31) 24 (50,67) 

* составлено автором на основе [10; 11; 12, с. 25] 
«ДТЭК» является крупнейшей энергетической компанией в Украине и 

подразделением «СКМ», которая также находится среди лидеров рейтинга журнала 
«ГVардия». Группа «СКМ» утвердила стратегические цели и разработала политику в 
области устойчивого развития. Компания определила восемь ключевых направлений 
деятельности для решения важнейших социальных проблем общества и обеспечения 
существенного вклада в устойчивое развитие Украины: здоровье и безопасность 
сотрудников; благополучие и развитие сотрудников; развитие регионов присутствия; 
окружающая среда и энергоэффективность; взаимодействие с заинтересованными 
сторонами; корпоративное волонтерство; качество продукции и услуг; бизнес-этика и 
корпоративное управление [14]. 

Заметно ухудшил свои результаты в рейтинге лидер 2012 г. «Метинвест» и 
серебряный призер 2011 г. «Киевстар». Зато «Самсунг» поднялся на 14 позиций за два года. 
Вдвое усилили собственный рейтинг «Нибулон» и «Эрнст энд Янг». Оба рейтинга 
коррелируют между собой: первое и второе места в 2013 г. совпадают. 

Устойчивое развитие требует от компаний реализации конкретных мер для его 
достижения. Это демонстрирует Национальный конкурс бизнес-кейсов по КСО, который 
проводит Центр «Развитие КСО» в Украине с 2009 г. Конкурс популяризирует лучшие 
практики социальной ответственности бизнеса. По состоянию на 2014 г. было собрано более 
200 кейсов, в том числе 32 лучшие практики 2013 г. Лучшие бизнес-кейсы определяют в 
пяти основных категориях: 

1. Корпоративное управление. Победителем в данной категории является компания 
«Прикарпатьеоблэнерго» за проект по созданию «Инициативного центра». Его задача – 
обнаружение инициативных и компетентных работников, а также кандидатов для кадрового 
роста. Персонал компании предоставляет свои предложения по повышению эффективности 
деятельности компании. С июля 2011 г. от персонала компании на форум «Инициативный 
центр» поступило более 1600 предложений. 332 предложения уже внедрены и 97 
предложений продолжают внедрять. 

2. Трудовые отношения. Победу завоевала программа «Здоровая молодежь – здоровая 
финансовая система Украины» Университета банковского дела НБУ. Университет ввел 
новую дисциплину – «Менеджмент профессионального здоровья». Дисциплина учит 
студентов быть не просто потребителем и покупателем здоровья, а его создателем через 
осознанные действия по формированию социального и экономического мотива к 
сохранению и укреплению своего здоровья. Студенты, прошедшие курс, демонстрируют 
значительное улучшение физических качеств. 
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3. Взаимоотношения с потребителем. Компания «ВиДи Груп» победила с программой 
«Как завоевать лояльность потребителей: совершенствование системы обслуживания и 
внедрение управления качеством». Компания наладила процесс постоянного диалога с 
клиентами: создана служба поддержки клиентов, в том числе в социальных сетях и на 
специальном веб-форуме; разработана уникальная система учета, которая позволяет 
контролировать процесс обслуживания клиентов на всех этапах оказания сервисных услуг 
(весь процесс отражен в электронной системе, которая выводится на специальный экран 
зоны отдыха); функционирует единая Программа лояльности «ВиДи АвтоСити» (более 42 
тысяч клиентов являются активными участниками). 

4. Защита окружающей среды. Победитель – компания «1+1 медиа» за проект «Green 
Team». Компания активно внедряет принципы «зеленого офиса» (экономия ресурсов), 
создает условия для продуктивного кросс-функционального взаимодействия (приняла 
участие в акциях «Подари коллеге растение», «Сделаем Украину чистой»), популяризирует 
«зеленые идеи» среди сотрудников и общественности. 

5. Развитие общества. Программа компании «Amway», «Предпринимательские 
таланты Украины стоят собственного «Оскара», победила в данной категории. В рамках 
программы компания с партнерами проводит всеукраинский конкурс 
«Предпринимательский талант Украины». Цель конкурса: помочь украинкам поверить в себя 
и раскрыть свой потенциал в бизнесе, вдохновившись примером женщин-предпринимателей, 
которые уже достигли успеха в Украине [15, 16]. 

С каждым годом все больше украинских компаний приобщается к внедрению 
концепции устойчивого развития. Частный сектор реализует программы благоустройства 
территорий присутствия, развития персонала, уменьшения вреда окружающей среде, 
взаимодействия со стейкхолдерами. Это раскрывает мощный инновационный потенциал 
бизнес агентов и обеспечивает получение преимущества в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Прогресс в руках тех компаний, которые способны пойти на риск: открыто 
говорить о своей деятельности обществу и совместными усилиями строить будущее. 
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МОНІТОРИНГ ТА СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
In the article the urgency of ensuring economic security of Universities in the modern world. The main 

approaches to the interpretation of the category of «economic security entity». The definition of economic security 
Universities as a combination of threshold parameters (indicators) that describe the main areas of the university 
beyond which ensures stable operation of universities in terms of the presence of external and internal threats. The 
current system of indicators characterizing the infrastructure of the university, its staff, efficiency of key business 
processes and financial and economic situation. Formulated the main tasks of economic security monitoring system 
Universities, the main stages of monitoring. 
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В статті обґрунтовано актуальність проблеми забезпечення економічної безпеки ВНЗ в сучасних 
умовах. Проаналізовано основні підходи до трактування категорії «економічна безпека господарюючого 
суб'єкта». Запропоновано визначення економічної безпеки ВНЗ як сукупності порогових значень параметрів 
(індикаторів), які характеризують основні сфери діяльності ВНЗ, перевищення яких забезпечує ВНЗ стабільне 
функціонування в умовах присутності зовнішніх і внутрішніх загроз. Сформована система індикаторів, що 
характеризують інфраструктуру ВНЗ, його персонал, ефективність основних бізнес-процесів і фінансово-
економічний стан. Сформульовані основні завдання системи моніторингу економічної безпеки ВНЗ, визначено 
основні етапи моніторингу. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, економічна безпека, система індикаторів, моніторинг 

 
Вища освіта в Україні в даний час функціонує в умовах дії комплексу системних 

викликів, до основних з яких слід віднести наступні: дефіцит абітурієнтів, пов'язаний з 
демографічним спадом початку 1990-х років; перехід на рівневу систему освіти, що 
приводить до зниження обсягів фінансування вищих навчальних закладів; посилення 
конкурентного суперництва на ринку послуг вищої освіти; відтік абітурієнтів з регіонів до 
вищих навчальних закладів столичних міст та закордонних навчальних закладів. У цій 
ситуації, безсумнівно, різко посилюється увага до проблеми економічної безпеки вищого 
навчального закладу (ВНЗ). Необхідна розробка інструментарію оцінки, моніторингу та 
забезпечення економічної безпеки, причому сама категорія «економічна безпека 
господарюючого суб'єкта» повинна визначатися з урахуванням специфіки функціонування 
даного господарюючого суб'єкта. 

У ряді робіт економічна безпека господарюючого суб'єкта трактується з позицій 
впливу зовнішнього середовища. Так, наприклад, в роботі [3] економічна безпека 
підприємства визначається як «захищеність діяльності підприємства від негативного впливу 
зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або 
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пристосуватися до існуючих умов». Під економічною безпекою господарюючого суб'єкта [1] 
слід розуміти захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого та 
кадрового потенціалів від прямих (активних) або непрямих (пасивних) економічних загроз. 
Аналогічне визначення [8] стосовно до вищого навчального закладу, де економічна безпека 
трактується як «економічна захищеність ВНЗ та інтересів його працівників від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, що дозволяє зберегти й ефективно використовувати свій економічний 
потенціал». Під загрозою тут розуміються зміни у зовнішніх і внутрішніх компонентах 
середовища функціонування господарюючого суб'єкта, які можуть призвести до таких змін, 
що проблематичним стане функціонування і навіть існування суб'єкта [5].  

Однак з наведених тут дефініцій категорії «економічна безпека» залишається 
непрозорим, яким чином господарюючий суб'єкт може захистити свою діяльність від 
негативних впливів зовнішнього середовища; іншими словами, які дії повинен вживати 
господарюючий суб'єкт для забезпечення власної економічної безпеки. Існує також 
ресурсний підхід до визначення економічної безпеки, який трактує економічну безпеку, 
зокрема, як «стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для 
запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в 
майбутньому» [6]. До даного підходу схиляються і автори роботи [7], визначаючи 
економічну безпеку освітнього закладу як «стан наявності необхідних ресурсів і системи 
взаємовідносин між агентами ресурсообігу, що дозволяють якісно здійснювати функції 
організації і створюють стан її захищеності в мінливих економічних, соціальних і політичних 
умовах. Однак ресурсний підхід розглядає економічну безпеку надзвичайно широко і 
багатоаспектно, що істотно ускладнює пошук причин зниження економічної безпеки і 
напрямків її забезпечення. 

Надзвичайно плідним нам представляється визначення [9], яке розглядає економічну 
безпеку як стан підприємства, при якому ймовірність негативної зміни будь-яких 
характеристик і параметрів належного йому майна невелика, точніше, менша заздалегідь 
встановленого порогу. Згідно з цим визначенням, економічна безпека може бути 
представлена як сукупність параметрів, для кожного з яких визначено діапазон допустимих 
значень; якщо всі параметри не виходять за встановлені діапазони, то підприємство 
знаходиться в межах безпечного функціонування. Використовуючи даний підхід [4], 
економічна безпека господарюючого суб'єкта визначається як «сукупність значень керованих 
параметрів, що характеризують такий стан основних сфер діяльності підприємства, в межах 
яких воно захищене від катастрофічного прояву зовнішніх і внутрішніх загроз». При такому 
трактуванні економічної безпеки надзвичайно важливого значення набувають як самі 
показники (індикатори), так і їх порогові значення, причому останні розглядаються як 
граничні величини, недосягнення яких призводить до формування негативних тенденцій у 
сфері економічної безпеки господарюючого суб'єкта. 

На нашу думку, при аналізі економічної безпеки вищого навчального закладу слід 
враховувати стан інфраструктури ВНЗ, його персоналу, ефективність основних бізнес-
процесів у сфері освітньої та науково-дослідної діяльності, а також фінансовий стан 
підприємства. У цьому випадку, розвиваючи визначення економічної безпеки, представлене 
в роботі [4], економічну безпеку вищого навчального закладу можна визначити як сукупність 
порогових значень параметрів (індикаторів), що характеризують інфраструктуру ВНЗ, якість 
його персоналу, ефективність основних бізнес-процесів і фінансово-економічний стан, 
перевищення яких забезпечує вищому навчальному закладу стабільне функціонування в 
умовах впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. 

Таким чином, очевидно, що від коректного вибору показників (індикаторів) істотно 
залежать адекватність і об'єктивність оцінок економічної безпеки. Очевидно також, що 
показники, які використовуються для оцінки повинні повною мірою відображати специфічні 
особливості системи вищої освіти. На нашу думку, для оцінки інфраструктури, якості 
персоналу, ефективності основних бізнес-процесів і фінансового стану ВНЗ цілком придатні 
індикатори, які використовувалися при моніторингу ефективності вищих навчальних 
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закладів. Сформулюємо наступну систему індикаторів для оцінки економічної безпеки 
вищого навчального закладу: 

1. Індикатори інфраструктури: 
 загальна площа навчально-лабораторних приміщень в розрахунку на одного 

студента; 
 кількість персональних комп'ютерів у розрахунку на одного студента; 
 частка студентів, не забезпечених власним гуртожитком; 
 частка вартості сучасних (не старше 5 років) машин і устаткування в загальній 

вартості машин та обладнання. 
2. Індикатори персоналу: 
 частка науково-педагогічних працівників (НПП), що мають науковий ступінь, в 

загальній чисельності НПП; 
 питома вага молодих вчених у загальній чисельності НПП; 
 відношення середньої заробітної плати НПП у ВНЗ до середньої заробітної 

плати по економіці регіону. 
3. Індикатори основних бізнес-процесів: 
 середній бал студентів, прийнятих до ВНЗ у поточному році; 
 питома вага студентів, які навчаються за програмами магістратури, загалом 

контингенті студентів; 
 чисельність аспірантів ВНЗ з розрахунку на 100 студентів; 
 питома вага працевлаштованих випускників поточного року; 
 питома вага іноземних студентів у загальній чисельності, які навчаються за 

основними освітніми програмами вищої освіти; 
 кількість публікацій у Web of Science / Scopus з розрахунку на 100 НПП; 
 кількість публікацій у інших науко метричних базах з розрахунку на 100 НПП; 
 загальний обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 
 обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у розрахунку на 

одного НПП. 
4. Індикатори фінансового стану: 
 доходи ВНЗ з усіх джерел з розрахунку на одного НПП; 
 доходи ВНЗ із коштів, які приносять дохід від діяльності з розрахунку на 

одного НПП; 
 доходи ВНЗ з усіх джерел з розрахунку на одного студента. 
Необхідно відзначити, що запропонований перелік індикаторів, по-перше, не можна 

вважати обов'язковим, а по-друге, він не є вичерпним. Склад індикаторів в кожному 
конкретному випадку визначається індивідуально залежно від специфіки ВНЗ, регіональних 
особливостей, цілей і завдань оцінки рівня економічної безпеки. В залежності від поточних 
значень індикаторів і від співвідношення цих значень з граничними пропонується виділяти 
такі стани ВНЗ за рівнем його економічної безпеки: 

а) нормальний – всі вибрані індикатори перевищують порогові значення; 
б) квазінормальний – один-два індикатори не досягають граничних значень, при 

цьому інші індикатори знаходяться в зоні допустимих значень; 
в) передкризовий – істотна частка основних (на думку експертів) індикаторів не 

досягає своїх порогових значень; 
г) кризовий – більшість індикаторів знаходиться за межами допустимої зони; іншими 

словами, порушуються практично всі бар'єри, що відділяють область нормального 
функціонування вищого навчального закладу від критичної області. 

Очевидно, що для забезпечення високого рівня економічної безпеки та підтримання 
вищого навчального закладу в нормальному стані необхідна об'єктивна і оперативна 
інформація про зміни, що відбуваються в керованому об'єкті. У зв'язку з цим необхідно 
організувати систему регулярного моніторингу, який представляє менеджерам ВНЗ 
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релевантну інформацію для прийняття своєчасних і ефективних управлінських рішень, 
пов'язаних із забезпеченням економічної безпеки [2]. 

Завданнями моніторингу в цьому випадку є: 
 отримання об'єктивної інформації про поточний стан ВНЗ і тенденціях його 

розвитку з точки зору економічної безпеки; 
 виявлення загроз економічній безпеці; 
 системний аналіз та оцінка впливу загроз на основні бізнес-процеса вищого 

навчального закладу; 
 підготовка управлінських рішень з метою забезпечення економічної безпеки 

ВНЗ. 
У відповідності зі сформульованими завданнями можна виділити основні етапи 

моніторингу: 
1. Формулювання цілей і завдань моніторингу. 
2. Формування системи індикаторів для оцінки рівня економічної безпеки вищого 

навчального закладу. 
3. На основі вивчення нормативно-правової бази та статистичної інформації, а також 

експертного аналізу визначення порогових значень індикаторів. 
4. Вибір засобів і методів збору інформації. 
5. Збір, вивчення та узагальнення первинної інформації. 
6. Визначення поточного рівня економічної безпеки і відповідно стану вищого 

навчального закладу. 
7. Виявлення основних зовнішніх і внутрішніх загроз, які призводять до зниження 

рівня економічної безпеки. 
8. Підготовка інформації для прийняття управлінських рішень щодо нейтралізації 

виявлених загроз. 
9. Контроль результатів управлінських впливів. 
Таким чином, моніторинг є найважливішим інструментом забезпечення економічної 

безпеки ВНЗ. Система моніторингу націлена, в першу чергу, на раннє виявлення зовнішніх і 
внутрішніх загроз, здатних привести до зниження рівня економічної безпеки. Грамотно 
організований моніторинг здатний розпізнати можливе виникнення кризового стану вищого 
навчального закладу та оперативно відреагувати на таку можливість. Система моніторингу 
забезпечує керівництво вищого навчального закладу оперативною та достовірною 
інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень в сферах оперативного і 
стратегічного управління. 
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The article highlights the current issues of addressing of assessment of social and economic development of the 
industrial pharmaceutical enterprises in the implementation of quality management systems. In article use of methods 
of economic-mathematical modeling for an assessment of sustainable social and economic development of the 
pharmaceutical enterprises is offered. The author used of the cluster analysis for definition of a rating of sustainable 
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У статті висвітлено актуальні питання вирішення проблем оцінки соціально-економічного розвитку 
промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження систем менеджменту якості. У статті 
запропоновано використання методів економіко-математичного моделювання для оцінки сталого соціально-
економічного розвитку фармацевтичних підприємств. Автором запропоновано використання кластерного 
аналізу для визначення рейтингу сталості розвитку фармацевтичних підприємств України.  

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціально-економічний розвиток, фармацевтичне 
підприємство. 

 

Як свідчить досвід функціонування провідних фармацевтичних компаній світу, 
сьогодні фармацевтичні підприємства (ФП) повинні усвідомити власну роль у житті країни, 
прагнути до перетворення у високотехнологічні, екологічно небайдужі, соціально 
відповідальні установи, які здатні забезпечувати населення якісними, безпечними та 
доступними за ціною лікарськими засобами, необхідними для підвищення якості життя 
населення сьогодення та майбутніх поколінь. Тільки за цих умов ФП мають можливість йти 
шляхом сталого розвитку, враховуючи власні та суспільні потреби. 

Зарубіжні провідні компанії значно випередили вітчизняні ФП у проведенні 
соціальної політики, реалізації соціальних програм та екологізації виробництва, визначивши 
ці аспекти як першочергові у порівнянні з економічною ефективністю діяльності. 
Здійснюючи інвестування у соціальний капітал та екологічну сфери, зарубіжні ФП 
розповсюджують свою діяльність на глобальному рівні. Вони використовують ресурсо- та 
енергозберігаючі технології, втілюють в життя довгострокові соціальні проекти, і, як 
результат, отримують додаткові економічні вигоди у вигляді наданих державою пільг, 
лояльності споживачів, встановлення партнерських відносин з клієнтами. 

На відміну від закордонних ФП, більшість вітчизняних ФП у внутрішньо-фірмовому 
менеджменті акцентує увагу на економічному боці бізнес-процесів, та не приділяє достатньо 
уваги соціальному розвитку. А такий однобічний підхід до управління суперечить концепції 
сталого розвитку. 

Сталий соціально-економічний розвиток є запорукою ефективного функціонування 
ФП, він сприяє здобуттю суттєвих переваг у конкурентній боротьбі, та є відображенням 
потенціалу соціально-економічних процесів. Сталий розвиток – це загальна концепція 
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб суспільства 
та захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в підвищенні якості життя з 
урахуванням аспектів здоров’я, безпеки та чистоти довкілля. 



 89

У фармації шляхи управління сталим соціально-економічним розвитком ФП 
розроблялись у роботах Котвицької А. А., Книша Є. Г., Мнушко З. М., Немченко А. С., 
Посилкіної О. В., Толочко В. М. та інших вчених. Але, не зважаючи на значний науковий 
доробок, питання стосовно управління соціально-економічним розвитком підприємства 
залишаються недостатньо вивченими, що робить актуальним подальшу розробку даної 
проблематики. 

Соціально-економічний розвиток підприємства визначають як незворотну, 
спрямовану, закономірну зміну системи на підставі реалізації властивих їй механізмів 
самоорганізації. Розвиток системи означає її здатність до перетворення при збереженні 
відносної стійкості і протидії змінам. Рушійною основою розвитку є його соціально-
економічний потенціал, який розглядається як сукупність властивостей досліджуваного 
об’єкта, що являє собою динамічну систему, є результатом високоефективної діяльності 
підприємства, спрямованої на отримання соціального, економічного та екологічного ефектів. 

Але в управлінні соціально-економічним розвитком ФП є певні специфічні аспекти. 
Так, соціально-економічний розвиток ФП – визначається як багатоаспектна, динамічна 
складова управління підприємства [2], яка спрямована на ефективне використання ресурсів, 
досягнення місії і цілей діяльності ФП, задоволення інтересів стейкхолдерів та потреб 
споживачів в якісних та доступних лікарських засобів, а також отримання максимального 
економічного, соціального, екологічного, бюджетного та інших ефектів шляхом 
забезпечення збалансованої взаємодії складових соціально-економічного потенціалу.  

Отже, соціально-економічний розвиток ФП – основа сталого розвитку, яке 
представляє собою гармонійний збалансований розвиток, в якому використання ресурсів, 
інвестиційний, інноваційний, інституційний та екологічний менеджмент, а також 
менеджмент персоналу спрямовані на підвищення якості життя людей та задоволення потреб 
стейкхолдерів на засадах взаємної вигоди.  

Одним з найважливіших етапів управління соціально-економічним розвитком ФП є 
його оцінка. Отже, нами розроблена галузева методика оцінки рівня соціально-економічного 
розвитку ФП [1]. А головною метою даної статті є визначення рейтингу сталого розвитку ФП 
України.  

Наукова новизна дослідження полягає у застосування методів економіко-
математичного моделювання для оцінки сталого соціально-економічного розвитку ФП та 
розробка методики визначення рейтингу ФП за рівнем їхнього сталого соціально-
економічного розвитку. У роботі [1] розроблено методика оцінки рівня соціально-
економічного розвитку ФП, яка заснована на використанні інтегрального підходу із 
використанням таксономічного аналізу. За даним підходом рівень сталого соціально-
економічного розвитку ФП можна оцінити за формулою: 

 ,; СРЕРССЕР ІІfУ                                           (1) 

де УССЕР - узагальнюючий показник сталого соціально-економічного розвитку ФП; ІЕР  – 
інтегральний показник економічного розвитку ФП; ІСР  – інтегральний показник соціального 
розвитку ФП. 

В свою чергу, формалізований розрахунок інтегрального показника економічного 
розвитку (ІЕР) та інтегрального показника соціального розвитку (ІЕР) ФП можна зобразити 
формулами 2 та 3: 

 ,;;;; КККККЕР ІіУМФВтfІ                           (2) 
де ВтК - комплексний показник виробничо-технологічної складової економічного розвитку 
ФП; ФК - комплексний показник фінансової складової економічного розвитку ФП; МК - 
комплексний показник маркетингової складової економічного розвитку ФП; УК - 
комплексний показник управлінської складової економічного розвитку ФП; ІіК - 
комплексний показник інноваційно-інвестиційної складової економічного розвитку ФП. 

 ,;;;; КККККСР ТіМтОСзКfІ                           (3) 
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де КК - комплексний показник кадрової складової соціального розвитку ФП; СзК - 
комплексний показник складової соціальної забезпеченості та захищеності персоналу ФП; 
ОК - комплексний показник складової організації праці на ФП; МтК - комплексний показник 
мотиваційної складової розвитку ФП; ТіК - комплексний показник творчо-інтелектуальної 
складової розвитку ФП. 

Система оцінки сталого соціально-економічного розвитку ФП складається з 58 
науково-обґрунтованих показників. 

Методика оцінки коефіцієнту синергізму та алгоритм якісного визначення рівня 
розвитку ФП наведено у роботі [1]. Результати оцінки сталого соціально-економічного 
розвитку за авторською методикою на досліджуваних ФП України наведені у табл. 1.  

За допомогою програми Statistica 12.0 нами проведений кластер ний аналіз рівня 
сталого соціально-економічного розвитку досліджуваних ФП. За результатами аналізу 
досліджувані ФП згруповані на 5 кластерів за рівнем розвитку: ФП, які знаходяться на рівні 
сталого соціально-економічного розвитку; ФП із високим, середнім, нижче середнього та 
низьким рівнем розвитку (табл. 1).  

За допомогою сервісу Grafikus побудована графічна тривимірна модель розвитку 
досліджуваних ФП, які належать до різних кластерів (рис. 1, 2 та 3).  

 
 

Рис. 1. Графічна модель розвитку ПАТ «Фармак» (середній рівень розвитку) 
 

 
 

Рис. 2. Графічна модель розвитку Корпорації «Артеріум»  
(високий рівень соціально-економічного розвитку) 

 

З графічних моделей видно, що площа поверхні, яка відображає розвиток 
підприємства тим більш зафарбована у жовтий колір, чим вищий його рівень, а радіус 
поверхні тим більший, ніж розвиток ФП нижчий. 
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Таблиця 1 
Показники оцінки сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних 

підприємств України у 2014 році 
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Промислові фармацевтичні підприємства 

ПАТ «Фармак» 0,69 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 5 

Корпорація «Артеріум» 0,74 2,06 
Високий соціально-
економічний розвиток 

2 3 

ПАТ НПЦ «Борщагівський ХФЗ» 0,64 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 7 

ФФ «Дарниця» 0,71 1,47 
Високий соціально-
економічний розвиток 

2 4 

ТОВ «ФК «Здоров’я» 0,63 1,14 
Середній рівень  

розвитку 
3 6 

ПАТ «Київський вітамінний завод» 0,54 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 10 

ТОВ «Мікрофарм» 0,28 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Низький рівень  

розвитку 
5 12 

ПрАТ «Лекхім-Харків» 0,48 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Рівень розвитку нижче 

середнього 
4 11 

ПАТ «Фармстандарт-Біолік» 0,56 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
4 9 

Корпорація «Юрія-Фарм» 0,61 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 8 

ТОВ «Такеда Україна» 0,78 
1,18 Високий соціально-

економічний розвиток 
2 1 

ТОВ «Тева Україна» 0,73 
1,63 Високий соціально-

економічний розвиток 
2 2 

Дистриб’юторські фармацевтичні компанії 

ТОВ «Артур-К» 0,63 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
4 3 

ТОВ «БаДМ» 0,63 1,21 
Середній рівень  

розвитку 
3 2 

СП «Оптима-Фарм, ЛТД» 0,43 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Рівень розвитку нижче 

середнього 
4 4 

ПТП МП фірма «Едельвейс» 0,42 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Рівень розвитку нижче 

середнього 4 5 

ПрАТ «Альба Україна» 0,39 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Рівень розвитку нижче 

середнього 
4 6 

Компанія «Дельта Медикел» 0,76 3,08 
Високий соціально-
економічний розвиток 

2 1 

Аптечні мережі 

Мережа аптек «Мед Сервис Груп» 0,71 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 3 

Мережа аптек «Гамма-55» 0,62 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 5 

Мережа «Аптека низьких цін» 0,73 2,16 
Високий соціально-
економічний розвиток 

2 1 

Мережа аптек «Здоров’я» 0,72 3,54 
Високий соціально-
економічний розвиток 

2 2 

Мережа аптек «Леда» 0,52 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 7 

Мережа аптек «9-1-1» 0,53 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 6 

Мережа «Аптека доброго дня»  0,65 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 4 

Мережа аптек «Алтима» 0,51 
Синергітичний ефект 

відсутній 
Середній рівень  

розвитку 
3 8 

 

http://tree.biz.ua/companies/apteka-dobrogo-dnya�
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Рис. 3. Графічна модель розвитку ТОВ «Мікрофарм» (низький рівень розвитку) 

 

Таким чином, у відповідності до характеристики рівня сталого соціально-
економічного розвитку необхідно визначати основні завдання системи управління ФП. З 
метою виконання поставлених завдань необхідно розробляти відповідні рекомендації щодо 
застосування механізмів управління. 

Таким чином, розроблена методика аналізу соціально-економічної діяльності ФП дає 
можливість оцінити рівень їхнього соціально-економічного розвитку, визначити відповідні 
завдання системи управління та адаптувати її до ринкових умов на основі впровадження 
відповідних механізму управління.  

 

 
Рис. 4. Результати кластерного аналізу рівня розвитку досліджуваних фармацевтичних 
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В статті розглянуто сутність стратегічного планування, фази (етапи) його розвитку; 
охарактеризовано принципи стратегічного планування; досліджено підходи щодо побудови моделі 
стратегічного планування; запропоновано модель планування економічного розвитку підприємства.  

Ключові слова: стратегія, розвиток, економічний розвиток, планування, модель. 
 

Особливе місце в плановій організації діяльності підприємства займає стратегічне 
планування, що є однією з основних функцій управління і представляє процес визначення 
цілей створення організації, а також шляхів їхнього досягнення.    Підприємство в процесі 
своєї діяльності за допомогою планування має можливість вчасно враховувати внутрішні та 
зовнішні фактори, які забезпечують сприятливі умови ефективного функціонування.  

Вагомий внесок у дослідження ролі планування в управлінні підприємством зробили 
вітчизняні та іноземні науковці, зокрема: Р. Акофф, І. Ансофф [1], Г. Мінцберг [2], В. 
Архіпов, В. Бабич, О. Віханський, Г. Висоцький, В. Герасимчук, П. Друкер, В. Єфремов, О. 
Кузьмін, Л. Мельник, В. Пономаренко, С. Попов, З. Шершньова, О. Ястремська.  

До сьогодні не досягнуто єдності щодо сутності планування. Деякі науковці 
розглядають його як вид управлінської діяльності, що визначає перспективу і майбутній стан 
організації. Інші розглядають процес планування як  вибір цілей підприємства, які воно 
планує досягти за певний час, а також способів досягнення цих цілей. Також планування 
роз’яснюють  як процес прийняття управлінських рішень, які пов’язані з майбутніми подіями 
та здійснюються на основі систематичної підготовки. Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб та Казачков 
І.О. виокремлюють три напрями планування: прогресивне (здійснюється від нижчих рівнів 
організації до вищих), ретроградне (полягає у деталізації його показників зверху донизу за 
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ієрархією) і кругове (являє собою синтез розглянутих вище напрямів) [3].  
Дослідження цієї проблеми зумовлює постановку таких цілей:  проаналізувати 

підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до побудови моделі стратегічного планування 
економічного розвитку; розробити модель планування економічного розвитку підприємства. 

Система планування, яка пройшла не один етап змін, які зумовили зміну діяльності 
підприємств набула багато фаз. Сьогодні  виділяють чотири основні фази [5, с. 4-5]:  

 I фаза – поточного планування і бюджетування – була початковою, коли економіка 
мала більш-менш стабільній розвиток. Ознаки: контролю і управління «за відхиленнями» 
факту від «плану»; короткострокові плани; внутрішня спрямованість; підприємство мало 
закриту систему; план спрямовувався –  на поточну прибутковість;  

 II фаза – екстраполяційне планування яке з’явилось в середині XX ст., коли 
відзначено прискорення темпів розвитку товарних ринків, високу с прогнозованість подій на 
цих ринках. Ознаки: довготермінове планування; планування від існуючого рівня до більш 
високого; в основі такого планування полягає екстраполяційний прогноз з урахуванням 
факторів у минулому; використання економіко-математичних моделей; відкритість 
підприємства; спрямованість плану на прибутковість поточного та майбутнього періоду;  

 III фаза – фаза стратегічного планування – виникла у другій половині XX ст. за умов 
нестабільної світової економіки, коли стало важко робити прогнози на завтрашній день. 

 IV фаза – стратегічне управління. Постала проблема з реалізацією стратегічних 
планів. Це й призвело до появи нової фази – стратегічного управління, яка розглядає 
реалізацію стратегічних планів. І це отримало назву стратегічний менеджмент. 

Українські підприємства намагаються активно використовувати та удосконалювати 
різні системи та моделі управлінської діяльності для підвищення довготермінової 
ефективності діяльності. Використовуючи сучасні напрацювання і здобутки стратегічного 
менеджменту, підприємство отримує значну перевагу порівняно з конкурентами у боротьбі 
за ресурси, ринки, споживачів, постачальників тощо. 

Стратегічне планування ґрунтується на основних положеннях – принципах 
стратегічного планування, які характеризують планову діяльність підприємства. Дотримання 
їх дасть змогу поліпшити якість процесів управління на підприємстві. Досягти мети у 
стратегічному плануванні можливо, якщо воно відповідає таким основним принципам:  

- встановлення чітких цілей та  реалізація, тому що заходи в стратегічному плануванні 
та шляхи здійснення запланованого спрямовані на досягнення встановлення цілей;  

- гнучку систему реалізації запланованого, яка в змозі реагувати на не стабільне, 
мінливе середовище, перейшовши до альтернативних варіантів;  

- масштабність, зважені комплексні системи, для яких характерна орієнтація на 
охоплення всієї діяльності об'єкта; 

- послідовність стратегічних зміни з урахуванням досягнутого і особливістю процесів 
реалізації стратегії; 

 - кількісна, чітке встановлення об’єму процесів, що потрібно здійснити;  
- безперервність, оскільки зупинка процесу реалізації стратегії повертає підприємство 

в початок;  
- обґрунтованість з наукової точки зору, яке спрямоване на використання наукових 

підходів, завдяки цьому розробляються реальні плани, з урахуванням аспектів зовнішньої та 
внутрішньої ситуації; 

- реалістичність, досяжність, для об'єкта, якому розробляються стратегічні плани;  
- часову відповідність, гнучкість враховуючи змін, що проходять на підприємстві 

згідно з етапами «життєвих циклів» реалізацією проекту;  
- ефективність результатів, передбачених плануванням, над витратами, для його 

здійснення;  
-  довгостроковість заходів, орієнтованість на розв'язання проблем у майбутніх 

періодах. 
До принципів стратегічного планування також зараховують:  
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- спадковість стратегічного і поточного планів. Кількість показників у 
короткострокових планах повинно бути не менше, ніж у стратегічних.  

- соціальна орієнтація, що вбачає соціальний розвиток колективу поряд з вирішенням 
технічних, технологічних, економічних проблем, екології, безпеки продукції, що 
випускається;  

- ранжування об'єктів, розділення за важливістю, що є важливим для раціонального 
розподілу наявних ресурсів;  

- узгодженість з параметрами загальної системи менеджменту;  
- варіантність, яка забезпечується розробкою не менше трьох різних варіантів 

досягнення однієї мети і вибором оптимального;  
- економічна обґрунтованість. Кінцевий вибір показників повинен здійснюватися на 

основі системного аналізу, прогнозування, оптимізації і економічного обґрунтування 
можливих варіантів;  

- автоматизація системи планування. використання інформаційних технологій, 
комп'ютерної техніки, яка займається кодуванням інформації на основі класифікації, її 
єдність і облік і зміни за стадіями життєвого циклу об'єкта. 

Стратегічне планування на підприємстві передбачає: 
- формулювання стратегії розвитку організації з урахуванням як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів впливу; 
- мінімізацію ризиків діяльності підприємства; 
- виконання планово-економічних розрахунків;  
- пошук шляхів адаптації підприємства до змін у ринковому середовищі. 
М. Мескон та інші науковці вважають, що процес стратегічного управління має 

складатися з дев'яти етапів: вибору місії підприємства; формулювання цілей підприємства; 
аналізу зовнішнього середовища; управлінського обстеження внутрішніх сильних і слабких 
сторін; аналізу стратегічних альтернатив; вибору стратегії; реалізації стратегії; управління і 
планування, реалізації і контролю реалізації стратегічного плану; оцінки стратегії. О. 
Віханський пропонує розглядати процес стратегічного управління як динамічну сукупність 
п'яти взаємозалежних управлінських процесів: аналізу середовища; визначення місії і цілей; 
вибору стратегії; виконання стратегії; оцінки і контролю виконання. С. Попов запропонував 
порівняно просту модель, що певною мірою синтезує раніше запропоновані моделі. 
Основами стратегічного управління, на думку автора, є: аналіз зовнішнього середовища 
організації; внутрішня діагностика (оцінка сильних і слабких сторін) організації; визначення 
місії і цілей організації; розроблення, оцінка і вибір альтернативних стратегій за 
конкретними підсистемами організації; розроблення і розгорнуте визначення корпоративної 
стратегії як програми конкретних дій; реалізація стратегії; оцінка результатів і зворотний 
зв'язок [4]. 

Для нової логіки стратегічного управління особливо показовою є модель Г. 
Мінцберга, яка складається із семи основних елементів. По-перше, стратегія виникає на 
організаційному ґрунті, неначе «дикоросла рослина», а не утворюється у результаті 
цілеспрямованої діяльності. Для цього важливо підтримувати ініціативу й не поспішати з 
упровадженням формальних планових схем. Перше місце посідає процес планування, а не 
план як документ. По-друге, стратегічні ідеї можуть зароджуватися у різних місцях 
підприємства. Оскільки підсистеми підтримують багатоаспектний зв’язок із зовнішнім 
середовищем, то імпульсом для зародження нових ідей можуть слугувати в одних випадках 
поява нових проблем, а в інших — виникнення нових можливостей. По-третє, відбір рішень з 
наявних альтернатив відбувається селективним способом з використанням різноманітних 
форм структурування й систематизації. Цей процес докорінно відрізняється від класичної 
схеми видалення «дикорослих» стратегічних ідей. По-четверте, процес «дозрівання» ідей 
може бути формально структурованим, але без надмірного дотримання усталених процедур. 
По-п’яте, стратегічний процес не підлягає періодизації, момент його зародження важко 
розрахувати завчасно. Часто це результат взаємодії із зовнішнім середовищем. По-шосте, 
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роль менеджерів вищого рівня в цьому процесі зводиться до особливого роду діяльності — 
метауправління. Вони повинні відстежувати відповідність процесів генерування ідей та 
прийняття рішень стосовно встановлених правил. По-сьоме, плановикам та їхньому 
робочому інструментарію також належить нова роль — модераторів процесу під час 
обговорень стратегічних ідей. Сам інструментарій не втрачає своєї цінності, навпаки, його 
варто використовувати як процесуальний засіб [2, с. 234-236]. 

Модель Гарвардської школи бізнесу, сформовану на засадах SWOT-аналізу, 
розробляли протягом тривалого періоду науковці під керівництвом К. Ендрюса та К. 
Хрістенсона. Відповідно до моделі процес формування стратегії полягає у перетині 
виявлених можливостей та загроз зовнішнього середовища, що виявляється у ключових 
факторах успіху, а також сильних та слабких сторонах ресурсного потенціалу підприємства, 
які проявляються через унікальні здатності до розвитку. Можливості зовнішнього 
середовища реалізуються за допомогою сильних сторін діяльності підприємства. Крім того, 
необхідно виявити загрози зовнішнього середовища, а слабкі сторони звести до мінімуму. На 
формування стратегії, її оцінювання і вибір найкращого варіанта істотно впливають цінності 
вищого рівня управління, а також етичні норми суспільства. 

І. Ансофф розробив свою принципову модель формування стратегічного плану 
розвитку підприємства. У його моделі дві принципові особливості. По-перше, автор 
використовує поняття формалізованих цілей, на відміну від цінностей вищого рівня 
управління, які запропоновані в моделі Гарвардської школи бізнесу. По-друге, стратегічний 
план чітко розробляється за формалізованим підходом, за певною блок-схемою. Повна блок-
схема містить 57 блоків. Реакцією на зовнішні сигнали є визначені цілі розвитку 
підприємства, відповідно до яких оцінюється потенціал підприємства і зовнішнього 
середовища. Цілями такого аналізування є ідентифікація можливостей для прийняття 
основних стратегічних рішень для подальшого проникнення на основні ринки збуту і 
диверсифікації виробництва. Також в моделі Ансоффа [1] є зворотний зв'язок, що забезпечує 
інтерактивність процедури формування стратегічного плану і неперервність процесу його 
реалізації. 

Г. Стайнер – чемпіон за обсягом написаного на тему планування. Модель Стайнера 
ближча до моделі Гарвардської школи бізнесу. Разом з тим в ній є елементи, які дають змогу 
виокремлювати її із низки інших моделей стратегічного планування. По-перше, Г. Стайнер 
намагається об’єднати модель І. Ансоффа та гарвардську модель, пропонуючи всебічний 
аналіз, повноту подання процесу планування, чітку послідовність етапів формування і 
деталізацію результатів дій. Також у своїй моделі Г. Стайнер показує зв'язок між 
стратегічним плануванням та середньотерміновим та тактичним плануванням, що має 
принципове значення для формування стратегічного плану [1, с. 330–335].  

Модель стратегічного планування, що ґрунтується на врахуванні ринкових переваг, 
тісно пов’язана з використанням результатів SWOT-аналізу. Основну увагу звернуто на 
врахування інтересів акціонерів (зовнішніх і внутрішніх), які беруть участь у прийнятті 
рішень стосовно заходів, які забезпечують довгостроковий розвиток підприємства. 

Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку 
конкуренто-спроможності підприємства, передбачає, що цільова спрямованість на 
довгострокову конкуренто- спроможність означає ширший спектр стратегічних заходів 
порівняно з моделлю, орієнтованою на «стратегічну прогалину». Тут невідкладною 
проблемою є визначення ключових факторів успіху та розроблення відповідних заходів 
щодо їхньої реалізації.  

Відповідно до моделі стратегічного планування, що враховує розміри підприємства, 
велика фірма, яка має розвинений апарат управління, достатню кількість фінансових та 
інтелектуальних ресурсів, використовує планування в повному обсязі, з виконанням 
необхідних етапів, підетапів, процедур та операцій створення системи планів, проектів і 
програм.  Модель, орієнтовану на створення позитивного іміджу, можуть застосовувати 
багато підприємств, тому що в ній відбито порушену концепцію соціальної відповідальності 
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бізнесу перед суспільством, соціально-орієнтовану філософію існування компанії. Механізм 
формування позитивного іміджу складний і охоплює розроблення та реалізацію заходів щодо 
створення продукції або надання послуг відповідно до вимог споживачів 

У конкурентній боротьбі дуже важко вижити без глибоких розрахунків, 
обґрунтування і визначення перспектив, передбачення різного роду змін. Планування 
економічного розвитку передбачає розробку цілей і завдань, визначення факторів 
внутрішнього та зовнішнього середовища, які впливають на ефективність планування, 
найкращих методів і способів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.  

Аналіз літературних джерел та власні дослідження дають підстави розглядати 
планування економічного розвитку як процес, який реалізується у кілька етапів рис. 1:  

 

Рис.1 Планування економічного розвитку 
1. Розроблення цілей розвитку підприємства (формування перспективного курсу 
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розвитку підприємства, визначення необхідних ресурсів та джерел їх отримання).  
2. Визначення кількісних та якісних показників економічного розвитку підприємства 

(вибір прийнятних норм та об’єктивних критеріїв відповідно до встановлених цілей).  
3. Інформаційне забезпечення планування економічного розвитку підприємства (збір 

та класифікація інформації, необхідної для вибору та обґрунтування напрямів розвитку 
організації).  

4. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
(передбачається використання методів економічного аналізу, науково-технічного 
прогнозування тощо).  

5. Аналіз та оцінка факторів внутрішнього середовища організації, що впливають на 
ефективність планування економічного розвитку підприємства. 

6. Аналіз та оцінка факторів зовнішнього середовища організації, що впливають на 
ефективність планування економічного розвитку підприємства.  

7. Виконання планово-економічних розрахунків (полягає у визначенні фактичних 
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства). 

8. Розроблення альтернативних варіантів стратегій розвитку організації          
9. Вибір стратегії розвитку підприємства. 
10. Оцінювання та контролювання результатів реалізації стратегії розвитку 

підприємства. Організацію і послідовність здійснення процесу планування економічного 
розвитку відображено на рисунку.  

Проаналізувавши підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо побудови моделі 
стратегічного планування, можна зробити висновок, що кожна з розглянутих моделей має 
характерні особливості і не може бути використана для будь-якого підприємства. Вибір 
найбільш оптимальної моделі стратегічного планування – багатоплановий процес.  

В Україні небагато організацій, які використовують підходи стратегічного планування 
та стратегічного управління. Українські реалії демонструють істотне відставання від світової 
практики використання стратегічного менеджменту. Відсутність кваліфікованого персоналу, 
достатніх знань та частота зміни середовища призводять до неможливості використання 
надбань стратегічного менеджменту. 

Щодо досвіду іноземних вчених, прикладних аспектів західних підприємств у сфері 
стратегічного менеджменту, то вони повинні застосовуватись з певними застереженнями, з 
урахуванням особливостей вітчизняної економіки. Крім того, зміни в системі менеджменту в 
момент їхньої реалізації спричиняють зростання економічного ризику. Керівництво за цих 
умов повинно забезпечити створення атмосфери, яка б надихала співробітників на 
сприйняття змін, мінімізувала опір, не виключаючи ризикованих дій, допомагала їм розкрити 
свої можливості.    У сучасних умовах господарювання підприємство не зможе ефективно 
функціонувати без розроблення і впровадження стратегії економічного розвитку. Вона 
визначає напрям діяльності організації, формулює місію та цілі, забезпечує ефективне 
використання наявних ресурсів. Якщо стратегічний план містить техніко-економічне 
обґрунтування та програму діяльності підприємства, то стратегія розвитку є дієвим 
інструментом для досягнення поставлених цілей в умовах нестабільності зовнішнього 
середовища.  

Перспективою подальших досліджень є визначення економічних показників, які 
дадуть змогу оцінити та дати характеристику кожній складовій планування економічного 
розвитку.  

 

Литература: 
1. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.; сокр.пер. с англ.; науч.ред. и авт. предисл. Л.И. 

Евенко. - М.: Єкономика,1989. - 519с. 
2. Генрі Мінцберг Зліт і падіння стратегічного планування/ Генрі Мінцберг. Пер. з англ. - К.: 

Видавництво Олексія Капусти, 2008. -- 412 с.  
3. Казачков І.О. Особливості формування стратегічного набору на про-мисловому 

підприємстві/І.О.Казачков//Вісник Хмельницького національного університету. –Хмельницький : ХНУ. 
– 2010. – Т. 2, № 5. – С. 181-185. 



 99

4. Основы менеджмента : Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; Общ. ред. и вступ. ст. Л. 
И. Евенко. - 3-е изд. - М. : Дело, 2000. - 704 с. : ил. - (Зарубежный экономический учебник). - ISBN 5-
7749-0126-2 

5. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 
390 с. 

 

Klimova N. I. 
candidate of economic sciences, docent 

Kharkov Institute of Banking, University of Banking of National Bank of Ukraine 
 

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF PRODUCTION 
INVESTMENT SOURCES OF UKRAINIAN CORPORATIONS 

 
Климова Н.І. 
к.е.н., доцент 

Харківський  інститут  банківської справи Університету банківської справи 
Національного банку  України, Україна 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВИРОБНИЧОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ 
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Систематизовано найбільш важливі джерела виробничого інвестування, які у своїй єдності 
забезпечують комплексний позитивний вплив на інвестиційну активність українських корпорацій. 
Запропоновано інвестиційну стратегію корпорації, визначено основні етапи її реалізації. 

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційні ресурси, інвестиційна стратегія, амортизаційні 
відрахування, корпорація. 

 

Успішне розв’язання фінансових проблем управління корпораціями України значною 
мірою визначається рівнем і діапазоном їх інвестиційної активності і діяльності. Наслідком 
економічної кризи в Україні стало значне скорочення інвестиційної діяльності підприємств, 
що спричинило суттєве зменшення обсягу капітальних вкладень у національну економіку, 
зростання фізичного  й морального зносу  діючих основних  фондів. Тому першочерговим 
завданням  стабілізації економіки України є формування сприятливого інвестиційного 
клімату, залучення зовнішніх і внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів. В цьому зв’язку, 
дослідження джерел виробничого інвестування, шляхів їх реалізації, принципів та механізмів 
інвестиційної політики вітчизняних корпорацій є проблемою актуальною. 

 Широке коло питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією інвестиційної 
політики підприємства, знайшло своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних 
учених та фахівців: І. Ансоффа, І.О. Бланка, Г. Бiрмана, А.М.Богатирьова, Брейлі Р, Брігхема, 
В.В. Коссова, Б. Карлофа, У. Кiнга, Д. Клiланда, П.Массе, А.Р. Стерлiнга, А.А. Томпсона, А. 
Дж. Стрiкленда, В.Д. Шапiро, Н.М. Гуляєвої, А.А.Пересади, Д. Черваньова, Шеремета А.Д. 
та ін. 

Проте існує низка актуальних проблем у цій сфері, яка потребує подальшого 
глибокого осмислення та вирішення. 

З огляду на науково-практичну актуальність теми і спираючись на результати 
дослідження окремих її аспектів в економічній літературі, метою даного дослідження є 
узагальнення та удосконалення існуючих підходів щодо формування джерел виробничого 
інвестування вітчизняних корпорацій, реалізація якої забезпечить максимальне підвищення 
їх фінансової стабільності  
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 Особливу роль у забезпеченні сталого економічного розвитку відіграють інвестиції. 
Масове оновлення основного капіталу є необхідною умовою виходу економіки із кризи. 
Інвестиційна активність усередині держави має безпосередній вплив на економічне 
зростання, високий її рівень спричиняє зростання ВВП як у цілому, так і на душу населення. 
За підрахунками фахівців загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови 
економіки України становить від 140 до 200 млрд. дол., а щорічна потреба в інвестиціях – від 
30 до 40 млрд. дол. Загалом низький рівень інвестиційної активності в Україні особливо 
загострився в умовах світової фінансової кризи і був зумовлений такими чинниками, як 
високий рівень зовнішнього боргу, загострення фінансової та іпотечної криз, нестабільність 
інвестиційної активності, відтік капіталу, високій рівень доларизації економіки, спекуляції на 
фінансовому ринку України, збільшення тіньової економіки тощо [1]. 

Основною проблемою, яка обумовлює необхідність пожвавлення інвестиційної 
діяльності в акціонерних товариствах є незадовільний стан основних фондів підприємств, 
невисокі темпи оновлення виробничого потенціалу в останні роки ще більше уповільнились, 
коефіцієнт вибуття обладнання в 4-5 разів нижчий, ніж у промислово-розвинутих країнах. В 
результаті зростає знос основних виробничих фондів, особливо негативне їх старіння в 
машинобудуванні, хімії, металургії, нафтохімії, галузях, що визначають темпи науково-
технічного прогресу. 

Окрім зазначених моментів, необхідно врахувати значне якісне відставання 
вітчизняних технологій від світових аналогів. В Україні набагато менша глибина переробки 
нафти, питома вага прогресивних методів виплавки сталі. Таким чином, модернізація 
вітчизняного виробництва неможлива без зростання інвестиційної активності. 

Всі напрями і форми інвестиційної діяльності корпорацій здійснюються за рахунок 
інвестиційних ресурсів. Інвестиційні ресурси – це всі види грошових та інших активів, 
залучених для реалізації вкладень в об’єкти інвестування [2]. Формування стратегії 
інвестиційних ресурсів є важливим складовим елементом фінансової стратегії корпорації. 
Розробка такої стратегії дозволяє забезпечити безперервну інвестиційну діяльність, 
ефективне використання власних фінансових коштів і фінансову стійкість у довгостроковій 
перспективі. 

 Етапи формування стратегії  інвестиційних ресурсів корпорації можна навести за 
допомогою рис.1. 

 
Рис.1. Етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів 

 

Таким чином, при виборі джерел інвестування корпорацій фінансовим службам 
необхідно: визначити потреби в короткостроковому і довгостроковому капіталі, зробити 
аналіз можливих змін у структурі активів і капіталу, використати максимально ефективно 
власні й позикові кошти, забезпечити стабільну платоспроможність і фінансову стійкість, 
зменшити витрати по фінансуванню виробничої діяльності. 

Прогнозування потреб загального обсягу інвестиційних ресурсів 

Вивчення можливостей формування інвестиційних ресурсів за 
рахунок різних джерел

Визначення методів фінансування окремих інвестиційних 
програм і проектів

Оптимізація структури джерел формування інвестиційних 
ресурсів
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Наявність фінансових та інвестиційних планів забезпечить визначення обсягу 
грошових коштів корпорації з урахуванням професіоналізму й компетенції керівництва, 
податкового законодавства, грошово-кредитної політики, співвідношення власних і 
позикових коштів у структурі капіталу, витрат на фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності. 

Серед джерел інвестування корпорацій в Україні можна виділити внутрішні – власний 
капітал і зовнішні – позиковий і залучений капітал. 

Серед власних джерел фінансування інвестицій головним елементом виступає 
прибуток, а вірніше та його частина, що залишається в розпорядженні корпорації після 
сплати й розрахунків з акціонерами. Акумуляція нерозподіленого прибутку протягом 
певного періоду служить потужним джерелом виконання будь-яких інвестиційних програм і 
проектів. Політика розподілу чистого прибутку  корпорації визначається загальною 
стратегією економічного розвитку  підприємства. Проте можливість фінансування інвестицій  
шляхом використання нерозподіленого прибутку обмежені внаслідок нестабільного стану 
більшості  акціонерних товариств, кризи неплатежів і недостатності обігових коштів. 

Другим важливим за значенням джерелом власних коштів є амортизаційні 
відрахування. Їх розмір залежить від обсягу основних фондів корпорації і амортизаційної 
політики. Як свідчать українські реалії, частка  прибутку, як основного джерела інвестицій  є 
надзвичайно низькою, левова частка власних інвестиційних ресурсів підприємств припадає 
на  амортизаційні відрахування.  

В умовах розвинутого фінансового ринку важливим джерелом зовнішнього 
фінансування є емісія власних цінних паперів (акцій і облігацій). Акціонерні товариства 
використовують такий спосіб мобілізації фінансових ресурсів з метою повноцінної 
діяльності за умови, що акціонерне підприємство тільки створене, воно не має іншого 
способу формування фінансового капіталу, крім емісії цінних паперів, звідси і головна 
перевага акціонерної форми господарювання перед іншими. Акціонерні товариства можуть 
поповнювати власний капітал для здійснення інвестиційних програм за рахунок додаткової 
емісії акцій, яку можна проводити лише після повної оплати акцій попередньої емісії по 
вартості не нижче номінальної, відповідно до чинного законодавства.  

Емісію акцій розвинуті акціонерні товариства використовують тоді, коли вичерпані 
альтернативні можливості залучення інвестиційних коштів. Така ситуація пояснюється тим, 
що акція є дорогим джерелом фінансування, по якому підприємство повинно сплачувати 
дивіденди, відносно вища вартість емісії у порівнянні з іншими джерелами залучених 
коштів. Додаткова емісія веде до зниження курсу раніше випущених акцій, тривалість 
періодів біржової кон'юнктури, коли акціонерні підприємства не можуть за бажаною ціною 
розміщувати нові випуски акцій. Тому у зарубіжній практиці для реалізації інвестиційних 
програм, одним із найбільш поширених джерел залучення позикових коштів є облігації. 
Корпорації, емітуючи облігації, розміщують їх серед інвесторів і отримують кредит з боку 
позичальників капіталу. Обсяг випуску облігацій визначається здатністю корпорації 
запропоновувати конкурентоспроможну ставку процента [3]. 

 Зазначений момент у функціонуванні більшості акціонерних  товариств України 
реалізується недостатньо, однією з причин цього є недосконалість розвитку інфраструктури 
фондового ринку, зокрема, системи реєстрації власників, депозитарного обліку, 
розрахунково-клірингових механізмів, інвестиційного консультування. 

Одним із важливих мотиваційних чинників є можливість одержання кредитів на 
вигідних для них умовах. Підприємство несе відповідні фінансові витрати при залученні 
позикового капіталу, зокрема, до таких витрат відносяться відсотки по кредитам, лізингу. 
Макроекономічна нестабільність в країні не сприяє удосконаленню фінансово-кредитного 
механізму. Приймаючи до уваги,  що  між рівнем платності  і ризиком  існує залежність,  
банки використовують позичковий процент, який включає значну премію за ризик і премію 
за великий лаг інвестування, що робить кредит дорогим і невигідним для акціонерних 
товариств. 
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У зарубіжній практиці використовують дотації до ставки процента за кредит, яка 
надається державою комерційних банкам для інвестування пріоритетних підприємств і 
галузей. 

Ще одним мотиваційним фактором залучення довгострокових коштів може бути 
використання лізингу. Відповідно до закону України «Про лізинг», підприємство має 
можливість залучати кошти шляхом фінансового й оперативного лізингу. Лізинг являє 
собою здачу в оренду на тривалий термін основних фондів, в більшості випадків активної їх 
частини. В зарубіжних корпораціях лізингові операції становлять 12-15% всіх інвестицій. 
Лізинг, як джерело інвестиційних ресурсів має певні переваги порівняно з іншими формами 
інвестування [4]. 

По-перше, підприємство має більші можливості щодо маневрування грошових 
потоків під час сплати лізингових платежів; по-друге, відсутність застави під лізинг, оскільки 
гарантом є орендоване майно, яке залишається у власності лізингодавця; по-третє, лізинг не 
впливає на необхідний обсяг власних коштів і не регламентованих структурою пасиву; по-
четверте, дає можливість повного фінансування придбаних активів. 

Як свідчить вітчизняна практика, українські корпорації недооцінюють ролі лізингових 
операцій, які дають можливість зекономити частину коштів для нагромадження їх у 
подальшій діяльності. З огляду на вищезазначене, слід констатувати, що враховуючи 
ситуацію на вітчизняному ринку довгострокового кредитування, фінансовий лізинг, як 
різновид фінансового кредиту і як альтернативне джерело позикових коштів може стати 
найважливішим мотиваційним напрямком виробничого інвестування. Ще одним 
мотиваційним напрямком пожвавлення інвестиційної діяльності є поширення іпотечного 
кредитування. В цьому зв'язку надзвичайно важливим є вирішення проблеми розвитку в 
Україні ринку нерухомості й ринку землі на державному рівні. 

Таким чином, для того щоб фінансово-кредитна система України сприяла активізації 
інвестиційної діяльності вітчизняних підприємницьких структур, необхідно вирішити низку 
проблем, зокрема, брак кредитних ресурсів, низький рівень заощаджень населення, низька 
питома вага інвестиційних кредитів, криза неплатежів. Першочерговою проблемою є 
вдосконалення банківського законодавства. 

Отже, характеризуючи джерела виробничого інвестування акціонерних компаній слід 
відзначити, що значна частина капіталу генерується самим підприємством за рахунок 
амортизаційних відрахувань, решта поступає за рахунок емісії цінних паперів під конкретні 
інвестиційні програми й проекти, залучення ресурсів інвестиційних фондів, страхових 
компаній, комерційних банків, нестандартних методів фінансування інвестиційної 
діяльності. Слід зауважити, що при визначенні оптимальної структури формування джерел 
виробничого інвестування необхідно враховувати вимоги платоспроможності та фінансової 
стійкості корпорації. В міжнародній практиці оптимальним вважається, що за рахунок 
позикових коштів може бути профінансовано біля 50% загальних потреб компанії у 
фінансових ресурсах. 

Таким чином, формування джерел виробничого інвестування забезпечить єдиний 
комплексний вплив на інвестиційну діяльність вітчизняних корпорацій і дозволить їм значно 
підвищити свою інвестиційну привабливість і фінансову стійкість. 
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Стаття присвячена дослідженню розвитку теорії прибутку. Проаналізовано та систематизовано 
наукові погляди на сутність прибутку представників різних економічних шкіл та традицій. Виділено сучасні 
підходи до трактування даної економічної категорії.  

Ключові слова: прибуток, теорія прибутку, еволюція.  
 

Прибуток є однією з найскладніших та найбільш багатогранних економічних 
категорій. Прототеорії прибутку з’явились ще в IV ст. до н.е – їх розвиток практично 
паралельно спостерігався в Стародавньому Китаї та Індії. Так, в одному найвизначніших 
китайських філософських трактатів «Гуань-Цзи» (IV-III ст. до н.е) прибуток було визначено 
як частину грошей (золота), яка утворюється внаслідок нерівноцінного обміну. При цьому 
золото водночас  виконує роль грошей і набуває ознак товару, якщо ним вимірюються 
ресурси держави [1, c. 18].  

В індійському трактаті «Артхашастра» (IV-III ст. до н.е) зазначається, що прибуток 
входить до складу ціни товару задля необхідності компенсації торговельних витрат, і його 
норма заздалегідь встановлюється  у розмірі 5 % від ціни (для місцевих товарів) та 10 % від 
ціни (для іноземних товарів). Тобто, ринкова ціна товару перевищує його дійсну вартість на 
величину прибутку. Крім того, в даній праці розглядається питання етичних норм процесу 
отримання прибутку [2]. В іншій видатній літературній пам’ятці Індії «Тіруккурал» (II-I  ст. 
до н.е) прибуток трактується як «позитивна залишкова різниця між загальним доходом і 
загальними витратами» [3].  

Аристотель розглядав проблему прибутку насамперед з етичної точки зору, що 
виражалось у протиставленні «хремастики» і «економіки». Під хрематистикою цей 
мислитель розумів протиприродну діяльність, метою якої є генерування прибутку як 
самоцілі, необмежене накопичення багатства. Економіка розглядалась як природна 
господарська діяльність, спрямована на виробництво необхідних для задоволення потреб 
особистого споживання продуктів та придбання благ для будинку й держави [4, с. 520]. 

Більш ліберальним у своїх поглядах щодо природи прибутку був Фома Аквінський. 
Незважаючи на те, що він, як і Аристотель, засуджував надприбутки та лихварство, він 
вважав, що прибуток є заслуженою винагородою за те, що у торгівлі присутні праця, 
транспортні та інші матеріальні витрати [1, с. 32]. Крім того, він допускав можливість 
стягування кредитного відсотка, розглядаючи його як винагороду кредитору за ризик 
несплати, надання відстрочки платежу, а також у разі використання боржником позичених 
грошей з метою отримання прибутку [5, с. 41]. 

Проте, більшість вчених вважають  першою ланкою в еволюції наукових поглядів на 
сутність прибутку доробок представників меркантилізму (Т. Ман, Д. Юм, Ж. Кольберг, 
А. Серра, А. Монкрет’єн). Класик меркантилізму Т. Ман виразив програмні ідеї даної школи 
в таких рядках: «Хоча королівство може бути збагачене дарами, отриманими від інших країн, 
або їх грабунком, все ж ці шляхи збагачення ненадійні і незначні. Більш звичним засобом 
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для збільшення нашого багатства і грошей є зовнішня торгівля. При цьому ми повинні 
постійно дотримуватися такого правила:  продавати іноземцям щорічно на більшу суму, ніж 
ми купуємо у них» [6]. Отже, меркантилісти стверджували, що прибуток утворюється лише в 
сфері обігу, зокрема в зовнішній торгівлі, у результаті перевищення ціни продажу над ціною 
покупки товару.  

Фізіократи (Ф. Кене, А. Р.Тюрго, В. Мірабо, Ж. Сисмонді), які прийшли на зміну 
меркантилістам, перенесли проблему походження прибутку зі сфери обігу в сферу сільського 
господарства (землеробства), бо, з їх точки зору, тут досить наглядно видно, як вплив сил 
природи веде до зростання споживних вартостей понад витрати виробництва (посіяно 
навесні одну кількість зерна, зібрано восени значно більше) [7, с. 14]. 

Фундатор класичної школи політичної економії Уільям Петті в XVII ст. вперше 
поставив питання про походження прибутку у сфері виробництва. Даний науковець не 
аналізував прибуток як самостійну категорію, але стверджував, що створення працею 
додаткового продукту призводить до виникнення доходу у вигляді ренти з землі і ренти з 
грошей (відсотка) [8].  

Адам Сміт в своїй праці «Дослідження природи та причини багатства народів» (1776 
рік) наголошував, що заробітна плата, прибуток і рента є трьома першоджерелами будь-
якого доходу, а прибуток, в свою чергу, утворюється в результаті привласнення частини 
створеної робітниками вартості власником засобів виробництва [9]. Послідовник і водночас 
опонент А. Сміта Давид Рікардо підкреслював, що прибуток і заробітна плата є не 
джерелами, а складовими частинами вартості, що створюється працею. Крім того, він 
визначив обернено пропорційну залежність між заробітною платою робітників та прибутком 
власника основних засобів [10].  

Таким чином теорія формування прибутку А. Сміта і Д. Рікардо заклала підвалини 
теорії трудової вартості, яку поглибив Карл Маркс. Так, К. Маркс довів, що додаткова 
вартість, створена безоплатною працею робітників, виступає як надлишок вартості товару 
над витратами його виробництва, що відноситься до всього авансованого капіталу та 
приймає форму прибутку. Таким чином, додаткова вартість є субстанцією прибутку [11, с. 
42]. К. Маркс визначив, що суть прибутку можна представити у розрізі джерел створення 
суспільного продукту: спожиті засоби, необхідна і додаткова праця [12, с. 135, 13, с. 130]. 

Ж.-Б. Сей здійснив свій внесок у розвиток теорії прибутку, проголосивши автономне 
значення у створенні доходів капіталістів трьох факторів виробництва – праці, капіталу і 
землі. При цьому прибуток набуває значення логічно обґрунтованого заохочення підприємця 
за його здібності, що були реалізовані ним в процесі поєднання всіх факторів виробництва. 
Цей же науковець розробив теорію стриманості, відповідно до якої прибуток є результатом 
раціоналізації витрат [14].  

Французький ліберальний економіст Ф. Бастіа (середина XIX ст.) в теорії 
«економічної гармонії» стверджував, що поняття прибутку не існує, тому замінив прибуток 
поняттям «дохід», який ототожнював з відсотком на капітал, тобто формою доходу 
капіталістів та землевласників, з чим важко погодитись, оскільки капіталісти й 
землевласники можуть отримувати як прибутки, так і збитки [15, с. 103-105]. 

Англійський економіст Альфред Маршалл вважав прибуток платою за якісний 
менеджмент на підприємстві, що є різновидом заробітної плати та трудового доходу 
підприємця. В той же час, крім якісного підходу до визначення прибутку, А. Маршалл 
застосовував і кількісний (розрахунковий), відповідно до якого прибуток дорівнював 
перевищенню доходів підприємства над витратами [16].  

Справжнім проривом на тлі домінування марксистського підходу до трактування 
прибутку став науковий наробок Йозефа Шумпетера. В своїй праці «Теорія економічного 
розвитку» він визначив прибуток як  залишок надвитрат виробництва або як різницю між 
виручкою та витратами (з точки зору підприємця). Й. Шумпетер вбачає в якості головної 
передумови утворення прибутку інноваційну та раціоналізаторську діяльність підприємця.  
Відповідно до його поглядів, прибуток та оплата праці підприємця не є еквівалентними 
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поняттями: об’єднує їх лише те, що вони є відображенням «цінності підприємницького 
вкладу». На думку Й. Шумпетера, підприємницький прибуток складає різницю між 
існуючими цінами та витратами виробництва, що знижуються в результаті здійснення 
новацій та підвищення ефективності використання існуючих методів господарювання. Й. 
Шумпетер  визначив таку залежність : «Без розвитку немає підприємницького прибутку, а 
без останнього не буває розвитку» [17].  

Наступною визначною віхою в еволюції теорій прибутку стали дослідження 
американського економіста Френка Найта. В монографії «Ризик, невизначеність і прибуток» 
(1921) він також пов’язує походження прибутку з підприємницькою діяльністю, але аналізує 
її з точки зору факторного ризику. Він вважає, що господарський ризик, який не можна 
виміряти заздалегідь та передати страхувальнику, є повною невизначеністю, його несення є 
функцією підприємця, і винагорода за цей ризик лежить в основі створення прибутку. Найт 
розглядав діяльність підприємств лише в ідеальних конкурентних умовах. За Ф. Найтом, 
різниця у видах конкуренції викликана невизначеністю у їх діяльності. Найт вважає, що 
невизначеність і прибуток є нерозривно пов’язаними поняттями [18; 19, с. 17].  

Слід відзначити внесок іншого американського економіста Едварда Чемберліна, який 
визначив, що джерелом прибутку є реалізована в ціні монопольне становище підприємства 
[20].  

Таблиця 1 
Систематизація наукових поглядів на сутність категорії «прибуток» 

Науковці Наукові школи, напрями Короткий зміст 
Т. Ман, Д. Юм, 
Ж. Кольберг,  

Меркантилізм 
Прибуток є різницею між ціною продажу та ціною 
покупки товару 

Ф. Кене, 
А. Р. Тюрго, 
В. Мірабо, Ж. 
Сисмонді 

Фізіократія 
Прибуток  є результатом діяльності в сільському 
господарстві 

У. Петті, А. Сміт, 
Д. Рікардо  

Класична політекономія 
Прибуток є результатом діяльності в сфері 
виробництва. 

К. Маркс, Ф. 
Енгельс 

Марксистська політекономія 
Прибуток – це надлишок виручки над витратами 
капіталу, який безоплатно привласнюється власником 
засобів виробництва 

Ф. Бастіа 
Прото-австрійська економічна 
традиція 

Прибуток як економічна категорія не існує 

А. Маршалл,Д. Б. К
ларк 

Неокласична економічна теорія 
Прибуток – різновид заробітної плати підприємцю за 
якісне управління; прибуток – це перевищення 
доходів  над  витратами 

Й. Шумпетер 
Пост-австрійська економічна 
традиція 

Прибуток – це нееквівалентна оплаті праці винагорода 
підприємцю за ефективне здійснення інноваційної 
діяльності 

Ф. Найт 
Чиказька школа економічної 
думки 

Прибуток – це винагорода  підприємця за прийняття 
рішень в умовах невизначеності 

Дж. Бернес, 
Т. Дворкін та 
Е. Річардс 

Соціально-правовий 
інституціоналізм 

Прибуток – це показник, максимізація якого є 
основою ефективного розподілу обмежених ресурсів 
суспільства 

Фр. Роберт, Б. 
Бернанке та Д. 
Коландер   

Монетаризм, нейроекономіка 
Прибуток – це різниця між сукупними доходами від 
реалізації продукції та явними і неявними витратами 

Американський 
інститут 
бухгалтерів 

 
Величина, що отримується шляхом віднімання від 
виручки собівартості реалізованої продукції, інших 
витрат та збитків 

 

Серед сучасних зарубіжних концепцій прибутку варто звернути увагу на на 
трактування сутності прибутку таких американських вчених як Дж. Бернес, Т. Дворкін та Е. 
Річардс, які вбачають в максимізації  прибутку головну мету діяльності суб’єкта 
господарювання, адже саме це є основою ефективного розподілу обмежених ресурсів 
суспільства [21, с. 50]. Водночас, Дж. Гелбрейт, А. Берлі, Г. Мінс, К. Боулдінг є 
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прихильниками протилежної точки зору, згідно з якою максимізація прибутку більше не є 
головним мотивом виробництва, адже еволюція структури сучасних фірм привела до 
виникнення нових цілей: захист і турбота про акціонерів і суспільство, зростання фірми, 
максимізація продажів тощо [22, с. 164]. Фр. Роберт, Б. Бернанке та Д. Коландер  визначають 
прибуток як різницю між сукупними доходами від реалізації продукції та явними і неявними 
витратами [23, 24]. 

Англійський економіст Дж. Хікс розглядав прибуток за ступенем покращення 
добробуту господарюючого суб’єкта за певний період часу, що визначався як сума, яку 
можна витратити на споживання без зменшення початкового рівня добробуту [25].  

Розрахунковий погляд на прибуток репрезентують фахівці американського інституту 
бухгалтерів, які визначають прибуток як величину, що отримується шляхом віднімання з 
доходів або виручки собівартості реалізованої продукції, інших витрат та збитків [26]. В той 
же час фахівці Американського інституту присяжних бухгалтерів переконані, що «чистий 
прибуток (чистий збиток) – це перевищення (дефіцит) доходів над витратами за звітний 
період…» [27]. 

Можемо зробити висновок, що на сьогоднішній день відсутнє універсальне 
визначення категорії прибуток. Науковий пошук продовжується в основному на базі 
удосконалення класичних підходів до трактування прибутку, визначених в XIX ст. 
Необхідною є розробка підходів, які б гармонійно синтезували якісний та кількісний аспект 
природи прибутку підприємств.  
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The article is devoted to some peculiarities of evaluating the effectiveness of diversification of industrial 

enterprises for the purpose of satisfaction of consumer demand and taking into account interests of the regional market. 
The criterion of efficiency is considered from the standpoint of multiple detail. 
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Стаття присвячена деяким особливостям оцінки ефективності диверсифікаційної діяльності 
підприємств промисловості з метою задоволення споживчого попиту та з урахуванням інтересів суб'єктів 
регіонів. Критерій ефективності розглядається з позиції множинної деталізації..  

Ключові слова: диверсифікація діяльності підприємства, ефективність, регіон. 
 

Сучасна система господарювання визначила необхідність ефективного становлення 
регіональної економіки і однієї з її складових - галузевих секторів функціонування 
промислових підприємств. 

За роки незалежності відбулася трансформація діяльності промислових підприємств. 
Цей період зробив вплив на формування бізнесу і мав певні наслідки для розвитку 
промислових підприємств. З одного боку, відбулись  зміни у фінансовій базі розвитку 
промислового бізнесу (знецінення накопичень), йшов розпад інституційної інфраструктури 
державної підтримки, посилювалися обмеження в попиті з боку партнерів і населення. З 
іншого боку, мали месце позитивні зміни, пов'язані зі скороченням імпорту комплектуючих, 
напівфабрикатів тощо, які орієнтовували вітчизняні підприємства на імпортозаміщення та 
пошук нових ринкових ніш. Тим самим були створені передумови для розвитку промислових 
підприємств у напрямку диверсифікації бізнесу. 

Ефективність як поняття відображає якісну і кількісну результативність діяльності, 
яка з поглибленням теорії економічної ефективності ускладнюється, розширюючи своє 
утримання в різних сферах діяльності організацій. 

Оцінка ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств в умовах 
функціонування регіонального ринку має певні особливості, викликані, головним чином, 
інтересами суб'єктів, задіяних для досягнення цілей диверсифікації. 

Багатогранність категорії «ефективність» як комплексу умов взаємодії продуктивних 
сил і виробничих відносин не дозволяє виявити єдиний критерій для її вимірювання. 
Множинна деталізація форм прояву ефективності включає технологічну, соціальну, 
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економічну, госпрозрахункову, узагальнюючу відтворення в цілому, локальну (окремих 
регіонів), часткову (окремих економічних факторів, окремих фаз відтворення) [1, c.32]. 

Дотримуючись принципу підвищення ефективності, першочергова увага 
зосереджується на особливостях оцінки ефективності стратегії диверсифікації промислового 
підприємства, до яких можна віднести наступні: 

1. Зсув стратегічних цілей у бік вдосконалення функцій управління і організації 
діяльності. Крім проблем виживання при розробці стратегії висуваються питання 
ефективного виробничого та фінансового менеджменту, мінімізації трансакційних витрат, 
раціонального використання ресурсів, чіткої координації партнерських відносин і ділових 
зв'язків, створення нових організаційних структур. 

2. Поглиблення стратегії посилення мікроекономічних взаємодій як усередині 
галузевого регіонального ринку, так і на регіональному ринку в цілому. 

Досягнутий в регіоні рівень концентрації підприємств в окремих сферах народного 
господарства (наприклад, у машинобудуванні) на тлі мінливого економічного середовища і 
слабкої державної підтримки створив передумови для активних дій у напрямку інших сфер 
регіональної економіки. 

3. Посилення стратегії горизонтальних взаємодій. Якщо диверсифікація багатьох 
промислових підприємств формувалася по лінії вертикальної інтеграції, то останнім часом 
найбільш характерним видом мікроекономічних взаємодій повинні стати горизонтальні 
зв'язки. У зв'язку з цим можливе утворення альянсів груп підприємств, що мають однотипне 
виробництво, так як в його основі лежить спільність економічних інтересів, можливість 
реалізувати досить складні проекти та ін. [2, c.107]. 

Вимірювання ефектів, що виникають при реалізації перерахованих механізмів, може 
здійснюватися за допомогою системи індикаторів, що включає такі показники, як збільшення 
прибутку, зниження витрат, зменшення потреби в інвестиціях, зменшення виробничо-
господарських ризиків, скорочення часу реалізації цілей, підвищення ефективності 
функціонування регіонального ринку та ін.  

Диверсифікація в пов'язані галузі дозволяє формувати прибутковість акцій за рахунок 
використання стратегічних переваг: зниження витрат, обмін технологіями. Диверсифікація в 
незв'язані галузі - розподілу ризиків по різних галузях; формуванню прибутковості акцій 
підприємств за рахунок успішного управління інвестиційним портфелем. 

Як перевагу відзначимо також зростання стратегічних можливостей підприємств після 
диверсифікації: 

1. Здійснення нових придбань (або збільшення частки в акціонерному капіталі) для 
завоювання позицій в нових галузях; для посилення позицій в галузях, де підприємство вже 
працює. 

2. Продаж окремих підприємств для поліпшення сукупних фінансових показників 
корпорації з метою позбавлення від підприємств, які не відповідають корпоративній 
політиці. 

3. Реструктуризація портфеля у разі незадовільної роботи багатьох підрозділів: 
шляхом продажу обраних підприємств; шляхом придбання нових підприємств на кошти, 
виручені від продажів і за рахунок кращого використання кредитних можливостей. 

4. Скорочення бази диверсифікації шляхом позбавлення від слабких підприємств, 
відмови від напрямків діяльності, що не відносяться до ключових сфер бізнесу; продаж 
одного або кількох підприємств, що відносяться до пріоритетних напрямів корпорації. 

5. Перетворення в мультігалузеву компанію. 
6. Закриття збиткових підприємств, які неможливо продати [3, c.112]. 
Розрізняють параметри, що характеризують стратегічну і тактичну ефективність. 

Стратегічна ефективність пов'язана з істотними якісними змінами (наприклад, здача або 
завоювання значимої ринкової позиції, втрата або придбання сильної конкурентної 
переваги). Тактична ефективність за своєю суттю є результативність використання задіяних 
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організацією та її підрозділами ресурсів (наприклад, підвищення рентабельності за видами 
ресурсів). 

Аналіз ефективності прийнятої організацією стратегії включає оцінку отриманого 
результату по так званим критеріям стратегічності. У цьому зв'язку необхідно аналізувати 
наступні показники: 

 наявність «стратегічного мосту», що включає місію організації, визначення цілей, 
перелік реальних основних заходів, оцінки альтернативних варіантів розвитку; 

 використання ринкових можливостей, включаючи планування в системі вільних 
творчих пріоритетів і реальну оцінку можливостей організації в даний період; 

 відповідність реальним ресурсним можливостям; 
 мотивування персоналу організації як забезпечення фактора прихильності стратегії; 
 присутність ознак унікальності обраної стратегії; 
 прийнятність рівня ризику (щодо ключових ресурсів: персоналу, менеджменту, 

фінансових, матеріальних); 
 кількісну оцінку ефективності (за показниками: дохід, прибуток і прибутковість 

бізнесу, темпи зростання продажів, займана позиція на ринках). 
Особливої уваги в ході аналізу ефективності заслуговують трансакційні витрати при 

укладанні угод з урахуванням інституційних рамок аналізованої системи. При зверненні до 
неформальних взаємин підприємства економлять не тільки на ціні підпорядкування 
встановленим правилам: витрати укладення контракту, витрати специфікації і захисту прав 
власності, а також витрати захисту від третіх осіб. 

Витрати пошуку інформації мінімальні у силу обмеженості кола потенційних 
партнерів. Ведення переговорів і процес узгодження інтересів полегшуються з причини 
наявності спільних цінностей, спільного досвіду. Витрати вимірювання якості можуть бути 
відсутні. Гарантією проти виникнення опортунізму і передумовою зниження витрат 
моніторингу та попередження опортунізму є загроза втрати репутації та застосування 
санкцій регіональної влади. 

Ефективність стратегії диверсифікації в першу чергу визначається ступенем 
досягнення поставлених перед організацією цілей. Розрізняють цілі: економічні, соціальні, 
пов'язані зі зростанням або ринковою часткою, пов'язані з конкурентною перевагою. 

При виборі цілей необхідно враховувати обмеження, викликані як особливостями 
галузевого ринку, так і особливостями внутрішньої структури організації. До показників 
економічного ефекту підприємства залежно від характеру власності та контролю, 
відносяться максимізації доходу або максимізація зростання, в залежності від особливостей 
управлінської структури і динаміки попиту. 

Можлива максимізація прибутку фірми залежить від повноти інформації, рішення 
задачі оптимізації, єдності мети, відсутності опортуністичної поведінки. Неможливість 
досягнення максимізації прибутку пов'язана з ринковою невизначеністю і, як наслідок, 
зростанням витрат по збору і обробки інформації, наявністю когнітивних обмежень, що 
призводять до зростання витрат при вирішенні оптимізаційної задачі. Результатом цього є 
збільшення розриву між витратами і вигодами від диверсифікації. 

Багато стратегічні цілі комерційної організації пов'язані з конкурентними перевагами. 
Диверсифікація діяльності навіть в масштабах регіонального ринку дозволяє забезпечити 
дослідну фазу виробництва нових товарів, з якими надалі організація може висунутися за 
рамки регіонального ринку. 

Вивчаючи проблеми управління диверсифікацією діяльності окремого промислового 
підприємства, необхідно розглянути ефекти, які об'єктивно проявляються при формуванні 
(модернізації) виробничої системи підприємства. Виявлення сукупності цих ефектів 
дозволить визначити шляхи досягнення максимального доходу і підійти до розпізнавання 
ефективних територіальних зон диверсифікації, в межах яких можливе досягнення 
раціональних темпів нововведень в систему, можливе підвищення рівня її мобільності, 
рівень напруженості виробничої програми, а через нього - рівень ефективності її здійснення. 
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У будь-якій галузі матеріального виробництва (наприклад, у машинобудуванні та 
металообробці) при розгляді проблеми підвищення ефективності виробництва повністю 
проявляються основні ринкові економічні закони з урахуванням ряду особливостей. 

Першою особливістю є можливість переміщення матеріальних елементів виробництва 
в просторі та часі. Ця особливість відноситься до матеріальних, трудових, інформаційних 
ресурсів системи.  

Другою особливістю матеріального виробництва є тривалість створення і 
виробництва нововведень, яка може змінюватися в широких межах. Залежно від цього 
змінюється сума залучених витрат в різні періоди часу і тому можливі ситуації, при яких 
буде відсутній продукт в якості корисного ефекту. 

До третьої особливості можна віднести велику ступінь невизначеності. Нові процеси, 
які супроводжують диверсифікацію, зазвичай вимагають різноманітних матеріалів, 
кооперації підприємств і персоналу, залучення робочої сили різноманітних спеціальностей, 
тривалого часу для свого завершення. 

Четвертою особливістю є монументальність і, можливо, висока матеріаломісткість 
продукції. Більшість промислових підприємств пов'язують процес диверсифікації діяльності 
з пошуком значних ринкових ніш, які дозволять їм ефективно існувати довгі роки. При 
цьому не враховується той факт, що розвиток НТП йде по шляху створення дрібносерійного 
й одиничного виробництва, а більшість ринкових ніш вже зайняті. Тому необхідний пошук 
можливих «нематеріалоємних» ніш, пов'язаних, наприклад, з наданням додаткових послуг, 
інвестиційною діяльністю тощо. 

П'ятої особливістю є залежність виробничої системи від географічних умов 
підприємства. Вона визначає інфраструктуру виробництва, а також геополітичні тенденції 
розвитку економіки регіону. У цьому зв'язку при проведенні стратеги диверсифікації 
діяльності підприємству слід приділяти більшу увагу регіону базування, що дозволить йому 
отримати ряд додаткових ефектів від диверсифікації. 
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В статье исследованы особенности функционирования рынка электронной коммерции. Приведена схема 
взаимодействия субъектов рынка электронной коммерции. Проанализированы модели взаимодействия 
субъектов рынка электронной коммерции. Проведен обзор основных элементов инфраструктуры рынка 
электронной коммерции. Даны рекомендации по стимулированию развития рынка электронной коммерции в 
Украине. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; электронная коммерция; CRM-
система, информационная экономика. 

 

Переход к информационному типу общества существенно меняет экономические 
отношения, процесс производства, обмена, распределения и потребления и влияет на 
экономическую политику правительства, разработку стратегии экономического развития 
государства. Развитие информационно-коммуникационных технологий, превращение 
компьютера в доминирующее средство труда, а также использование информации и знаний 
во всех сферах хозяйственной деятельности стало основой для становления 
информационного типа экономики. 

Трансформационные процессы в экономике, обусловленные проникновением 
информационно-коммуникационных и интернет-технологий во все сферы хозяйственной 
деятельности, стали базой для формирования рынка электронной коммерции. Системы 
электронной коммерции значительно отличаются от традиционных, поскольку 
принципиально меняется бизнес-среда. 

По нашему мнению, рынок электронной коммерции – это система экономических 
отношений по купле-продаже товаров и услуг, что осуществляются с помощью 
информационно-коммуникационных технологий в виртуальном пространстве и 
обеспечиваются соответствующей инфраструктурой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные элементы рынка электронной коммерции * 

* Разработано на основе [1, с. 11] 
 

Сфера электронной коммерции включает: 
- Деловые операции, связанные с куплей-продажей товаров/услуг. 
- Создание спроса на товары и услуги. 
- Предложение послепродажной поддержки и обслуживания клиентов. 
- Оптимизация взаимодействия между деловыми партнерами. 
Рассматривая операции на рынке электронной коммерции, следует определить 

основные фазы реализации коммерческой операции: 
1) Обмен информацией осуществляется веб-сайт, содержащий информацию о 

товаре/услуге и электронные каталоги, которые предоставляют подробную информацию о 
ценах, качестве, доставке и условиях оплаты. В некоторых случаях происходит 
взаимодействие с помощью электронной почты. 

2) Обработка заказа после достаточного уровня взаимодействия. 
3) Обмен ценностями: реализуется в виде передачи товара/услуги физическим или 

электронным путем. На рынке электронной коммерции оплата может осуществляться с 
помощью традиционных методов, с помощью кредитной карты через сеть или с 
использованием электронных кошельков и цифровых денег [2, с. 23]. 
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Основные элементы рынка электронной коммерции целесообразно разделить на две 
группы: 

1) разновидности организационных форм реализации электронной коммерции 
(модели отношений на рынке е-коммерции); 

2) компоненты инфраструктуры системы электронной коммерции. 
Для общества с рыночной экономикой процесс взаимодействия двух основных 

субъектов товарных отношений – покупателей и продавцов – можно изобразить в виде 
круговорота ресурсов, товаров/услуг, денег. В частности на рынке электронной коммерции 
выделяются следующие субъекты: государственное учреждение, бизнес-субъект, 
потребитель, между которыми происходит взаимодействие в процессе осуществления 
коммерческих операций. 

Организационно-технологической базой функционирования рынка электронной 
выступает Web-сайт [3, с. 35]. Коммерческий Web-сайт, или система электронной 
коммерции, представляет собой совокупность технических средств, программных продуктов 
и методов, то есть информационной системой для реализации в автоматизированном режиме 
технологических процессов в определенной коммерческой операции. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимодействие субъектов рынка электронной коммерции * 

 

* Разработано автором 
 
На основе взаимодействия субъектов рынка электронной коммерции, нами 

выделяются организационно-экономические модели электронной коммерции (табл. 1). 
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Таблица 1 
Организационно-экономические модели электронной коммерции * 

 Business Customer Government 

Business 

Торгово-закупочные площадки (в 
том числе и агрегаторы). 
Электронные аукционы. 
Доски объявлений. 
Электронные тендеры. 

Электронные торговые ряды.
Элетронной витрины и 
каталоги. 
Электронные магазины. 
электронные аукционы. 

Электронные торги по 
закупке продукции для 
государственных целей. 

Customer 
Доски объявлений. 
Электронные аукционы. 

Доски объявлений. 
Электронные аукционы. 

Доски объявлений. 
Электронные аукционы.. 

Government  
Электронные тендеры. 
Электронные торги по продаже 
имущества. 

Электронные торги по 
продаже имущества.. 

Электронные тендеры. 
Электронные торги по 
продаже имущества. 

* Разработано автором 
Согласно табл.1, на рынке электронной коммерции выделяется девять моделей. 

Однако в мировой практике ведения электронной коммерческой деятельности наиболее 
распространены следующие модели: 

1. B2B (бизнес-бизнес) – взаимодействие бизнес-структур в сфере электронной 
коммерции. Наиболее распространенными формами реализации данной модели является 
торгово-закупочные площадки, электронные тендеры. 

2. B2G (бизнес-государство) – взаимодействие государства и бизнес-структур 
(реализуется преимущественно в электронных торгах). 

3. B2C (бизнес-клиент) – модель электронной коммерции, ориентирована на 
конечного потребителя. Основной формой реализации является интернет-магазин. 

4. C2C (клиент-клиент) – модель электронной коммерции, которая формируется на 
основе взаимодействия людей между собой (реализуется в основном за счет электронных 
досок объявлений и аукционов). 

Разновидностями организационных форм реализации электронной коммерции 
являются: 

1. Электронный магазин – это своеобразная торговая витрина, обеспечивает 
дружественный интерфейс, web-сервер, который предлагает товары или услуги для продажи. 

2. Электронная торговая площадка 
2.1. Вертикальные (отраслевые) торговые площадки (e-marketplace) поддерживают 

покупателей и продавцов, представляющих различные отрасли. 
2.1.1. Электронный аукцион – аналог классического аукциона, но базируется на 

использовании интернет-технологий. 
2.1.2. Электронный каталог. 
2.2. Горизонтальные торговые площадки (e-market) ориентированы только на одну 

определенную отрасль или на ряд взаимосвязанных отраслей и предоставляют доступ только 
профессиональным менеджерам. 

3. Электронный торговый ряд. 
4. Интернет-витрина [3, с. 54]. 
По нашему мнению, из перечисленных разновидностей организационных форм 

возможности рынка электронной коммерции наиболее полно реализуются в электронном 
магазине. В рамках торговли с помощью электронных магазинов используется принцип 
персонализации, основанный на технологиях профайлинга – систематического сбора и 
анализа статистической информации о потребителях. 

Инфраструктура рынка электронной коммерции качественно отличается от рынка 
традиционной торговли, поскольку принципиально меняется бизнес-среда, в которой 
проводятся торговые операции. К тому же, использование инструментов электронной 
коммерции обусловливает необходимость разработки дополнительных, ранее не 
используемых в традиционной среде компонентов [5, с. 34]. 
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По определению А. Ткача, «рыночная инфраструктура является категорией, что 
институционально, организационно и материально обеспечивает экономические отношения 
в процессе взаимного поиска друг друга продавцами и покупателями, движения товаров, 
финансов, капиталов, а также финансово-экономической деятельности посреднических 
структур» [6, с. 44]. 

Согласно позиции Царева и Кантаровича, основными элементами инфраструктуры 
системы электронной коммерции является: (рис. 3): 

1) специальное программное обеспечение; 
2) система управления базами данных и приложениями; 
3) телекоммуникация и связь; 
4) система обеспечения безопасности актов купли-продажи товаров и услуг; 
5) юридическое, правовое обеспечение; 
6) виртуальная банковская система; 
7) специальные платежные системы; 
8) автоматизированное складское хозяйство; 
9) система доставки товаров и оказания услуг; 
10) финансовые институты (брокерские и другие конторы); 
11) система налогообложения и таможенных тарифов; 
12) служба маркетинга, которая включает в себя: баннерную рекламу, отдел продаж, 

отдел дизайна web-страниц, web-серверов, отдел ценообразования [7, с. 76]. 
Нормативно-правовая среда функционирования субъектов рынка электронной 

коммерции Украины включает законодательные акты, которые регулируют операции в сфере 
торговли (в том числе Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, закон 
Украины «О защите прав потребителей», «О рекламе», «Об электронных документах и 
электронном документообороте» и др.), но специфика торговых операций в сети Интернет 
учтена не в полной мере. Отсутствие достаточной законодательной базы тормозит развитие 
рынка электронной коммерции и снижает его привлекательность для инвесторов. 

Законопроект «Об электронной коммерции» не предусматривает резких изменений в 
правилах, однако направлен на узаконивание сложившейся практики функционирования 
данного рынка в Украине [8]. Предполагается, что владельцы магазинов обязаны будут 
публиковать все свои реквизиты, электронный договор будет приравнено к бумажному, 
упростится процедура разрешения споров между продавцом и покупателем. Но законопроект 
не содержит законченного правового механизма реализации предложенных норм, что 
приведет к коллизиям законодательных норм и неполноте правового регулирования 
соответствующей сферы отношений, позволяет должностным лицам правоприменительных 
органов по собственному усмотрению толковать нормы законов. 

Конкурентоспособность национальной экономики имеет прямую связь с развитием 
информационного сектора. В структуре информационного сектора рынок электронной 
коммерции – один из самых динамичных и перспективных. Для дальнейшего развития 
информационного сектора и рынка электронной коммерции рекомендуется: 

1. Осуществление полной информатизации государственного сектора экономики с 
целью снижения уровня коррупции. 

2. Поощрение инвестиционных потоков в развитие ИКТ и информационной 
инфраструктуры путем предоставления налоговых стимулов в виде налоговых кредитов. 

3. Принятие закона «Об электронной коммерции», что позволит выделить 
электронную коммерцию в отдельный сектор экономики и обеспечить его развитие, в 
частности: 

- сокращение объемов бумажного документооборота; 
- легализации правил пользования сайтами; 
- определение прав и обязанностей продавца и покупателя на рынке электронной 

коммерции. 
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4. Стимулирование развития инновационной деятельности на государственном 
уровне, поскольку обеспечение развития информационного общества имеет прямое влияние 
на увеличение продаж интеллектуальных продуктов в сфере электронной коммерции. 
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To research the algorithm to calculate the determination of indicators of innovation potential of the company. 
The proposed indicators characterizing the components of the innovation potential of the company. 
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У сучасних економічних умовах функціонування та подальший розвиток 
промислових підприємств безпосередньо залежить від їх інноваційної активності. Однак, як 
свідчать статистичні дані останніх років, промислові підприємства відчувають серйозну 
кризу в інноваційній сфері. Важливим є прийняття активних заходів з її подолання і 
стимулювання інноваційної діяльності. У даних умовах особливого значення набуває оцінка 
інноваційної спроможності машинобудівного підприємства та розробка шляхів її 
формування. 

Фундаментальні дослідження, спрямовані на вивчення сутності інновацій та 
інноваційної діяльності, знайшли своє відображення в роботах вітчизняних та закордонних 
вчених: Л. Абалкіна, А. Анчишкіна, Ю. Берлінера, Л. Бляхмана, С. Глазьєва, А. Градова, А. 
Дагаєва, В. Долгова, П. Друкера, А. Клайнкнехта, Ю. Куренкова, А. Круглікова, А. Кулагіна, 
Б. Ланіна, В. Логінова, М. Османкіна, Н. Новицького, К. Опенлендера, А. Пригожина, В. 
Рудзицького, Б. Санто, А. Семенової, В. Сенчагова, Б.Я. Татарських, Р. Фатхутдінова, Й. 
Шумпетера, Ю. Яковця та інших. У останній час з’явилися роботи Д. Лагерєва, О. 
Ігольнікової та Б. Санжапова, в яких розглядається питання розрахунку інноваційного 
потенціалу за допомогою нечітких когнітивних карт.   
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На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в 
удосконаленні методологічного підходу до оцінки інноваційного потенціалу 
машинобудівного підприємства на підставі застосування різних інформаційних джерел. 

В рамках поставленого завдання на підставі аналізу підходів щодо визначення джерел 
даних нами визначений пеерлік показників, що характеризують інноваційний потенціал. З їх 
використанням ми розрахували кожну складову інноваційного потенціалу. 

В таблицях 1-7 поданий алгоритм розрахунку показників, що характеризують 
складові елементи інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства. 

Для розрахунку показників, що характеризують виробничу складову інноваційного 
потенціалу, використовують дані статистичної звітності та опитування експертів (табл. 1). 
Серед показників оцінки виробничої складової інноваційного потенціалу з точки зору її 
відповідності інноваційного розвитку підприємства нами обраний коефіцієнт оновлення 
основних засобів та частка автивної частини основних засобів.  

Вихідними даними для розрахунку даних показників є форма №1 бухгалтерської 
звітності підприємства №1 (Баланс). У структурі основних засобів до їх активної частини 
відносять машинне обладнання, інструменти, які обслуговують вирішальну частину 
виробництва і враховують виробничі можливості підприємства з випуску виробів. Чим вище 
питома частка активної частини у вартості основних засобів, тим за інших рівних умов вище 
випуск продукції. Тому поліпшення структури основних виробничих засобів, розглядають як 
умови зростання виробництва.   

Що стосується наявності прогресивних технологічних процесів, то цей показник 
визначається експертами з урахуванням даних розділу 3 («Інноваційні процеси») форми №1-
інновація.    

Таблиця 1 
Порядок розрахунку показників для визначення виробничої складової інноваційного 

потенціалу 
Показник Визначення показника 

Коефіцієнт оновлення основних 
засобів 

поч

введ
оновл ВОЗ

ВОЗ
К    ,   (1) 

де почВОЗ  – початкова вартість основних засобів, грн., введВОЗ  – 

вартість оновлених основних засобів, грн. 

Частка активної частини основних 
засобів 

чнсередньорі

акт
акт ВОЗ

ВОЗ
Ч  ,    (2) 

де актВОЗ  – вартість активної частини основних засобів, грн.; 

середнегодВОЗ – середньорічна вартість основних засобів, грн. 

Наявність прогресивних 
технологічних процесів 

Оцінюються експертами в балах від 1 (min) до 10 (max) 

 
Для визначення наявності прогресних технологічних процесів, а також інших 

показників, які визначаються експертних методом, було залучено 10 експертів, з них фахівці 
досліджуваних машинобудівних підприємств, а також вчені-економісти. 

Для оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу будемо використовувати 
коефіцієнт фінансової незалежності та рентабельність воасного капіталу. Вихідними даними 
для розрахунку цих показників є форма №1 (Баланс).  

Для визначення фінансової складової інноваційного потенціалу окремі автори також 
вважають доцільним застосовувати також групу показників, які безпосередньо відносяться 
до витрат на інноваційну діяльність [1, 2, 3]. Ця думка витікає з того факту, що між 
витратами на інноваційну діяльність на її результатами відслідковується пряма залежність. 
Тому для оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу пропонуємо 
використовувати такий показник як питому частку витрат на НДДКР у загальному обсязі 
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витрат на виробництво (табл. 2). Його розраховуємо на підставі підрозділу 1.3 («Витрати на 
інновації») форми статистичної звітності №1-інновація.   

Таблиця 2 
Порядок розрахунку показників для визначення фінансової складової інноваційного 

потенціалу машинобудівного підприємства 
Показник Визначення показника 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності ВБ

ВК
К незалежнфінанс ..      (3), 

де ВК – власний капітал, грн.; ВБ – валюта балансу, грн. 

Рентабельність власного капіталу ВК

ЧП
Р капвласн ..     (4), 

де ЧП – чистий прибуток, грн.; ВК – власний капітал, грн. 

Питома частка витрат на НДДКР 
у загальному обсязі витрат на 
виробництво  

ЧВНДДКР =
ЗВ

ВНДДКР   (5) 

В – обсяг коштів, що на направляється НДДКР, грн.;  
де ЗВ – загальні витрати підприємства на виробництво, грн. 

 

Для розрахунку показників, що характеризують кадрову складову інноваційного 
потенціалу, використовують дані статистичної звітності та дані внутрішньої звітності 
підприємства (табл. 3).   

На думку М.А. Макаренко та А.А. Антонова [4] кадровий інноваційний потенціал (у 
вузькому сенсі) – це сукупність новаторської здібності, готовності персоналу до інноваційної 
діяльності в рамках та інтересах організації, а також здібність, бажання керівництва 
підприємства поєднати цілі діяльності організації з творчими здібностями співробітників. 
Виділення кадрової складової інноваційного потенціалу як окремої складової інноваційного 
потенціалу організації, є важливим фактором в його оцінці.   

На думку цих авторів [4] під кадровим потенціалом, в широкому сенсі, слід розуміти 
взаємовідносини, що виникають між робітниками та керівництвом організації з метою 
забезпечення ефективної інноваційної діяльності.  

На думку Д.А. Лопатіна та М.А. Макаренко [5] понятття кадрового інноваційного 
потенціалу включає в себе організаційно-управлінський, особистійсний і культурний 
потенціал компанії. На думку цих [4, 5] та інших авторів [6, 7] інноваційна організація 
потребує підвищення кваліфікації і навчання співробітників, що викликане бажанням до 
постійного освоєння нових ресурсів, котрі можуть стати основою до формування та 
впровадження нововведень.  

Таблиця 3 
Порядок розрахунку показників для визначення кадрового складової інноваційного 

потенціалу машинобудівного підприємства 
Показник Розрахунок показника 

Коефіцієнт забезпеченості кадрами 
вищої кваліфікації 

.

..
..

досл

квв
квв Ч

Ч
К  ,    (6) 

де ..кввЧ  – чисельність робітників з вищою кваліфікацією; .дослЧ  

– чисельність робітників, що займаються НДДКР на підприємстві 

Коефіцієнт підвищення кваліфікації 
персоналу 

.

..

заг

квп

Ч

Ч
КПК  ,   (7) 

де ..квпЧ  – чисельність робітників, що підвищили кваліфікацію; 

.загЧ  – загальна чисельність працівників на підприємстві 

Питома вага робітників, зайнятих 
НДДКР, у загальній чисельності 
робітників .

.
.

заг

досл
дослід Ч

Ч
П     (8) 
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Для розрахунку показників, що характеризують наукову складову інноваційного 
потенціалу, використовуємо дані статистичної звітності та висновки експертів (табл. 4). Для 
оцінки даної складової потенціалу залучаємо показники відношення витрат на інновації до 
обсягу реалізованої інноваційної продукції та питомої частки внутрішніх НДР у загальній 
сумі витрат на інновації (джерело для розрахунків – п.1.3 («Витрати на інновації») форми 
статистичного спостереження №1-інновація).  

  Для визначення рівня забезпеченості машинобудівного підприємства патентами, 
ліцензіями, ноу-хау також залучаємо поряд з оцінками експертів дані п.3.2 («Кількість 
придбаних (переданих) підприємством нових технологій (технічних досягнень») форми 
статистичного спостереження №1-інновація. 

Таблиця 4 
Порядок розрахунку показників для визначення наукової складової інноваційного 

потенціалу машинобудівного підприємства 
Показник Розрахунок показника 

Відношення витрат на інновації 
до обсягу реалізованої 
інноваційної продукції 

ВР = 
.

.

інновац

інновац

РП

ЗВ
, (9)  

де ..інновЗВ – загальна сума витрат на інновації машинобудівного 

підприємства, грн.; 
РПіннов. - обсяг реалізованої інноваційної продукції, грн. 

Питома частка внутрішніх НДР 
у загальній сумі витрат на 
інновації  

..

.
..

інновац

НДР
внутр ЗВ

В
НДР  ,    (10) 

де .НДРВ  – витрати на внутрішні НДР підприємства, грн.;  

.інновацЗВ – загальна сума витрат на інновації машинобудівного 

підприємства, грн. 
Рівень забезпеченості 
підприємства патентами, 
ліцензіями, ноу-хау 

Оцінюється експертами у баллах від 1 (min) до 10 (max) 

 

   
Таблиця 5 

Порядок розрахунку показників для оцінки маркетингової складової інноваційного 
потенціалу машинобудівного підприємства 

Показник Розрахунок показника 
Конкурентоспроможність інноваційної 
продукції 

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 10 (max) 

Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою для ринку 
підприємства 

ВРр = 
.

.

інновац

інновац

РП

РПР
, (11) 

де ..інновРПР – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є 

новою для ринку підприємства, грн.; 
РПіннов. – обсяг реалізованої інноваційної продукції, грн. 

Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою для даного 
підприємства 

ВРп = 
.

.

інновац

інновац

РП

РПП
, (12) 

де ..інновРПП – обсяг реалізованої інноваційної продукції, що є 

новою для даного підприємства, грн.; 
РПіннов. – обсяг реалізованої інноваційної продукції, грн. 

 

З урахуванням методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності, 
затвердженої Наказом №3 Державаної служби статистики України від 10.01.2013 р. ми 
вважаємо, що до маркетингових інновацій відносяться впровадження нового методу 
маркетингу, що включають значні зміни дизайну або упакування продукту, його розміщенні 
(освоэнні нових шляхів реалізації), у просуванні на ринок, відкритті нових ринків або 
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завоюванні нових позицій для продукції підприємства на ринку з метою збільшенні обсягу 
продажу, призначенні ціни продажу, що спрямована на більше задоволення потреб 
споживача.  

Для розрахунку показників, що характеризують маркетингову складову інноваційного 
потенціалу, використовуємо дані статистичної звітності та опитування експертів (табл. 5). 
Так, для розрахунку питомої ваги реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку 
підприємства, та питомої ваги реалізованої інноваційної продукції, що є новою для даного 
підприємства, використовуємо п.2.2 («Обсяг реалізованої інноваційної продукції») форми 
статистичного спостереження №1-інновація. Для визначення конкурентоспроможності 
продукції використовуємо результати опитування експертів. 

Для розрахунку показників, що характеризують інформаційну складову інноваційного 
потенціалу, використовуємо дані опитування експертів (табл. 6). 

Кожний и показників інформаційної складової інноваційного потенціалу оцінюється 
експертами в баллах від 1 (min) до 10 (max). 

Таблиця 6 
Порядок розрахунку показників для оцінки інформаційної складової інноваційного 

потенціалу машинобудівного підприємства 
Показник Розрахунок показника 

Коефіцієнт покриття зібраною інформацію потреб 
підприємства  

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 10 (max) 

Оперативність збору, обробки, передачі та 
використання інформації 

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 10 (max) 

Частота оновлення інформаційної бази Оцінюється експертами в балах від 1 (min) до 10 (max) 
 

З урахуванням методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності, 
затвердженої Наказом №3 Державаної служби статистики України від 10.01.2013 р., ми 
вважаємо, що до організаційних інновацій відносяться: впровадження нових організаційних 
методів в діяльності підприємства, в організації робочих місць, або зовнішніх зв’язків.   

Основні показники, які залучено для характеристики організаційно-управлінської 
складової інноваційного потенціалу, представлені  у табл. 7. Для розрахунку показників, що 
характеризують організаційно-управлінську складову інноваційного потенціалу, 
використовуємо дані опитування експертів.  

Таблиця 7 
Порядок розрахунку показників для оцінки організаційно-управлінської складової 

інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства 
Показник Розрахунок показника 

Характеристика організаційно-управлінської структури з точки 
зору сприяння виробництву  інноваційної продукції на 
підприємстві 

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) 
до 10 (max) 

Характеристика системи планування і контролю з точки зору 
сприяння виробництву інноваційної продукції на підприємстві 

Оцінюється експертами в балах від 1 (min) 
до 10 (max) 

Ступінь сприйняття інновацій керівництвом підприємства  
Оцінюється експертами в балах від 1 (min) 
до 10 (max) 

 

Кожний и показників організаційно-управлінської складової інноваційного 
потенціалу оцінюється експертами в баллах від 1 (min) до 10 (max). 

Як можна побачити з табл. 1-7, у розробленій методиці оцінки складових 
інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства має місце ситуація, коли різні 
показники мають різну розмірність (одиниці виміру) або використовуються безрозмірні 
величини (коефіцієнти), бали. Якби ці показники використовувалися відносно самостійно і 
відособлено, тоді їх можна було б застосовувати для розрахунків в такому вигляді. Проте в 
даному випадку при інтеграції цих показників це неможливо. У класичному випадку при 
необхідності розрахунку інтегрального показника вирішити проблему розмірності дозволяє 
нормалізація критеріїв.  
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In article the main aspects of a risk management of the telecommunication companies in the conditions of 
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background of business of the telecommunication companies is stated. The range of risks for the hi-tech 
telecommunication companies generated by hypercompetition is analyzed. 

Keywords: risk, risk management, companies of the market of telecommunications, globalization, 
hypercompetition. 

 

В статье рассмотрены основные аспекты риск-менеджмента телекоммуникационных компаний в 
условиях гиперконкуренции. Констатируется отсутствие прикладных исследований в области влияния 
гиперконкуренции на рисковый фон бизнеса телекоммуникационных компаний. Анализируется спектр рисков 
для высокотехнологичных телекоммуникационных компаний, генерируемых гиперконкуренцией. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, компании рынка  телекоммуникаций, глобализация, 
гиперконкуренция.  

 

Постановка проблемы. В 2000-х, а в особенности 2010-х гг., получил существенное 
развитие риск-менеджмент компаний рынка телекоммуникаций. «Успешность деятельности 
предприятия связи на рынке, способность его генерировать конкурентные преимущества, 
повышать операционную эффективность, а в конечном итоге - капитализацию зависит в 
первую очередь от того, насколько успешно, оперативно и своевременно компания 
справляется с совокупностью негативных угроз, рисков» [1]. 

Риск-менеджмент телекоммуникационных компаний отражает как черты, присущие 
управлению рисками компаний реального сектора экономики в целом, так и имеет 
собственные, оригинальные характеристики. Среди последних - весьма значительная 
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зависимость телекоммуникационных компаний от рисковых явлений, порожденных 
феноменом глобализации. 

Для компаний рынка телекоммуникаций важным оказывается своевременная 
идентификация рисков и реализация векторов управления рисками -  GRC, где – «Governance 
- управление на основании таких инструментов, как политики, процедуры, контроль, 
иерархия принятия решений и т. д., применяемых для управления бизнесом; Risk - 
определение, управление и уменьшение неблагоприятных событий, которые потенциально 
могут повлиять на компанию; Compliance - соответствие требованиям (законодательным, 
отраслевым и внутренним нормативам и регламентам)» [2]. 

О том, что телекоммуникационные компании понимают всю серьезность работы с 
рисками недвусмысленно свидетельствует аналитический отчет компании EY (Ernst & Young 
Global Limited) в котором утверждается: «As the increasingly diffuse yet interdependent 
ecosystem of telecoms, technology and media continues to evolve, the risk universe for 
communications operators is changing rapidly. As they formulate and execute their strategies to 
target and occupy parts of this ecosystem, operators have to ensure that their understanding and 
management of the risk to their business keeps pace» [3]. 

Однако динамизм глобальной экономики приводит к тому, что новые риски не всегда 
своевременно идентифицируются, что составляет серьезную угрозу для компаний. Анализ 
современных аналитических материалов привел нас к выводу, что вне поля зрения 
аналитиков телекоммуникаций остается такое глобальное явление, как гиперконкуренция. 
Данное явление некоторые авторы называют современной средой обитания форм. Например, 
М.И. Лисина под гиперконкуренцией понимает «динамично изменяющуюся, агрессивную 
среду обитания предприятий, сложность функционирования в которой объясняется, с одной 
стороны, необходимостью преодолевать «стандарты» транснациональных корпораций, с 
другой — наиболее гибко приспосабливаться к современным требованиям виртуализации и 
информатизации, присущим небольшим фирмам» [1].  

Естественно, невнимание к гиперконкуренции порождает методологическую пустоту 
в отношении рисков телекоммуникационных компаний, генерируемых гиперконкуренцией. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования в области 
гиперконкуренции, в основном, касаются сущности данного явления (Aveni R. 
Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York: The Free Press, 
1994; D'Aveni R., Gunter R., Hypercompetition: Managing the dynamics of Strategic Maneuvering, 
- Free Press, 1994.; Брун М. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы и 
управление // http://vasilievaa. narod.ru/ptpu/20_3_98.htm; Дятлов С.А. Глобальная 
инновационная гиперконкуренция // Известия Сант-Петербургского университета экономики 
и финансов. – 2012. - №4.; Самсонов Н.Ю. Феномен гиперконкуренции в 
высокотехнологичных отраслях мировой экономики // ЭКО. Всероссийский экономический 
журнал. - №12. - Декабрь  2013, C. 156-161.) и никак не связаны со спецификой риск-спектра 
современного телекоммуникационного бизнеса. Во-многом это, усложняет задачу анализа 
влияния гиперконкуренции на риск-составляющую бизнес-деятельности компаний рынка 
телекоммуникаций. 

Цель исследования. Возникает вопрос о специфики рисков для 
телекоммуникационных компаний, а также о стратегиях риск-менеджмента в таких 
компаниях в условиях гиперконкуренции. Поэтому объектом изучении является риск-спектр 
компаний рынка телекоммуникаций, генерируемый гиперконкуренцией, а предметом – риск-
менеджмент, направленный на преодоление / минимизацию данных рисков. 

 Изложение основного материала исследования. «Швейцарский профессор 
Манфред Брун выделяет следующие отличительные признаки гиперконкуренции: 

1) Во-первых, гиперконкуренция одновременно охватывает несколько областей, 
важнейшими из которых являются издержки, качество, сроки, «ноу-хау», создание 
рыночных барьеров, укрепление финансового положения. Эти сферы конкурентной борьбы и 
ранее были в центре внимания фирменного руководства. В условиях же гиперконкуренции 
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менеджмент не может сосредоточивать усилия только на одном из конкурентных 
параметров, всех их необходимо учитывать одновременно. 

2) Во-вторых, предприятия должны принимать во внимание многоаспектный характер 
гиперконкуренции. Она может протекать на разных уровнях — на товарных рынках; в 
области ресурсов; между разными предпринимательскими концепциями; в составе 
объединения предприятий, когда компания борется с соперниками не в одиночку, а заключив 
союз с другими производителями, поставщиками, партнерами по кооперации, торговыми 
посредниками и т.п. 

3) Третьим признаком гиперконкуренции следует назвать динамизм развития рынка. 
Позиции конкурентов и расстановка сил меняются с нарастающей скоростью. Динамика 
рынка отражается в непрерывном проникновении новых и уходе с рынка старых 
конкурентов, появлении новых видов услуг (кредитные карточки и пр.), большом количестве 
слияний и покупок предприятий и пр. Прогнозировать ситуации все труднее и 
проблематичнее, сроки прогнозов становятся короче. 

4) Наконец, признаком гиперконкуренции является растущая агрессивность 
участников рыночного соперничества. Поведение предприятий становится менее 
миролюбивым. Ведутся прямые атаки для ослабления конкурентов, причем с нарушением 
правовых установок. Цель подобной агрессии состоит в нарушении равновесия в раскладке 
сил конкурентов. Особенно часто для этого используется агрессивная политика цен» [4]. 

Исходя из существенных черт гиперконкуренции, проанализируем кратко спектр 
рисков для телекоммуникационных компаний, генерируемых этим явлением. На наш взгляд, 
гиперконкуренция может свести на нет все усилия телекоммуникационных компаний по 
продвижению к Голубому океану, т.е. пространству внедрения инновационных услуг и 
сервисов, в котором либо отсутствует, либо практически не ощутимо конкурентное 
давление. В отличие от Голубого океана, в пространстве традиционных 
телекоммуникационных услуг, Красный океан перенасыщен конкурентами, что делает риск-
среду компании весьма угрожающей. 

Однако, реализация инновационных телекоммуникационных услуг может 
столкнуться с гиперконкуренцией, когда небольшие телекоммуникационные компаний не 
смогут предоставлять такие услуги наравне с транснациональными телекоммуникационными 
компаниями. 

Сама специфика высокотехнологических рынков определяет бизнес-деятельность 
компаний: «Сейчас высокотехнологичные корпорации мира работают в условиях 
снижающейся рентабельности (в среднем по мировой high-tech индустрии - 5,24%), 
сокращения жизненного цикла продуктов, роста оплаты квалифицированного труда и 
дефицита подготовленного персонала, усложнения цепочек поставок компонентов. 
Корпорации стремятся решать эти проблемы, внедряя инновации, разрабатывая новые 
продукты и сервисы, налаживая новые партнерские отношения, производя слияния и 
поглощения. Несмотря на быстрые изменения, high-tech индустрия будет продолжать 
подпитываться такими факторами, как рост доходов населения, прежде всего, 
развивающихся стран АТР, новые и каждый раз все более высокие потребительские 
ожидания в отношении новых типов компьютерной техники, телекоммуникационного и 
периферийного оборудования, электроники и иных высокотехнологичных продуктов» [5]. 

Среди рисков, генерируемых гиперконкуренцией для телекоммуникационных 
компаний, мы выделяем следующие: 

1. Расширение параметров конкуренции между телекоммуникационными компаниями (в 
этой связи резко возрастает уровень репутационных рисков для компаний ввиду 
возрастания агрессивности игроков рынка, усиление промышленного шпионажа). 

2. Для компаний-монополистов телекоммуникационного рынка существенные риски 
связаны с потерей монопольного положения. Особенно это касается операторов 
телекоммуникаций, ориентированных на спектр традиционных услуг (например, 
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традиционно занимавших монопольную нишу в сегменте фиксированной связи). В 
этой связи компании вынуждены прибегать к креативной деструкции. 

3. Динамизм телекоммуникационного рынка. Резкое сокращение «срока жизни» 
телекоммуникационных услуг, невостребованность «продвинутых» инноваций 
значительной частью потребителей телекоммуникационных услуг, короткое время 
для окупаемости новых сетей. 

4. Риски, связанные с размыванием границ в процессе предоставления новых 
высокотехнологических телекоммуникационных услуг, а также связанные с 
реализацией принципа «бизнес поверх сети». Уже сейчас конкурентами телекомов 
становятся железнодорожные компании и компании энергетического сектора, часто 
имеющие свои сети, а также компании-разработчики продуктов, такие как Goоgle, 
Microsoft, также строящие сети и предоставляющие инновационные 
телекоммуникационные услуги. 

5. Риски, связанные с виртуализацией обслуживания потребителей (образование 
виртуальной сети «потребители-исполнители с элементами интерактивности). 

6. Риски, связанные с деятельностью новых небольших фирм на рынке 
телекоммуникаций, предоставляющие исключительно инновационные 
телекоммуникационные услуги. 

7. Риски персонала, прежде всего, связанные с работой виртуальных команд. 
Выводы из проведенного исследования. Очевидно, что система риск-менеджмента 

телекоммуникационной компании должна учитывать риски, вызванные гиперконкуренцией. 
В этой связи возникает вопрос об эффективных  стратегиях риск-менеджмента. 
Продуктивной может быть интерпретация рисков как новых возможностей. 

Риск-менеджмент телекоммуникационной компании в целом, на наш взгляд, должен 
строиться на принципах нелинейной динамики. Это позволит компании адекватно 
реагировать на вызовы в условиях экономической неопределенности. 
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Стаття посвячена удосконаленню теоретико-методичних і прикладних аспектів формування 
товарної політики підприємства. Повно та цікаво розглянута оцінка конкурентного оточення торгового 
підприємства, проаналізовано асортиментну та товарну політику підприємства. Розроблено обґрунтовані 
рекомендації щодо удосконалення товарної політики яка проводиться на торгівельному підприємстві. 

Ключові слова: товарна політика, товарні запаси, асортимент. 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Ринкова позиція підприємства, залежність 
його майбутнього від можливостей задоволення споживчого попиту зумовлюють 
необхідність ретельного вивчення різноманітних чинників. Серед таких чинників важливе 
місце посідає товарна політика, яка поряд з місцем розташування і ціновою політикою 
дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття підприємства роздрібної 
торгівлі.  

Розвиток ринкових відносин і посилення конкуренції вказують на необхідність нових 
підходів до формування товарної політики підприємств. Забезпечення 
конкурентоспроможності та прибутковості підприємства визначається, найчастіше, 
здатністю асортименту товарів підприємства адекватно відповідати споживчому попиту на 
якісному та кількісному рівнях. Таким чином, підвищення ефективності управління 
товарним асортиментом підприємства є актуальною задачею в сучасних умовах 
господарювання. Товарна політика є одним з основних об'єктів системи управління, так як 
ставлення споживачів до продукції визначає можливості існування і розвитку підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі управління 
товарною політикою торгівельного підприємства займалися такі вчені як: Антонченко М.Ю., 
Кардаш В.Я., Кашуба В.М., Колеснева Е.П., Мазепа Т.С., Попова Л.О., Прядко О.М., Черник 
Н.Ю., та ін. Зазначеними авторами розроблено ряд методів і моделей управління товарною та 
асортиментною політикою торгівельного підприємства. В той же час виникаючи проблеми 
розвитку ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність подальшого удосконалення 
економічної та маркетингової діяльності підприємства. 

Мета та завдання статті. Важливість удосконалення теоретико-методичних і 
прикладних аспектів формування товарної політики підприємства зумовлюють актуальність, 
цільову спрямованість, завдання та напрямки дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дієвим фактором, що забезпечує успіх 
торгівельного підприємства, є обґрунтована товарна політика. Успішна товарна політика 
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повинна відображати тенденції змін купівельного попиту як за якістю конкретних товарів, їх 
ціновому діапазону; так й за асортиментом що пропонується. 

На практиці, дослідження товарної політики частіш за все зводиться до вивчення 
динаміки продаж за асортиментом, аналізу товарних запасів. 

ТОВ «Кодва-Електрик», що знаходиться у м. Харків, є офіційним дистриб'ютором та 
дилером найбільших світових і вітчизняних виробників: SchneiderElectric, Elko EP, ABB, 
IEK, Промфактор, DKC, Rehau, Nexans, Hemstedt  та ін. На основі цього здійснює оптово-
роздрібні продажі на ринку Харкова і по всій території України.  

В табл. 1 наведенні розрахунки щодо змін товарообігу у ТОВ «Кодва-Електрик». 
Аналіз розрахунків показав позитивну динаміку змін у товарообігу підприємства, але 

реакція подальшого розвитку, відповідно до ринкових вимог, потребує використання нових 
підходів в торговельній діяльності. 

Відмінною особливістю сучасних електротоварів є універсальність виконуваних 
функцій, відповідність міжнародним електротехнічним нормам, використання нових 
функціональних елементів (мікросхем, цифрових аналогів, напівпровідників) і розширення 
на основі цього функціональних можливостей приладів, збільшення терміну їх служби, 
підвищення комфортності, випуск виробів, що відповідають сучасним напрямам моди. 
Попит на електротовари неухильно зростає, у зв'язку з цим відкриваються все нові й нові 
магазини.  

Таблиця 1 
Темп змін товарообігу по групам товарів 

І п/р 2013 
 до ІІ п/р 2012 

ІІ п/р 2013  
до І п/р 2013 

І п/р 2014 до  
ІІ п/р 2013 

Період/ 
 

Групи товарів Тр, % Тпр, % Тр, % Тпр, % Тр, % Тпр, % 

Автоматика 86,32 -13,68 104,62 4,62 127,46 27,46 

Трансформатори, лічильники 89,02 -10,98 93,83 -6,17 139,84 39,84 

Фурнітура  85,78 -14,22 102,71 2,71 131,15 31,15 
Кабеленесучи прилади 82,70 -17,30 110,96 10,96 113,63 13,63 
Щитове обладнання 84,64 -15,36 108,58 8,58 119,38 19,38 
Генератори, стабілізатори 75,23 -24,77 125,87 25,87 143,34 43,34 
Тепла підлога 90,21 -9,79 107,30 7,30 126,82 26,82 
Інше 75,40 -24,60 112,48 12,48 99,99 -0,01 
Сума виручка за період по всім групам 
товарів. 

84,64 -15,4% 105,99 5,99% 123,80 23,8 

 

Асортимент електротехнічних товарів характеризується великою різноманітністю і 
класифікується за призначенням, тому для будь-якого підприємства торгівлі продумана і 
детально розроблена асортиментна політика слугує основою його стабільності, 
рентабельності, індивідуальності, конкурентоспроможності і, в кінцевому підсумку, визначає 
успіх підприємства на ринку.  

Через формування і реалізацію асортиментної політики, маркетингова діяльність 
торгового підприємства виконує свою основну функцію - приведення у відповідність 
співвідношення попиту і пропозиції. 

Асортимент товарів підприємства великий, тому нами його було розділено на вісім 
груп та проаналізовано діяльність ТОВ «Кодва-Електрик» за змінами у показниках 
товарообігу (табл. 2). 

Розглядаючи дані табл. 2, можна констатувати, що велика частина товарообігу 
належить до групи «Автоматика», яка складає 31% від усього товарообігу. На другому місці 
розташована група «Фурнітура» яка складає 22%.  На третьому місці група «Кабеленесущі 
прилади» – 13%. 

Такий аналіз відображує загальну тенденцію, але не виявляє резерви що має 
підприємство та шляхи удосконалення товарної політики. Маркетинговий підхід до 
обґрунтування товарної політики передбачає не тільки вивчення купівельних переваг, але й 
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оцінку асортименту, якості і конкурентоспроможності товарів що реалізуються, рівня 
сервісу, ефективності реклами. 

Таблиця 2 
Аналіз товарообігу по товарним групам 

Аналіз змін товарообігу в % Період 
 
 
 
 
Група  
товарів 
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1 Автоматика 41,00 35,35 37,58 47,76 16,69 
2 Трансформатори, лічильники 78,72 70,88 65,24 92,83 30,67 

3 Фурнітура  30,54 25,85 26,64 35,96 11,00 

4 Кабеленесучи прилади 17,96 14,65 16,71 18,62 67,94 
5 Щитове обладнання 11,56 94,50 10,04 12,80 43,90 

6 Генератори,  стабілізатори 24,64 18,71 23,97 33,86 99,17 

7 Тепла підлога 10,35 93,51 99,25 12,64 42,76 

8 Інше 14,22 11,20 12,91 12,64 51,97 
 

Авторами дослідження проведено експертну оцінку діяльності торгової компанії 
«Кодва-Електрик» та її основних конкурентів. В експертизі приймали участь три спеціалісти 
компанії, результати приведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Характеристика маркетингової діяльності ТОВ «Кодва-Електрик» і його 

конкурентного оточення 
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1 Асортиментна політика 0,14 0,42 0,6 0,50 0,2 0,8 0,6 
2 Якість товарів 0,15 0,60 0,51 0,55 0,42 0,9 0,6 
3 Цінова політика 0,13 0,65 0,67 0,48 0,11 0,8 0,51 
4 Рекламна активність 0,10 0,50 0,75 0,65 0,7 0,9 1,0 
5 Особливості збуту 0,11 0,55 0,63 0,42 0,59 0,8 0,67 
6 Якість сервісу 0,13 0,39 0,75 0,60 0,2 0,6 0,75 
7 Кваліфікація персоналу 0,12 0,47 1,0 0,48 0,4 0,8 0,63 
8 Перспективи 

конкуренції 
0,12 0,49 0,6 0,39 0,4 0,7 0,75 

9 Загальна сума балів: 1,00 4,07 5,51 4,07 3,02 6,3 5,51 
 

Вивчаючи показники маркетингової діяльності ТОВ «Кодва-Електрик» слід відмітити 
потенціал що реалізується через високу якість товарів, доступну ціну, умови збуту. На основі 
даних таблиці 3 можна зробити висновки що фірма ТОВ «Кодва-Електрик» займає середню 
ланку посеред своїх конкурентів, тому вона повинна розвиватись зміцнюючи свої слабкі 
міста та втримувати сильні сторони. 

Дієвим засобом підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку є 
процедура позиціонування, яка дозволяє виявити та реалізувати його головні переваги. 

На основі аналізу проведено позиціонування ТОВ «Кодва-Електрик» за 
найважливішими для покупців критеріями. 
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Висновки.  Проведений аналіз позволяє обґрунтувати маркетингову стратегію 
конкурентної поведінки підприємства на ринку. Дана стратегія відображає не тільки 
активність дій, але й більш детальну розробку всіх елементів комплексу маркетингу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Позначення: 0 - Кодва-Електрик,  - Електроінжиніринг,  - Кабельні технології,  - Світо-техніка 
Херсон,  - Хаузер,  - Укртехелектро. 

 

Рис. 1.  Схема позиціонування підприємств, що реалізують електротовари  
у м. Харків 

 

У нашому випадку ТОВ «Кодва-Електрик» у перспективі слід розробляти 
асортиментну політику не тільки з урахуванням її глибини, але й опираючись на гнучкість та 
ексклюзивність асортименту. У ТОВ «Кодва-Електрик» маються можливості укріплювати 
свої позиції за рахунок сервісних послуг, їх різноманітності, якості та надійності. 

Бажано проведення заходів у рамках збутової політики: 
1) пошук стабільних каналів збуту на внутрішньому ринку, шляхом відкриття 

стаціонарних філій ТОВ «Кодва-Електрик» на території Харкова; 
2) забезпечення довгострокової ринкової стійкості підприємства, 

конкурентоспроможності своєї продукції, використовуючи маркетингові дослідження ринку 
Харкова; 

3) використання способів стимулювання збуту за рахунок ціни, а саме: щодня низька 
ціна - пропозицію покупцеві максимально низьку ціну кожного разу, коли він здійснює 
покупку, при чому ця ціна - не ціна розпродажі; зниження цін на продукцію в тому випадку, 
якщо витрати компанії на даний вид продукції скорочуються; особлива покупка - окремі 
види товарів марковані позначкою «особлива покупка», при цьому на товар робиться 
знижка, або більшу кількість даного продукту продається за колишньою ціною. 

Сучасний маркетинговий підхід до аналізу роботи підприємства забезпечує 
комплексну оцінку досягнутої позиції на ринку, готує стратегію і тактику лідера. 
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В статті обґрунтовано   необхідність здійснення мережевого аналізу  взаємодії транспортних 
підприємств, наведено етапи його здійснення.  Визначені основні завдання мережевого аналізу,а саме пошук 
оптимальної структури мережі, встановлення взаємозв’язків між її учасниками з метою найкращого 
використання мережевих ресурсів, зміцнення конкурентних позицій.  

Ключевые слова: мережевий аналіз, транспортні підприємства, мережі.  
 

Перехід суспільства в результаті науково-технічного прогресу до постіндустріального 
етапу розвитку характеризується суттєвим зростанням доходів населення, зміною пріоритету 
від виробництва товарів до надання послуг, розвитком освіти, науки, що створює 
передумови створення нової організації та структури суспільства [1]. Обмін знаннями, 
інформацією є базовим чинником ефективного господарювання в сучасних умовах. 
Найбільш цінними якостями персоналу стають рівень освіти, креативність, професіоналізм, 
комунікабельність,  а найважливішим ресурсом – інформація та інноваційні технології, в 
сфері капіталу зростає роль інтелектуальної власності.  

Поширення концепції інформаційного суспільства тісно пов’язане з розвитком 
інформаційно-комунікаційних технологій, які супроводжуються створенням глобального 
інформаційного простору, появою якісно нових комунікацій та взаємозв’язків, зростанням 
рівня задоволення суспільства в інформаційних продуктах і послугах. Також зростає 
кількість персональних і корпоративних контактів на різних рівнях [2]. Інформаційні 
технології та їх інфраструктура стають  основою формування нових відносин у суспільстві, 
що в більшості випадків спираються на Інтернет як глобальну інформаційну мережу.   

Всесвітній Економічний Форум щорічно проводить дослідження щодо готовності 
країни до використання сучасних мережевих технологій та визначає індекс їх мережевої 
готовності (Networked Readiness Index). За підсумками 2014 р. перше місце з індексом 6,04 
посідає Фінляндія, останнє,148 – Республіка Чад з індексом 2,22. Україна має індекс 3,87 та 
займає 81 місце, опустившись на 8 пунктів за останній рік (у 2013р. Україна посідала 73 
місце). За індексом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development 
Index) Україна займає 73 місце з індексом 5,15 (перше місце – Данія, індекс 8,86, останнє 166 
місце – Центрально-Африканська Республіка, індекс 0,96) [3]. 

Таким чином, рівень використання сучасних інформаційних мережевих технологій в 
Україні нижчий в порівнянні з країнами ЄС, що неприпустимо в умовах посилення 
євроінтеграційних процесів.  Вищенаведені рейтинги вказують на значну роль інформаційно-
комунікаційних систем у спілкуванні європейців, при цьому набувають розвитку як бізнес-
комунікації, так і активність у соціальних мережах. Отже, мережеві технології дають 
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можливість посилювати конкурентні позиції  у бізнесі, сприяючи задоволенню 
комунікаційних потреб працівників підприємства його споживачів, постачальників тощо.  

Інтеграція України у Європейський економічний простір потребує, окрім 
реформування різних галузей виробництва, перебудови роботи і підприємств транспорту. 
Широкомасштабність діяльності, поліструктурність, особливості конкуренції на ринку 
перевезень як вантажів, так і пасажирів вимагають перегляду існуючих традиційних підходів 
до господарської діяльності на транспорті. Оскільки саме транспортні підприємства одними з 
перших посилюватимуть взаємозв’язки з  європейськими партнерами та споживачами.    

З урахуванням вищенаведеного виникає необхідність розгляду мережевих 
взаємовідносин на підприємствах транспорту, потужним інструментом дослідження яких є 
мережевий аналіз. Враховуючи специфіку здійснення транспортної діяльності особливий 
інтерес викликає мережева взаємодія у підприємницьких структурах та соціальній сфері, 
оскільки управлінські рішення остаточно приймають люди. 

Мережевий аналіз має міждисциплінарний характер та отримав  найбільше практичне 
застосування в соціології, комп’ютерних науках та починає активно використовуватись в 
різних сферах економіки. Серед основних наукових праць з даної проблематики найбільш 
відомі праці таких вчених, як Г. В. Градосельська, О. Б. Демків, У. Бейкер, С. Боргатті, С. 
Вассерман, М. Вітцель, М. Грановеттер, М. Еверетт, Ч. Кадушин, В. П. Казарян, М. Кастельс, 
П. Лазарсфельд, О. В. Назарчук, М. Уорнер, К. Фауст, Ф. Хайдер та ін. Однак застосування 
основних положень мережевого аналізу до вирішення проблем взаємодії підприємств 
транспорту потребує подальших досліджень і розробки етапів його проведення. 

До основних завдань мережевого аналізу відносяться  пошук оптимальної структури 
мережі, встановлення взаємозв’язків між її учасниками, ефективне і раціональне  
використання мережевих ресурсів, зміцнення конкурентних позицій, завоювання нових 
сегментів ринку. Особливого значення методи мережевого аналізу набули внаслідок 
широкого використання ЕОМ в системах пошуку та прийняття управлінських рішень. 
Мережевий аналіз виник з появою теорії графів та спочатку використовувався для вирішення 
математичних завдань в галузі  природничих наук. Однак, з середини минулого століття цей 
метод став основою досліджень великих систем. Стосовно підприємств транспорту даний 
метод застосовується при здійсненні управління на рівні створених за їх участю мережевих 
об’єднань, вирішенні задач, пов’язаних з процесом перевезення, транспортно-логістичного 
обслуговування тощо. 

При застосуванні на практиці перевагою такого аналізу є можливість застосування 
мережевих методів для будь-яких оптимізаційних задач, де можна побудувати мережеву 
модель. За думкою М. Уорнера та М. Вітцеля, мережеві системи являють собою гібрид 
комунікаційних систем, у які можна вбудувати інші технології у випадках виникнення 
потреби в мережевих функціях [5].  

Підприємства  транспорту об’єднуються в мережі для удосконалення комунікаційних 
взаємозв’язків між партнерами та споживачами транспортних послуг, забезпечення 
зворотного зв’язку для здійснення процедур групового аналізу ринку, обробки даних та 
прийняття рішень. При цьому учасники мереж можуть працювати в умовах значної 
географічної віддаленості друг від друга. 

Саме мережі дозволяють підприємствам транспорту використовувати такі сучасні 
форми побудови організації, як віртуальні або розподілені. Фізично такі організації, їх 
структурні підрозділи та пов’язані з ними об’єкти інфраструктури, можуть бути розташовані 
на достатньо великій відстані. Найпростішим прикладом такої організації є підприємства 
Укрзалізниці, які фізично зв’язані мережею залізничних рейок, однак не можуть ефективно 
функціонувати  без інформаційних та телекомунікаційних мереж.   Саме зростання кількості 
комунікаційних зв’язків обумовлює розвиток мережевих  взаємовідносин підприємств різних 
видів транспорту.  
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Визначимо складові мережевого аналізу які  доцільно використовувати при виявленні 
закономірностей формування та  розвитку взаємодії підприємств транспорту у складі 
мережевих структур.  

На першому місці, безперечно, знаходяться мережі взаємодіючих підприємств 
транспорту, до складу яких також входять їх відокремлені структурні підрозділи, філії, 
партнери, підприємства пов’язаних галузей та інші економічні агенти. 

Як стверджують М. Уорнер та М. Вітцель, основною функцією мереж є передавання 
знань, яку здійснюють люди по формальним та неформальним каналам [5]. Тому в процесах 
обміну знаннями задіяні як підприємницькі, так і соціальні мережі. Досліджуючи соціальні 
мережі, Г. В. Градосельська пропонує розглядати їх на двох рівнях – акторів та артефактів 
мережевих структур. Акторами вважаються люди, що вступають у мережеві відносини, 
артефактами – штучно створені об’єкти, наприклад, структурні підрозділи підприємств, самі 
підприємства їх філії тощо [7]. Однак, навіть у складі артефактів безпосередньо у мережеві 
відносини вступає людина. За даними статистики, на початок 2015 р. п’ятнадцять 
найвідоміших у світі соціальних мереж мали аудиторію більшу за 2,6 млрд користувачів [6]. 

Виходячи з цього, соціальні мережі потрібно розглядати не тільки як засіб 
спілкування з метою розваги, але і як потужний інструмент просування на ринок продукції  
транспорту та створення позитивного ділового іміджу транспортних підприємств. До того ж, 
зв’язки людей навіть без використання сучасних телекомунікацій можна вважати 
мережевими, та такими, що об’єднують сімейні, товариські, освітні, культурні та ділові  
зв’язки між ними.  

Людина виступає основним актором багаторівневої мережі, здійснюючи мережеві 
комунікації одночасно у соціальних мережах – як певний індивідуум, та у підприємницьких 
– як особа, що приймає рішення.   В зв’язку з цим взаємозв’язки  між соціальними та 
підприємницькими мережами на транспорті формуються саме через акторів.  

Досліджуючи складну систему взаємозв’язків підприємств транспорту між собою та 
іншими економічними агентами мережевий аналіз буде включати етапи наведені на рис. 1.   

 
 

Рис. 1. Етапи проведення мережевого аналізу взаємодії транспортних підприємств в 
складі мережевих структур 
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Значну роль в даному аналізі відіграє візуалізація мережевої взаємодії, яка значно 
ускладнюється у випадках побудови складних та багаторівневих мереж. Для проведення 
мережевого аналізу використовують  спеціальні комп’ютерні програми, найбільш відомими з 
яких є: 

 ORA, розроблена Центром розрахункового аналізу соціальних і організаційних 
систем (CASOS) Школи комп’ютерних наук в університеті Карнеги-Меллона, 
США. Дана програма  виявляє ризики пов’язані з побудовою мережевої 
структури, взаємовідносинами між персоналом, сумісним використанням 
ресурсів та цілями організації. Дана програма містить біля 100 заходів щодо 
подолання ризиків в залежності від отриманих результатів розрахунків. За 
допомогою  програми ORA здійснюють  оптимізацію структури мережі. 

 UCINET 6 для Windows, є пакетом програмного забезпечення для аналізу 
даних користувачів соціальних мереж,  розроблена колективом авторів із США 
в складі Л. Фримен, М. Еверетт та С. Боргатті. Програма містить інструмент 
візуалізації мереж NetDraw , що  дозволяє розраховувати їх основні параметри 
їх функціонування. 

 CORTEXT, розроблена як технологічна платформа проектів IFRIS (Інституту 
досліджень та інновацій у суспільстві, Франція), за допомогою якої 
проводиться аналіз взаємозв’язків між структурними елементами мереж на 
основі текстових даних у режимі он-лайн. 

Використання наведених програмних продуктів при побудові мережевих структур за 
участю підприємств транспорту дозволить більш якісно та в короткі терміни  здійснювати 
оптимізацію  структури мережі та взаємовідносин між її учасниками. Інтерфейс програм на 
іноземних мовах поряд з високою вартістю їх придбання постає суттєвим  бар’єром на шляху  
використання в практичній діяльності  національних  підприємств транспорту.  

Виходячи з цього підприємства транспорту повинні розвивати більш тісну 
взаємовигідну співпрацю з науково-дослідницькими установами, інноваційними центрами, 
вищими навчальними закладами в сфері розробки програмних продуктів проведення 
мережевого аналізу адаптованих до національних умов функціонування транспортної і 
пов’язаних з нею галузями економіки. Саме достовірні результати такого аналізу є 
запорукою підвищення конкурентоспроможності та результативності діяльності підприємств 
транспорту об’єднаних в складі мережевих структур, що в умовах посилення 
євроінтеграційних процесів  набуває особливого значення та актуальності. 
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У  статті запропоновано модель фінансової експрес-діагностики  інноваційно-інвестиційних проектів. 
Запропонована модель передбачає використання мінімально допустимої кількості показників, які мають бути 
обов’язково враховані на стадії попередньої експертизи та відбору інноваційно-інвестиційних проектів. Це 
дозволяє швидко обрати проект з кількох альтернатив для більш детальної, поглибленої діагностики. 

Ключові слова: модель, експрес-діагностика, фінансова модель, інноваційно-інвестиційний проект. 
 

The model of  financial express diagnostics of innovative-investment projects is offered. Offered methodical 
toolbox provides use minimum possible amount factors, which must be are without fall taken into account on stage of 
the preliminary expert operation and selection innovation and investment project. This allows quickly to choose the 
project from several alternatives for more detailed, deepened diagnosticses. 

Key words: model, express diagnostics, financial model, innovativ-investment project. 
 

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств є одним з 
найважливіших аспектів підвищення ефективності їх функціонування. У сучасних умовах 
господарювання оптимальний вибір напряму вкладання коштів є досить складним 
завданням, що зумовлене негативним впливом таких факторів зовнішнього середовища, як: 
високі темпи інфляції, що супроводжуються різкими коливаннями, значні суми 
кредиторських заборгованостей у підприємств, нестабільність податкового законодавства, 
політичної ситуації і т.д. У такій ситуації важливим завданням будь-якого підприємства є 
об'єктивна і достовірна оцінка всіх інвестиційних альтернатив та вибір найбільш 
перспективних з них з погляду раціонального розміщення капіталу. Особлива увага при 
цьому приділяється фінансовій експрес-діагностиці інноваційно-інвестиційних проектів з 
погляду потенційного інвестора. 

Питанням фінансової діагностики, аналізу та оцінки економічної ефективності 
інноваційно-інвестиційних проектів присвячено роботи багатьох вчених: М. М. Микитюка 
[1], С. М. Ілляшенка [2],  Г. Бірмана, С. Шмідта [3], Л. В. Соколової [4], В. Л. Осецького [5], 
К.П. Пoкaтaєвої [6], О. М. Ястремської [7], П.М. Коюди, І. А. Шейко [8] та ін. Проте 
результат аналізу наукових джерел дозволив зробити висновок про відсутність єдиної 
універсальної методики фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних проектів. 
Це розширює коло наукового пошуку та обумовлює актуальність подальших досліджень у 
даному напрямі. 

Метою дослідження є побудова моделі фінансової експрес-діагностики інноваційно-
інвестиційних проектів. 

Основні етапи фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних проектів 
представлені на рис. 1. 

На основі підходу, викладеного в [9], для фінансової експрес-діагностики 
інноваційно-інвестиційних проектів пропонується використати розрахунок необхідних 
показників з метою визначення потенційної прибутковості кожного з проектів і зробити 
висновок про прийнятність конкретної пропозиції. 
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Виручка від реалізації продукції розраховується виходячи з обсягу виробництва 
продукції в натуральному вираженні (Оні) і ціни (Ц) по всій номенклатурі і асортименту 
продукції (n): 

  



n

1i
iнi ЦOВ .                                 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Етапи фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних проектів 

 

Розрахунок поточних (експлуатаційних) витрат на виробництво продукції (виконання 
робіт, надання послуг) бажано виконати з розбивкою на постійні і змінні у кожному періоді 
реалізації проекту. 

Розрахунок прибутків і податків по роках проекту містить наступні показники: виручка 
від реалізації продукції; експортне мито; акцизний збір; експлуатаційні витрати; сума 
відсотка за кредит; ліквідаційний виручка; балансовий прибуток (прибуток брутто); сума 
податку на прибуток; чистий прибуток (нетто). 

Розрахунок сум відсотків за кредит здійснюється на підставі умов кредитної угоди з 
комерційним банком. При цьому враховується періодичність виплати самої суми кредиту, а 
також умови виплати відсотків за користування кредитом. 

Ліквідаційна виручка виникає при продажі об'єкту інвестування наприкінці строку 
реалізації проекту. 

Прибуток брутто в році t (
бр
tП  ) розраховується за формулою: 

Етапи фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних проектів 

Визначення виручки від реалізації продукції по роках 

Визначення сум експлуатаційних витрат по роках проекту 

Розрахунок  прибутків і податків по роках проекту 

Розрахунок потоку наявних грошових коштів 

Розрахунок показників  ефективності, заснованих на 

Складання графіку повернення кредиту 

Розрахунок коефіцієнту повернення боргу по роках проекту 

Етап 1 

Розрахунок коефіцієнту фінансової незалежності по роках 
проекту 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Етап 6 

Етап 7 

Етап 8 
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tttt
бр
t ЛВКЧДП  ,           (2) 

 де ЧДt – виручка від реалізації в році t; 
 Кt – сума відсотка по кредиту в році t; 
 Вt – експлуатаційні витрати в році t; 
 Лt – ліквідаційна виручка від продажу об'єкта (тільки в останньому році реалізації 
проекту). 

Чистий прибуток у році t (
ч
tП  ) розраховується за формулою: 
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 де  П п – ставка податку на прибуток, %. 
Сума податку на прибуток залежить від діючої ставки оподатковування. При цьому 

необхідно враховувати систему оподатковування даного суб'єкта господарювання (єдиний 
податок або загальні підстави). Розрахунок потоку наявних грошових коштів можна 
представити в табл. 1. 

Таблиця 1 
Розрахунок потоку наявних грошових коштів 

Показник Рік 1 Рік 2 … Рік t 
1. Виручка від реалізації, грн     
2. Експлуатаційні витрати без урахування амортизації, грн     
3. Сума відсотків по кредиту, грн     
4. Ліквідаційна виручка, грн     
5. Сума податку на прибуток, грн      
6. Загальний потік наявних коштів та його розподіл, грн     

 дивіденди 
 погашення кредиту 
 амортизація 

    

У даному розрахунку сума експлуатаційних витрат розраховується без урахування 
амортизації. При розподілі готівки необхідно враховувати наступні напрямки: виплата 
дивідендів; суми на погашення кредиту; суми амортизаційних відрахувань. 

Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на основі концепції 
дисконтування грошових потоків передбачає розрахунок відомих показників (NPV, IRR, 
DPP), методика обчислення яких наведена у роботі [3,           с. 254, с. 213, с. 220]. 

Позитивне значення NPV свідчить про доцільність реалізації інвестиційного проекту. 
Негативне значення даного показника означає, що оцінюваний проект буде збитковим. 

IRR інвестиційного проекту являє собою розрахункову ставку відсотків, при якій 
NPV, що відповідає цьому проекту, дорівнює нулю. 

Розрахунок NPV інвестиційного проекту дає відповідь на питання, є він ефективним 
чи ні при деякій заданій нормі дисконту (r), у той час як IRR проекту визначається в процесі 
розрахунку і потім порівнюється з необхідною інвестору нормою доходу на вкладений 
капітал. 

Під строком окупності розуміється тривалість періоду, протягом якого сума чистих 
доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій. Строк 
окупності є також обов’язковим показником на етапі діагностики фінансової спроможності 
проектів. За даним показником інвестор може оцінити за який строк він може одержати 
назад капітал, включаючи відсотки. Звичайно, при цьому більш привабливим з погляду 
інвестора буде проект з мінімальним строком окупності. 

Як свідчить практика, найпоширенішою формою інвестицій є кредитні кошти. Такою 
формою інвестування, в основному, займаються комерційні банки. На основі укладеної 
кредитної угоди здійснюється розрахунок сум погашення боргу. Недостатньо обґрунтовані 
розрахунки при фінансовій оцінці можуть викликати негативну реакцію з боку потенційного 
інвестора, і проект може бути свідомо відхилений. Графік погашення кредиту можна 
представити у табл. 2. 
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Таблиця 2 
Графік повернення кредиту 

Показник Рік 1 Рік 2 … Рік t 
1. Борг на початок року, грн     
2. Сума відсотків по кредиту, грн     
3. Сума на погашення кредиту, грн     
4. Борг на кінець року, грн     

 

У табл. 2 борг на початок року відповідає сумі кредитних коштів. Сума відсотків по 
кредиту раніше розрахована. У рядку "Сума на погашення кредиту" вказуються суми, які за 
умовами кредитної угоди повинні бути погашені в даному році. Борг на кінець року (Бкр) 
розраховується за формулою: 

кр пр погБ Б С  ,                                          (4) 

де Бпг – сума боргу на початок року; 
Спог – сума на погашення боргу. 
Борг на початок наступного року є боргом на кінець попереднього року і т.д. 

Розрахунок коефіцієнта повернення боргу можна здійснити в табл. 3. 
Таблиця 3 

Розрахунок коефіцієнта повернення боргу 
Показник Рік 1 Рік 2 … Рік t 

1. Загальний потік наявних коштів     
2. Мінімально припустима сума виплати боргу     
3. Коефіцієнт повернення боргу     

 

Коефіцієнт повернення боргу (Кпб) пропонується визначити шляхом відношення 
сукупного потоку грошових коштів (Пнк) до мінімально припустимої суми виплати боргу 
(Сmin), яка на умовах позики має бути погашена у даному періоді.  

minнкпб С/ПК  .                (5) 

При значенні коефіцієнта повернення менше "1" неможливо виконати умов позики. 
Тому розрахункове значення цього коефіцієнта має бути вище 1,0 у кожному періоді 
реалізації проекту, доки не погашена заборгованість, тоді проект має "запас потужності" на 
випадок непередбачених обставин.  

Коефіцієнт фінансової незалежності розраховується як відношення суми власних 
коштів (Квл) до загальної потреби в інвестиційному капіталі для даного інноваційно-
інвестиційного проекту (І):  

ІКК влфн / .                        (6) 

Рекомендоване значення для даного коефіцієнта (0,5-1,0). Цей коефіцієнт свідчить 
фінансову спроможність проекту з погляду незалежності від позикового капіталу. 

Таким чином, послідовне виконання етапів запропонованої моделі фінансової 
експрес-діагностики дозволить одержати необхідну інформацію про доцільність реалізації 
інноваційно-інвестиційного проекту. 

Запропонована модель фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних 
проектів може бути використана: 

а) на підприємствах різних форм власності і з різним масштабом виробництва для 
оцінки ефективності капітальних вкладень; 

б) як допоміжний інструмент для комерційних банків з метою оцінки доцільності 
кредитування юридичних осіб; 

в) в аналітичних і консультаційних центрах. 
Запропонований підхід до фінансової експрес-діагностики інноваційно-інвестиційних 

проектів передбачає використання мінімально необхідної та достатньої кількості показників, 
які мають бути враховані на стадії попередньої експертизи. Це дозволяє швидко обрати 
проект з кількох альтернатив для більш детальної, поглибленої фінансової діагностики. 
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В статье рассматривается понятие бизнеса в менеджменте, как инструмента анализа ее 
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Бизнес - это совокупность деловых отношений предприимчивых людей в целях 
удовлетворения спроса потребителей и получение прибыли. Разработка эффективного 
бизнеса открывает большие возможности для роста предприятий. 

Деятельность современных компаний становится все сложнее, особенно в странах с 
развитой информационной технологией, где компании занимаются параллельно и 
электронной торговлей. В таких случаях взаимосвязь между компонентами бизнеса и 
факторами успеха деятельности компании не всегда заметна. На основе бизнеса можно 
выстроить логичную картину бизнеса компании, определить ключевые компоненты и 
выявить взаимосвязь между ними, а так же выстроить согласованную концепцию бизнеса 
компании. Понимание концепции бизнеса, способствует быстрой реакции на изменяющиеся 
факторы внешней среды, и соответственно изменению компонентов  бизнеса,  т  е.  
адаптировать  деятельность  компании  к изменяющимся условиям. Все это помогает во 
время принять правильное решение. 
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Бизнес позволяет сформировать целостное представление не только о деятельности 
самой организации, но и ее взаимоотношениях с поставщиками и потребителями. 

Бизнес может быть использован при прогнозировании развития, разработке программ 
преобразований, реструктуризации компонентов бизнеса действующей  компании,  
проектировании  согласованной,  устойчивой  в будущем бизнеса новой компании, 
компоненты которой будут взаимовыгодно связаны между собой. 

Бизнес улучшит процесс разработки, планирования, организации стратегии компании; 
как инструмент управления может быть применена для оптимизации бизнеса компании с 
целью увеличения и удержания ценности, которую она создает для всех заинтересованных в 
ее деле лиц. 

Бизнес  компании  становится  объектом  анализа,  и  применяется  для анализа 
бизнеса как самой компании в динамике, так и в сравнении с конкурирующими   
компаниями   отрасли.   Сравнительный   анализ   бизнеса компании с бизнесом 
аналогичных компаний позволит выявить слабые стороны в деятельности компаний, которые 
нужно укрепить в будущем или же наоборот выявить конкурентные преимущества; так же 
сравнительный анализ с бизнесом компаний других отраслей может стать источником новых 
идей, что в свою очередь способствует созданию нового бизнеса. 

Бизнес компании позволит оценить потенциал и инвестиционную привлекательность 
бизнеса компании и привлечь инвесторов. 

Бизнес, представляя структуру важнейших компонентов/элементов бизнеса, на этапе 
проектирования будущего может быть источником инновационных идей и подходов в 
бизнесе, которые могут быть применены в уникальных сочетаниях компонентов и тем самым 
способствовать формированию  инновационного  бизнеса.  Как  источник  инновации  
бизнес может быть использован для описания возможных вариантов будущих, новых 
стратегий компании, новых концепций бизнеса компании, а так же для экспериментирования 
ими. 

Таблица 1 
Определения понятия «бизнес» как технология (способ) ведения бизнеса 

Авторы (источник) Определение бизнеса 

A. Slywotzky (1996) 

Бизнес  - это  то,  как компания  уникальным  образом  ведет свой  бизнес;
выбирает   потребителя;   формулирует   и   разграничивает   предложения; 
распределяет ресурсы; определяет, какие задачи она сможет выполнить своими
силами и какие передаст на аутсорсинг; выходит на рынок; создает ценность для
клиентов и получает от этого прибыль. Компании могут предлагать продукты,
услуги или технологии, но это предложение основывается на комплексной
системе действий и взаимоотношений, которая представляет собой бизнес
компании. 

Н. Chesbrough (2006) 
Бизнес компании - это способ, который компания использует для создания
ценности и получения прибыли. 

David J. Теесе (2010) 
Сущность   бизнеса   заключается   в   определении   способа,   с   помощью
которого  предприятие  поставляет  ценность  для  клиентов,  привлекает
клиентов приобрести ценность и получает прибыль. 

С.   Zott   и   R.   Amit 
(2010) 

Бизнес представляет собой систему взаимосвязанных видов деятельностей,
которые осуществляются как внутри фирмы, так и за пределами фирмы. Система
деятельностей позволяет фирме, совместно с партнерами создать ценность, а
также присвоить долю данной ценности. 

А.И. Шаталов (2010) 

Бизнес фирмы - совокупность взаимосвязанных стратегических решений,
формулирующих способ ведения бизнеса фирмой, который определяет, как
происходит  создание  и  присвоение  фирмой  ценности  в  рамках  сети создания
ценности. 

Примечание - составлено автором по источникам [1-5]
 

Визуальное представление бизнеса компании так же позволит: 
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-    показать,  особенности  бизнеса  в  целом  и  в  частности,  указать  на    более 
важные аспекты ее деятельности (инвестиционная привлекательность), и взаимозависимость 
между ними для внешних субъектов; 

- люди  порой  используют  разные  ментальные  модели  бизнеса  компании, 
которые создают барьеры коммуникации и сложности в понимают бизнеса компании.  
Описание  бизнеса  позволит  устранить  данные  барьеры  в переговорах между 
заинтересованными сторонами бизнеса, особенно в диалоге между  представителями  разных  
структурных  подразделений,  сфер деятельности, таких как менеджер, инженер, системный 
архитектор; 

-    упорядочить кадры компании и довести концепцию бизнеса организации до 
своих работников, тем самым найти общий язык с сотрудниками, нацелить их на 
достижение стратегических целей. 

Анализ трудов зарубежных авторов A. Slywotzky, Н. Chesbrough, David J. Теесе, С. 
Zott, R. Amit, А.И. Шаталова позволяет нам выделить другое направление, согласно 
которому бизнес рассматривается как способ ведения бизнеса (табл. 1). 

На основе анализа работ [1-5] мы можем дать следующее определение термина 
«бизнес»: это технология ведения бизнеса путем формирования уникального способа 
создания ценности с помощью составляющих ее компонентов для получения прибыли. 
Каждая компания использует определенную форму бизнеса. Сколько компаний столько и 
видов бизнес. Ведь, у каждой компании свои особенности ведения бизнеса в способах 
управления, создания стоимости для заинтересованных в ее деятельности сторон. 

Бизнес,  как  способ (технология)  ведения  бизнеса,  выполняет  следующие 
функции: 

- определяет сегмент рынка, где есть спрос на ценность; 
- соединяет рынки факторов производства и рынки товаров/услуг [6]; 
- соединяет внутренние и внешние факторы в процесс создания ценности [7]; 
- определяет  совокупность  мероприятий  от  закупки  сырья  до  создания  и 

доставки ценности потребителям; 
- определяет логическую последовательность цепочки создания ценности; 
- определяет структуру затрат и потенциальной прибыли; 
- производит и присваивает часть ценности, т.е. получает прибыль; 
- описывает  положение  фирмы  в  сети  создания  стоимости,  объединяющей 

поставщиков, клиентов и конкурентов; 
- формирует конкурентные стратегии, способствующие захвату ценности и ее 

удержанию (преимущество над конкурентами) [6, с.7]. 
Особо стоит отметить следующие функции бизнеса: 
- повышает производительность факторов производства, соединяя компоненты, 

дающие синергетический эффект; 
- усиливает взаимовыгодное влияние различных компонентов друг на друга. 
Бизнес, как инструмент менеджмента позволяет провести анализ и диагностику 

деятельности компании, на ее основе определить генеральное направление развития 
компании, разработать стратегический план, спроектировать и реализовать бизнес, то есть 
технологию ведения бизнеса, которая будет отвечать требованиям рынка и принесет 
наибольшую ценность заинтересованным сторонам. 

Бизнес структура компании, как способ ведения бизнеса, рассматривается нами во 
взаимосвязи с инновациями, так как компании коммерциализируют новые идеи и технологии 
с помощью бизнеса. Технология, внедренная в производство, посредством двух различных 
видов бизнеса даст два разных экономических результата. Значит, технология сама по себе 
не имеет ценности, и ее экономическая ценность остается скрытой, пока она не будет 
коммерциализирована с помощью бизнеса. 

По мнению Н. Chesbrough компания может получить ценность, как от разработки 
инновационных технологий, так и инновационного бизнеса. Он дает следующее определение 
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«бизнес, это конструкция, которая выступает посредником в процессе создания ценности. 
Она действует между технической и социальной сферами, отбирает и фильтрует технологии, 
пакует их в определенные конфигурации, которые будут предложены на рынок»[8]. 
Компании владеют большими инвестиционными возможностями в виде новых идей и 
технологий, но порой не имеют практических навыков создания инновационного бизнеса, с 
помощью которых вышеназванные активы могли бы приносить наибольшую прибыль. 

Теория Н. Chesbrough в свою очередь меняет концепцию инноваций, 
отождествляемую с высокотехнологичным производством. Согласно теории Н. Chesbrough, 
инновация - это еще и бизнес. Таким образом, инновации это не только НИОКР по 
созданию нового продукта или процесса, это все то новое, которое участвует в создании 
ценности для потребителя и инвестора, и может включать в себя инновации сферы науки, 
бизнес-процессов (производственных процессов), инфраструктуры, продуктов, каналов, 
обслуживания. 

Бизнес подвергается воздействию факторов внешней среды и постоянно меняется.  В  
поисках  новых  источников  прибыли  бизнес  претерпел значительные изменения, что 
привело к созданию инновационного бизнеса. С. Zottи  R.  Amit  рассматривают  бизнес  
местом  инновации  [9].  Современный бизнес можно разделить на 2 типа: традиционный и 
инновационный бизнес. На сегодняшний день активно применяющимися являются 
традиционный бизнес, это  бизнес,  большинство  из  составляющих  компонентов  которой  
без нарушения взаимосвязей между ними уже были применены ранее в рамках одного 
бизнеса. Традиционный бизнес, разработанный ранее, часто копируются компаниями со 
схожими технологическими возможностями и концепциями бизнеса. 

На рынках с высокой конкуренцией для достижения максимальной прибыльности, 
компании стараются постоянно увеличивать операционную эффективность. Порой этого не 
достаточно для удержания лидирующих позиций. Причиной тому является быстрое 
распространение лучшего способа ведения бизнеса между конкурирующими компаниями, 
которое приводит к сдвигу границ производственных возможностей все выше, но не обещает 
относительного  улучшения  положения  для  каждой  из  них.  По  М.  Портеру 
«конкуренция, базирующаяся исключительно на операционной эффективности, носит 
взаимно деструктивный характер и ведет к истощающим войнам, прекратить которые можно 
только ограничением конкуренции. После десятилетия успехов в операционной 
эффективности многие компании сталкиваются с сокращением доходов. Методы управления 
менеджеров невольно толкают на путь подражания, который в конечном итоге приводит к 
их однородности» [10]. Последствия погони за операционной эффективностью приводят к 
конкуренции, в которой никто не выигрывает, и в этот момент в поисках новых источников 
прибыли возникают инновации. Конкурентная борьба становится фактором ускоренного 
роста, способствуя созданию инновационного бизнеса. 

В литературе встречается следующее определение инновационного бизнеса: 
«Инновационный бизнес - это способ соединения факторов бизнеса (капитал, труд, 
материальные ресурсы) в цепочку создают стоимости нового продукта и компании как 
таковой» [11]. 

Так как, инновации становятся одним из важных ресурсов, поступающих в бизнес, и 
могут содержаться в любом из ее компонентов, а также определять порядок их согласования 
во времени и пространстве, т.е. обеспечивать инновационность бизнеса, мы можем дать 
следующее определение инновационного бизнеса. Инновационный бизнес - это тип бизнеса, 
который в своем составе имеет компонент(ы) с инновационным содержанием или же 
использует компоненты, которые могут быть использованы в уникальных сочетаниях (виды 
и механизмы взаимосвязи между ними), создающих инновации. 

Инновационный бизнес, созданные путем внедрения незначительных нововведений в 
компоненты, нацеленные на получение краткосрочных результатов, но содержащие 
минимальный риск, могут дать скромную выгоду и быть легко дублированы конкурентами. 
Например, создание в 1950-х бизнеса McDonald's [12], привело к возникновению множества 
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бургерных компаний со схожим бизнесом. Инновационный бизнес, созданный путем 
внедрения нововведений   в   компоненты,   и   нацеленный   на   получение   потенциально 
большой выгоды в долгосрочном периоде, содержат высокую степень риска и в меньшей 
степени могут быть скопированы конкурентами. В связи с этим все чаще предприятия и 
компании защищают свои уникальный бизнес, и аспекты бизнеса путем их патентования 
[13]. 

Таким образом, основу каждого подхода составляет определенный взгляд на бизнес. 
Бизнес как инструмент менеджмента позволяет менеджеру понять, анализировать,  
разрабатывать,  и  изменять  в  дальнейшем  логику  ведения бизнеса компании, создавая 
новую концепцию бизнеса.  

По результатам научного исследования, так же бизнес как инструмент управления в 
системе менеджмента позволяет собрать сведения о подконтрольном объекте, на основе 
которых принять решение и определить средства воздействия на его поведение. 
Концепция бизнеса как инструмента управления опирается на теорию стратегического 
менеджмента, т.к. анализ и внесение изменений в бизнес - это процесс, связанный с 
принятием и реализацией стратегических решений. 
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The paper investigates market cables Ukraine. The features of its functioning in the present conditions, 
analyzed the competitive position of Ukrainian producers. The basic problem of domestic enterprises cables. 

 Keywords: electrical industry, market, cables, competitiveness, efficiency. 
 

В статті досліджено ринок кабельної продукції України. Розглянуто особливості його функціонування 
в сучасних умовах, проаналізовано конкурентне становище українських виробників. Виявлені основні проблеми 
діяльності вітчизняних підприємств кабельної продукції. 

Ключові слова: електротехнічна промисловість, ринок, кабельна продукція, конкурентоспроможність, 
ефективність діяльності. 

 

Постановка проблеми. Подальший розвиток економіки України напряму залежить 
від розвитку наукоємних галузей виробництва, спрямованих на впровадження інноваційних 
технологій для створення конкурентоспроможної продукції. Серед невеликого, на жаль, 
переліку, таких галузей у вітчизняній економіці можна виділити, зокрема, електротехнічну 
галузь, продукція якої сьогодні, в епоху суцільної інформатизації, є досить затребуваною. 
Електротехнічна промисловість включає: електротехнічне машинобудування та 
устаткування; кабельну промисловість; електролампову промисловість; виробництво 
електроізоляційних виробів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням стану електротехнічних 
підприємств, особливостям їх розвитку, напрямкам підвищення ефективності діяльності в 
сучасних умовах господарювання присвятили свої дослідження такі вчені, як М. Дудченко, 
М. Лєснікова, Т. П. Лободзинська,  А. Касич, Т. О. Кобєлєва, В. Козик, Н. М. Куреда, І. В. 
Нападовська, П. Перерва, М. А. Пічугіна, Д. Раєвська та ін. 

Невирішені складові загальної проблеми. Незважаючи на наявність досліджень 
щодо особливостей розвитку електротехнічної промисловості на сьогодні недостатньо 
досліджений ринок кабельної промисловості та основні напрямки його зміни. 

Формулювання цілей дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей 
функціонування ринку кабельної промисловості України та основних тенденцій його 
структурно-динамічних зрушень. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань: 
 дослідити сучасний стан ринку кабельної промисловості України; 
 проаналізувати ефективність діяльності основних підприємств кабельної 

промисловості; 
 виявити основні проблеми функціонування вітчизняних підприємств з виробництва 

кабельної продукції; 
 визначити основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств 

кабельної промисловості; 
 дослідити основні тенденції структурно-динамічних зрушень на ринку кабельної 

продукції. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Продукція підприємств кабельної 

промисловості застосовується у різних галузях, до яких, зокрема, відносяться:  
1. Телекомунікації: 
• для забезпечення зв’язку між населеними пунктами; 
• для забезпечення зв'язку в населених пунктах між будівлями; 
• для забезпечення зв'язку усередині будівель, споруд; 
• у структурованих кабельних системах; 
• у телебаченні . 
2. Будівництво: 
• для монтажу силових та освітлювальних мереж; 
• у системах відеоспостереження; 
• у системах опалення; 
• у системах охоронної та пожежної сигналізації; 
• для систем « розумний дім». 
3. Машинобудування: 
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• для побутових електроприладів; 
• у стаціонарному обладнанні (верстати, виробниче електроустаткування); 
• для виробництва кабельно-провідникової продукції мідної групи. 
4. Гірничодобувні галузі: 
• для промислових підривних робіт; 
• для шахтних систем зв'язку. 
В наукових дослідженнях [1; 2; 3] зазначається, що сьогодні на ринку кабельної 

продукції України вітчизняні виробники програють зарубіжним виробникам щодо випуску 
та реалізації високотехнологічної продукції. І таке становище буде тільки посилюватись, що 
пов’язано із застосуванням застарілих технологій, недоліками технічної бази, неефективними 
управлінськими рішеннями [1, с. 238; 2, с. 39]. 

На думку Т. О. Кобєлєвої, підприємства електротехнічного комплексу суттєво 
постраждали від економічної кризи. Це призвело до зменшення обсягів експорту 
електротехнічної продукції, зниження обсягів виробництва, збільшення частки 
нереалізованої продукції на складах підприємств, погіршення фінансових результатів, 
збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості. Частково таке становище пов'язано 
також із зменшенням закордонних поставок сировини, матеріалів, енергоресурсів, 
напівфабрикатів та комплектуючих. Крім того, на ринку посилився рівень конкурентної 
боротьби внаслідок входження на ринок більш дешевої та якісної імпортної продукції [4, с. 
38]. 

В роботі [5] автор зазначає, що сьогодні на ринку кабельної продукції представлено 
більше 50 вітчизняних підприємств-виробників. Однак, серед цих підприємств дуже 
незначна кількість впроваджує інноваційні розробки (ТОВ «Азовська кабельна компанія», 
ПАТ «Одескабель», ЗАТ «Завод «Південкабель», ТОВ «Азовкабель - Донелектро»). Така 
ситуація багато в чому пов'язана з необхідністю значного інвестування інноваційних 
розробок даної галузі та з високим рівнем ризику [5, с. 9]. 

Сучасні підприємства кабельної промисловості освоюють різноманітні види кабельної 
продукції з метою підвищення конкурентоспроможності. Однак, як зазначають дослідники, 
серед них можна виділити підприємства, що в основному спеціалізуються на випуску певних 
видів продукції. До них відносяться: 

• ПАТ «Донбаскабель» — шахтний кабель; 
• ПАТ «Укркабель» — авіаційні кабелі; 
• ЗАТ «Південкабель» — силові кабелі на 1 кВ та вище; 
• ЗАТ «Кам'янець-Подільськкабель» — радіодріт, автодріт; 
• ПАТ «Одескабель» — оптоволоконний кабель, LAN-кабель; 
• ЗАТ «Азовкабель» — суднові (морські) дроти та кабелі [6, с. 21]. 
  ПАТ «Південкабель» забезпечує своєю продукцією атомні і теплові електростанції, 

нафтові родовища і вугільні шахти, метрополітени і новобудови, залізниці і міський 
транспорт. Значна частина продукції експортується в десятки країн світу.  

ПАТ «Одеський кабельний завод» став сьогодні безумовним лідером з виробництва 
кабелів зв'язку в Україні і одним з провідних кабельних заводів в країнах СНД. Продукція 
ПАТ «Одескабель» включає:  кабелі зв'язку, волоконно-оптичні кабелі, LAN-кабелі, 
радіочастотні кабелі, кабелі силові, проводи, шнури, нагрівальні кабелі, мідна катанка. 
Підприємство здатне повністю покрити потреби України і СНД в кабельній продукції, а 
експорт становить близько 30%. 

ПАТ «Запорізький кабельний завод» виробляє мідну та алюмінієву кабельно-
провiдникову продукцію, що використовується в енергетиці та електротехнічній 
промисловості. Багаторічний досвід, передова технологія, прогресивний волочильний 
інструмент, безперервний контроль якості і кращі початкові матеріали дозволяють заводу 
виготовляти дроти в усьому діапазоні розмірів на рівні світових стандартів. 

  Як окрема економічна структура, ПАТ ВО «Бердянський кабельний завод» з'явився 
на базі заводу «Азовкабель», одного старих заводів СРСР. Номенклатура виробів, що 
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виготовляються, налічує більше п'яти тисяч маркорозмірів. Шахтні кабелі – основний напрям 
виробництва. На сьогодні в асортименті продукції, що випускається ПАТ «Азовкабель», 
налічується понад 2,5 тисяч маркорозмірів. Кабелі і дроти з маркою ПАТ «Азовкабель» 
широко застосовуються в усіх галузях промисловості: радіопромисловості й електроніці, 
металургії і верстатобудуванні, зв'язку і сільському господарстві. 

До основних іноземних конкурентів на ринку кабельної продукції, на думку 
дослідників, відносяться: 

- російські товаровиробники. На український ринок поступає продукція таких 
виробників кабельно-провідникової продукції, як «Камкабель» (м. Перм), «Москабель» (м. 
Москва), «Електрокабель» (м. Кольчугіно), «Сібкабель» (м. Томск, «Група компаній 
«Ункомтех», ТОВ «Севкабель-Холдинг», «Рибінськкабель»). Конкурентоспроможність 
продукції цих виробників пояснюється, в основному, нижчим рівнем оптових цін (внаслідок 
відносно низької вартості міді, що обумовлено наявністю в Росії її значних покладів); 

- Німеччина, Польща, Македонія, Угорщина: компанії Siemens і HELUKABEL GmbH 
(Німеччина); фірма Elektrim Kable S.A (Польща), Nokia (Фінляндія), LietKabelis (Литва) та ін. 
Ці країни поставляють високоякісну високотехнологічну кабельну продукцію;  

- Китай, Туреччина, Індія. Підприємства цих країн поставляють кабельну продукцію 
найдешевшого цінового сегменту та якості, що не завжди відповідає стандартам і нормам [6, 
с. 21; 7, с. 71; 8]. 

За оцінками спеціалістів галузі, тривалий час спостерігається наступна пропорція: 
біля 70 % кабельного ринку України належить вітчизняним виробникам, відповідно 30 % - 
імпортерам. Конкуренція на даному ринку досить сильна, що, однак, не заважає українським 
гравцям ринку займати свою нішу [8]. 

Виключення складають деякі види кабельної продукції, які не виробляються в Україні 
в силу різних причин, зокрема, внаслідок незначного обсягу їх споживання. Цей сегмент 
ринку, на думку фахівців, і надалі залишиться нішею для зарубіжних виробників [6, с. 21]. 

Більшість українських виробників кабельної продукції об’єднанні у Асоціацію 
«Укрелектрокабель». Особливостями вітчизняного ринку кабельної продукції є також 
використання єдиної мережі збуту та послуг одних і тих же оптових компаній. Практично 
вся продукція реалізується десяткою великих трейдерів, які охоплюють усю територію 
України: «Капро», «Промкабель», «Електро», «Кераміст», «Українська кабельна компанія» 
(УКК), «Інвест» та ін. Крім того, для випуску продукції використовується спільна сировинна 
база [1, с. 240]. 

Як справедливо зазначає Т.П. Лободзинська, реалізація близько 80 % кабельної 
продукції за допомогою оптових компаній великими партіями безпосередньо замовникам є 
позитивною тенденцією наближення до західних стандартів, де виробники займаються 
виробництвом, а реалізацією – оптові збутові компанії. На думку дослідника, самостійна 
реалізація продукції підприємствами – виробниками з часом неминуче призведе до зниження 
фінансової стійкості та зниження конкурентоспроможності підприємств [5, с. 22]. 

На думку дослідників, до пріоритетних напрямків підвищення 
конкурентоспроможності продукції даної галузі відносяться:  

- підвищення технічного рівня виробництва за рахунок впровадження прогресивних 
технологічних процесів і нового устаткування;  

- поліпшення якісних характеристик продукції шляхом розробки нових видів 
продукції і модернізації продукції, що випускається;  

- розширення номенклатури виробів, що випускаються;  
- впровадження у виробництво світового досвіду в області електротехніки по 

використанню нового вигляду матеріалів, методів контролю;  
- оновлення наявного парку устаткування в основному і допоміжному виробництвах 

[9]. 
Як зазначає Д. В. Іоргачов, в Україні підприємствам кабельної промисловості дуже 

складно залишатись успішними протягом останніх десятиліть та продовжувати розвиватись. 
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На думку фахівця, основна проблема кабельної промисловості полягає у відсутності 
належного державного регулювання ринку та механізмів підтримки вітчизняного виробника. 
Відсутність мита та квот на імпортну кабельну продукцію призводить до наводнення ринку 
дешевою кабельною продукцією сумнівної якості, що суттєво підвищує рівень конкуренції в 
галузі. Разом з тим, для споживачів придбання нелегальної імпортної продукції невідомої 
якості не гарантує безпеки та довготривалого використання [10]. 

Ще одним проблемним аспектом розвитку кабельної промисловості, на думку І. В. 
Нападовської, є невідповідність технічної бази виробництва для більшості малих та середніх 
виробників, внаслідок відсутності фінансових ресурсів. Потреба в інвестуванні оновлення 
техніко-технологічної бази вітчизняних кабельних підприємств особливо загострилась у 
зв'язку із вступом України до СОТ та з початком світової кризи. Дану проблему посилює, на 
думку дослідника, відсутність в Україні виробників устаткування світового рівня. До 
найвідоміших виробників сучасного устаткування відносяться: MAG (Австрія), Nokia, 
NEXTROM (Фінляндія), PROTON, Trafalgar (Великобританія), SKET, ThyssenKrupp, Niehoff 
Gruppe, Troester (Німеччина), Caballe (Іспанія), Gruno, Di Angelo Industry (Італія), Swisscab, 
Maillefer (Швейцарія), Synchra (США). Крім того, придбання імпортного устаткування не 
передбачає передачу технологій з виготовлення продукції, тому виробники змушені за 
рахунок власних сил і фінансів розробляти та впроваджувати технології з виготовлення 
нових видів кабелю [7, с. 71]. 

Дослідники підкреслюють, що знос основних фондів електротехнічних підприємств 
складає понад 70%. Тому відсутність привабливих умов для залучення інвестицій, 
відсутність бюджетних коштів на реалізацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт стримує розвиток електротехнічної промисловості [4, с. 41 - 42]. 

Висновки. Ринок кабельної промисловості України представлений сьогодні в 
основному вітчизняними виробниками. Українські кабельні підприємства виробляють 
продукцію, орієнтовану за заповнення певної ніші на ринку. Однак, кризові тенденції в 
економіці, які останнім часом суттєво поглибились, призводять до втрати вітчизняними 
виробниками своїх конкурентних позицій, наповнення ринку кабельної продукції імпортним 
більш конкурентним товаром. Такі тенденції вимагають оновлення техніко-технологічної 
бази виробництва підприємств кабельної продукції, впровадження інноваційних технологій, 
випуск нової продукції. Ці проблемні завдання посилюються відсутністю належного 
самофінансування підприємств, недостатністю інвестування та належної підтримки 
державою вітчизняних виробників. 
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The experience of EU reforms in the area of support for small and medium businesses investigated in this 
article. A comparison of European and national experience of regulatory reforms to improve innovation and investment 
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В статті досліджено досвід країн ЄС в проведенні реформ в сфері підтримки розвитку малого і 
середнього бізнесу. Проведено співставлення  європейського і національного  досвіду регулятивних реформ для 
покращення інноваційно-інвестиційної діяльності малих і середніх підприємств.   
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Перехід економіки України на інноваційно-інвестиційну модель розвитку 
неможливий без збільшення кількості суб’єктів малого і середнього бізнесу.  Саме малі і 
середні підприємства відіграють вирішальну роль в активізації технологічних та 
інноваційних процесів, розширенні зовнішньоекономічних зв’язків держави, вирішені 
соціально-економічних проблем суспільства, розвитку інших секторів економіки та 
завоюванні нових сегментів ринку. В  умовах погіршення соціально-економічного стану в 
нашій державі  під впливом дії багатьох зовнішніх і внутрішніх  кризових явищ  вихід з такої 
ситуації бачиться в створенні сприятливих умов для розвитку суб’єктів  малого і середнього 
підприємництва, які спроможні швидко реагувати на зміни та згладжувати коливання 
економічної та ринкової  кон'юнктури шляхом збалансування  попиту і пропозиції. 

Асоційоване членство України в ЄС висуває нові вимоги стосовно приведення 
діяльності малих і середніх підприємств до європейських вимог та стандартів. В кожній з 
країн  ЄС існують специфічні особливості регулювання і стимулювання суб’єктів малого та  
середнього бізнесу.  Дослідження напрямків проведення європейських реформ в цій сфері та 
результативності  їх здійснення з точки зору  збільшення бюджетних надходжень, зміни 
структури та  якості валового внутрішнього продукту, зовнішньоторговельного обороту в 
розрізі окремих країн ЄС є необхідним для врахування їх позитивного або негативного 
досвіду  при  розробці національної стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в 
умовах активізації  європейського інтеграційного вектору. 

Різні аспекти становлення та розвитку малого бізнесу в Україні стали предметом 
дослідження багатьох науковців. В напрямку модернізації механізмів розвитку та державної 

http://www.confcontact.com/2007apr/EK8_kureda.php�
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підтримки  можна виділити наукові праці таких вчених, як Б.І. Адамов, О.І. Амоша, А.І. 
Бутенко, М.П. Войнаренко, М.О. Кизим, Т.В. Кондратюк, В.І. Ляшенко, І.Ю. Матюшенко, 
Н.І. Полтарак; особливості оподаткування та кредитування суб’єктів малого підприємництва 
досліджували Ю.Б. Іванов, О.М. Біломістний, зміцнення економічної безпеки малого і 
середнього підприємництва розглядали Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, А.М. Гуменюк та 
багатьох інших. 

Незважаючи на велику кількість робіт з даної проблематики, подальших досліджень 
потребує вивчення досвіду проведення реформ в сфері підтримки малого і середнього 
бізнесу країнами ЄС та можливостей  його застосування в умовах національних реалій. 

Щорічно Всесвітнім банком проводиться дослідження регулювання діяльності малих і 
середніх підприємств на основі 10 індикаторів, що визначають рейтинг кожної  країни по 
легкості ведення бізнесу. В докладі «Ведення бізнесу» станом на червень 2014 року було 
визначено позиції 189 країн світу в даному рейтингу. При цьому країна, яка має найвищі 
позиції в ньому, вважається більш привабливою з точки зору розвитку суб’єктів малого і 
середнього підприємництва [1; 2]. 

Таблиця 1 
Напрямки та  кількість реформ, проведених країнами членами ЄС та України в сфері 

діяльності малих і середніх підприємств 
Позиція у рейтингу 
легкості ведення 

бізнесу 
Кількість реформ за напрямками 

Країна 

2006р. 2014р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всього 
Австрія 21 21 1 - - 1 - - 1 2 2 1 8 
Англія 5 8 2 2 - 2 - 1 2 - 1 1 11 
Бельгія 16 42 2 - - 2 - - 1 1 1 1 8 
Болгарія 47 38 6 1 - 1 2 - 5 1 2 2 20 
Греція 97 61 4 1 - 2 2 3 4 1 1 2 20 
Данія 6 4 3 - - 2 1 - 2 - 1 2 11 
Естонія 18 17 2 - - 1 1 - 2 - 2 2 10 
Ірландія 8 13 3 - - 3 1 - - - 2 - 9 
Іспанія 41 33 4 1 - 2 - 1 4 3 - 3 18 
Італія 58 56 3 - 1 2 1 1 1 - 2 4 15 
Кіпр - 64 - - - 1 2 1 1 - - - 5 
Латвія 24 23 3 2 1 3 2 - 3 2 1 4 21 
Литва 22 24 6 1 - 1 3 1 3 1 1 4 21 
Люксембург - 59 2 - - - - - - - - - 2 
Мальта - 94 1 1 - - - - - - - - 2 
Нідерланди 25 27 3 3 - 2 - 1 3 1 - - 13 
Німеччина 17 14 4 1 - - - 1 2 1 1 3 13 
Польща 64 32 2 2 1 5 2 1 3 2 3 4 25 
Португалія 44 25 5 4 - 3 - 1 3 2 4 4 26 
Румунія 49 48 3 2 - 1 4 1 5 1 3 3 23 
Словаччина 33 37 4 - - 1 3 - 2 1 2 2 15 
Словенія 52 51 3 1 - 2 - 3 3 1 1 3 17 
Угорщина 46 54 4 1 - 3 2 - 4 2 - 2 18 
Фінляндія 13 9 1 1 - - 1 - 3 - - 2 8 
Франція 30 31 1 1 - 3 2 - 1 2 1 3 14 
Хорватія 116 65 5 5 - 2 4 - 3 3 2 2 26 
Чехія 68 44 4 2 - 3 3 - 7 1 3 2 25 
Швеція 14 11 1 - - 2 2 2 2 - 1 - 10 
Україна 138 96 6 3 1 2 3 1 6 2 1 2 27 

 

Як видно з наведених в табл.1 даних, найвищий рейтинг по легкості ведення малого і 
середнього бізнесу серед країн ЄС мають Данія (4), Англія (8), Фінляндія (9), найнижчий 
Мальта (94), Хорватія (65), Кіпр (64). Україна, як асоційований член ЄС, вперше в минулому 
році увійшла в сотню країн, піднявшись на 42 позиції в порівнянні з 2006 р. ( 138 місце) і 
зайняла  в 2014 р. 96 місце [1; 2]. Цьому сприяло проведення реформ в сфері малого і 
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середнього підприємництва по всім напрямкам наведеним в таблиці 1, найбільша кількість 
яких стосувалася полегшення процедури  реєстрації підприємств та зменшення рівня 
оподаткування. Однак, в умовах дефіциту власних коштів суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, подорожчання кредитних ресурсів, низької договірної дисципліни, виникає 
гостра необхідність проведення подальших реформ, особливо в сфері захисту прав інвесторів 
та забезпечення своєчасного виконання укладених договорів. 

Розглянемо напрямки і кількість проведених реформ в сфері малого і середнього 
підприємництва країн ЄС за період 2006-2014 рр. (див. табл. 1) [1; 2]. Для зручності 
побудови таблиці  пронумеруємо наведені в ній напрямки реформ: 1) реєстрація 
підприємств; 2) отримання дозволу на будівництво; 3) під’єднання до електромереж; 4) 
реєстрація власності; 5) отримання кредитів; 6) захист інвесторів; 7) оподаткування; 8) 
міжнародна торгівля; 9) забезпечення виконання контрактів; 10) ліквідація підприємств. 

Як видно з наведених в табл. 1 даних, за кількістю проведених за 2006 – 2014 рр. 
реформ, лідируючі позиції займають такі країни ЄС, як Польща, Португалія, Румунія, 
Хорватія, Чехія. Найменша чисельність реформ в сфері підприємств малого і середнього 
бізнесу за період, що аналізується, була проведена в Люксембурзі, Мальті та на Кіпрі. 
Результативність проведених реформ та їх вплив на підвищення або зниження загального 
рейтингу легкості ведення бізнесу в країні залежить, в основному, від напрямків їх 
здійснення. Більш дієвими є реформи в напрямках спрощення реєстрації підприємств і 
власності, оподаткування, захисту прав інвесторів. 

При цьому треба враховувати, що надмірна лібералізація або навпаки, жорстке 
обмеження, можуть мати зворотні наслідки і призвести до погіршення фінансово-
економічних результатів діяльності малих та середніх підприємств, зменшення їх кількості, а 
також переміщення бізнесу за кордон. 

На основі дослідження офіційних джерел та наукових праць [3; 4; 5], розглянемо 
особливості реформ, що здійснюються в окремих країнах ЄС в сфері малого і середнього 
підприємництва. 

Переважна більшість реформ спрямована на розвиток інноваційної та інвестиційної 
активності підприємств. Особливо актуальними для малого і середнього бізнесу як країн ЄС, 
так і України, є питання економії ресурсів, зменшення шкідливого впливу на довкілля; 
впровадження різноманітних технологій, вихід на нові ринки збуту з інноваційно оновленою 
продукцією. 

Інноваційна активність європейських підприємств набагато вища, ніж українських, і в 
середньому по Європі складає від 30 до 75 %. Питома вага національних підприємств,  що 
займалися інноваціями, за підсумками 2012 р. складала 17,4%,  в 2013 р. – 16,8 %, серед них 
левова часка приходиться на промислові підприємства. Загальновідомим є той факт, що 
здійснення інновацій без інвестицій практично не можливо. Дослідження обсягу прямих 
іноземних інвестицій в економіку України за підсумками 2014 р. показало, що найбільший їх 
розмір здійснили такі країни ЄС, як Кіпр – 29,9, Німеччина 12,5, Нідерланди 11,1, Австрія 
5,5, Англія 4,7 % від їх загального обсягу [6].  

Україна, як держава, що розвивається та має потужний ринок збуту, є цікавою для 
європейських інвесторів, але для збільшення вкладання ними коштів необхідно створити 
відповідні пільгові умови та забезпечити  гарантії їх безпеки. 

Потужні за кількістю і напрямками реформи в сфері розвитку інноваційно-
інвестиційної діяльності підприємств малого і середнього бізнесу здійснюють практично всі  
країни ЄС. Наприклад, у Франції, Німеччині держава бере на себе майже половину витрат 
малих підприємств, пов’язаних з впровадженням ними продуктових або технологічних 
інновацій. Додатково до цього уряд Німеччини застосовує по відношенню до таких 
підприємств процедуру  держзамовлень, пільгового кредитування, звільнення від сплати 
мита; бере на себе сплату консультаційних, інформаційних, страхових послуг, пов’язаних з 
реалізацією інноваційних проектів. В Англії знижується рівень оподаткування на інвестиції, 
зроблені в нові або венчурні напрямки розвитку малого бізнесу. Швеція надає малим 
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підприємствам, що впроваджують інновації, безвідсоткові кредити. В Данії застосовуються 
програми співфінансування інноваційних проектів виконаних науково-дослідницькими 
установами на замовлення суб’єктів інноваційного малого бізнесу та вигідні  умови 
нарахування амортизації на об’єкти основних засобів із застосуванням методу прискореної 
амортизації. 

В залежності від напрямків і обсягів інвестування коштів, більшість країн ЄС надають 
інвесторам податкові пільги, компенсують частину витрат, пов’язаних з купівлею основних 
засобів, створенням нових робочих місць, створюють відповідні структури підтримки 
іноземних інвестицій, пропонують  підприємцям – нерезидентам вид на проживання в країні, 
якщо діяльність останніх здійснюється в пріоритетних сферах розвитку економіки. 

Цікавим для України є приклад Польщі, де окрім податкових пільг для суб’єктів 
малого бізнесу, передбачені грошові безповоротні субсидії, гранти з державного бюджету та 
бюджету ЄС, кредитні ресурси для розвитку бізнесу під низькі відсотки, а також створенні 
спеціальні економічні зони терміном дії до 2026 р. для стимулювання іноземних інвесторів 
та створення нових робочих місць.  

В Австрії на протязі багатьох років спостерігається політична, економічна та 
соціальна стабільність, що обумовлює стрімкий розвиток інноваційної і ділової активності 
малих і середніх підприємств та високий рівень конкурентної боротьби між ними. На 
законодавчому рівні для підприємців – початківців передбачені заходи щодо звільнення від 
сплати державного мита за реєстрацію підприємств, а також державних податків на рік з 
дати створення фірми. 

У Чехії фінансову  підтримку  суб’єкти малого підприємництва, особливо 
експортоорієнтовані,  можуть отримати безпосередньо з державного бюджету, а також по 
лінії державно-приватного банку «Чесько-моравський банк» гарантій та розвитку, який, 
окрім кредитування, здійснює гарантування інвестиційних проектів. Також значні податкові 
пільги отримують соціально-орієнтовані підприємства, які працевлаштовують інвалідів, 
впроваджують програми підвищення кваліфікації робітників, здійснюють діяльність в межах 
економічно відсталих адміністративно-територіальних одиниць, забезпечуючи тим самим 
подолання проблем зайнятості населення. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що кожна країна 
ЄС має свій ресурсний потенціал та можливості його ефективного використання. В 
залежності від цього будуть різними і напрямки реформ в сфері сприяння розвитку малого та  
середнього бізнесу. 

Серед основних загальних специфічних особливостей  ведення бізнесу в країнах ЄС 
можна виділити  наступні:  існування єдиного ринку та доступ підприємств до операцій на 
ньому; відсутність корупції; єдині правила і вимоги; адміністрування податків; податкові 
пільги; державні субсидії, гранти; низька ставка по кредитам; функціонування товариств 
взаємного фінансування і гарантування та організацій по захисту інтересів суб’єктів малого і 
середнього підприємництва тощо. 

 Європейські підходи реформування діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу 
треба поступово впроваджувати і в національну практику. 

В Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки [7] серед основних напрямків виділені:  розширення 
можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до отримання 
кредитних ресурсів; застосування інструментів державної підтримки інноваційної діяльності; 
сприяння розвитку інфраструктури малого і середнього підприємництва;  підтримки 
експортної та соціальної діяльності; розвиток приватно-державного партнерства;  
удосконалення системи інформаційної підтримки вищезазначених підприємств та ін. 

В статті 4 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» [8] 
визначені такі її форми, як надання субсидій та грантів; дотацій; податкових пільг;  гарантій, 
кредитів на пільгових умовах;  списання боргів; зменшення фінансових зобов’язань перед 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; надання товарів чи 
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послуг за цінами нижче ринкових або їх придбання за цінами вище ринкових;  продаж 
державного майна за цінами нижче ринкових;  збільшення державної частки в статутному 
капіталі суб’єктів господарювання.  

Передбачені в даному законодавчому акті форми підтримки є дієвими і ефективними 
для розвитку  суб’єктів малого і середнього бізнесу, але термін їх практичної реалізації стане 
можливим тільки після трьох років з моменту його підписання. На протязі цього періоду малі 
і середні підприємства будуть змушені шукати власні шляхи реформування та розвитку 
свого бізнесу і знаходити інвесторів, готових вкласти кошти в проекти їх інноваційного 
оновлення та розширення діяльності, а також розраховувати на допомогу по лінії 
європейських фондів та програм, а також окремих країн ЄС, що мають намір інвестувати 
кошти в підтримку розвитку малого  та середнього бізнесу. 
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В статті розглядаються напрями покращення складових економічного потенціалу підприємств і їх 
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об’єднань та наведена узагальнена модель регулювання їх діяльності. 
Ключові слова: економічний потенціал, управління витратами, інвестиції. 
 

В сучасних ринкових умовах розвитку економіки між підприємствами, організаціями, 
об’єднаннями підприємств виникають нові взаємовідносини як з державою, партнерами, 
працівниками так і споживачами. 

Економічний розвиток, який характерний для більшості економічно й соціально 
успішних суб’єктів господарювання, визначає обґрунтовану доцільність застосування 
ефективних практик менеджменту для досягнення оптимального економічного потенціалу, 
раціональності у використанні ресурсів, їх споживанні та впливу на зовнішнє середовище.  

Дослідженням економічного потенціалу займалися ряд вітчизняних та закордонних 
вчених, таких як: І. О. Бланк, В. Н. Гавва, М. В. Грідчіна, Н. В. Гришко, Н. С. Краснокутська, 
І. Ансофф, Т. Коупленд, М. Портер, С. Росс, Г. Беккером тощо. Всі вони розглядали методи, 
які можуть бути використані для визначення окремих характеристик потенціалу або його 
носія. Проте, маючи вже багаторічну історію застосування потенціалу підприємства та їх 
об’єднань у ринковій економіці, єдиної обґрунтованої та випробуваної часом 
загальноприйнятої теорії, досі немає. 

Метою статті є визначення напрямів покращення складових економічного потенціалу 
підприємств і їх об’єднань та побудова узагальненої моделі регулювання їх діяльності. 

Відповідно до зміни зовнішнього середовища відбувається адаптація об’єднання 
підприємств, змінюється спосіб його функціонування. 

Постійна зміна зовнішнього ринкового середовища впливає на способи 
функціонування, як підприємств, так і їх об’єднань. Нормальний стан об’єднання 
підприємств передбачає розвиток економічного потенціалу, а також адекватне реагування 
через впорядкування, координацію і регулювання їх діяльності. При цьому важливим 
напрямом є діагностика, як процес встановлення характеру порушень нормального ходу 
економічних процесів, виявлення слабких і сильних сторін, визначення способів поліпшення 
ситуації, що склалася, і отже, адаптації підприємств і їх об’єднань в ринкових умовах. 

Потенціал частіш за все розглядають з точки зору прихованих можливостей, а отже 
важливим є питання витрат. 

Якщо розглядати витрати з бухгалтерської точки зору, то це тільки конкретні витрати 
ресурсів [1]; економічний зміст витрат обумовлений обмеженістю ресурсів порівняно з 
кількістю варіантів їх використання. 

У деяких тлумачних словниках ототожнюються поняття «витрати» і «затрати» [2] – 
сукупність ресурсів, необхідних для виробництва певної продукції. Дане визначення є 
обмеженим з точки зору розуміння складу витрат, місця їх виникнення та порядку 
віднесення на вид продукції – товарну або реалізовану. 

Іншої точки зору додержуються Р. О. Костирко та С. В. Щеголькова, зазначаючи, що 
«термін «затрати» відноситься до використання ресурсів на придбання активів за звітний 
період. На відміну від витрат, затрати в момент їх визнання не впливають на фінансовий 
результат звітного періоду. Вони пов’язані з підприємницькою діяльністю, тому утворюють 
собівартість» [3]. 

Зведена таблиця тлумачення категорій, що пов’язані з управлінням витратами, дозволяє 
визначити розбіжності в дефініціях означених категорій, а також з правильністю використання 
понятійно-категоріального апарату (табл. 1). 

Поняття «затрати» відображає трансформацію ресурсів у створення нової вартості, 
більш точно пов’язане з реальним рухом грошових коштів і повинно широко 
використовуватися в плануванні нової собівартості продукції» [4, с. 18]. 

Управління витратами на підприємстві розглядається як взаємопов’язаний комплекс 
робіт, що формує корегуючий вплив на процес здійснення витрат під час здійснення 
підприємством господарської діяльності, спрямований на досягнення оптимального рівня 
витрат у всіх підсистемах підприємства за умови виконання в них будь-яких робіт [5]. При 
цьому критерієм виступає мінімізація витрат. Але цей вид діяльності не повинен 
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обмежуватись діяльністю зі скорочення витрат та, як зазначає І.А. Бланк [6], має 
спрямовуватись на ефективне використання всіх ресурсів підприємства. 

При нездатності фінансового забезпечення поточної виробничо-економічної 
діяльності і адаптації в ринкових умовах об’єднанням підприємств загрожує кризовий стан. 
Подолання такої ситуації, яка діагностується як «загроза банкрутства» вимагає розробки 
спеціальної політики антикризового управління, яка передбачає необхідність: дослідження 
фінансової стійкості підприємств і їх об’єднань з метою своєчасного виявлення і аналізу 
ознак і масштабів його кризового стану; визначення мети і механізму антикризового 
управління [7]. 

Таблиця 1 
Тлумачення категорій, що пов’язані з управлінням витратами на підприємствах та їх 

об’єднаннях  
Категорія Визначення 

Собівартість продукції 

Виражає в грошовій формі індивідуальні витрати підприємства на виробництво та 
реалізацію одиниці або обсягу продукції в діючих економічних умовах. 
Собівартість відбиває лише ту частину цих витрат, яка сплачується безпосередньо 
підприємством 

Вартість продукції Показує, скільки коштує виробництво того чи іншого товару всьому суспільству 

Затрати «издержки» 

Є грошовим вираженням використаних ресурсів (матеріальних, фінансових, 
трудових, нематеріальних) у процесі виробництва та реалізації продукції. 
Затрати трансформуються у витрати тільки за умови реалізації продукції, якщо 
продукція не оплачена споживачем або знаходиться на складі 

Витрати: 
визначення з позиції 
бухгалтерського обліку 

Зменшення вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу 

політекономічний 
аспект 

Частина вартості товару, що має бути знову авансована на продовження 
виробництва 

Інвестиції 
Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект 

 

Так, світова криза в 2008-2009 рр. вплинула на діяльність великих компаній: в 2008 р. 
«Дженерал Моторс», «Форд», «Крейслер» звернулися до уряду США за дотацією (кредитом) 
на 50 млрд. дол., оскільки їх збитки складали 28 млрд. дол., оскільки кредит не надали – 
розпочали закривати свої філіали в Европі, а уряд США почав проводити компанію по 
заохоченню купувати нові машини в середині країни; в 2008 р. авіалінія США «Делта ен 
Лайн» поглинула «Норд ен Лайн» за 2,8 млрд. дол. 

Стабільність діяльності об’єднання підприємств, а тим більше прискорення його 
економічного зростання, досягається шляхом координації дій, реалізації планів і 
методичного нагляду за підприємствами об’єднання. Крім того, важливим є швидке 
оперативне реагування на проблеми, що виникають в ринкових умовах. Одним з шляхів 
вирішення таких проблем може виступати поточне планування, яке можна розглядати як 
спосіб забезпечення поточної платоспроможності підприємств. Напрямами поточного 
планування можуть бути, наприклад, впровадження системи бюджетування [8], 
оперативного контролінгу (з погляду розробки заходів і підготовки управлінських рішень, 
направлених на поліпшення поточної фінансово-господарської діяльності) [9], збільшення 
оборотності активів і т.д. 

В умовах пріоритетності людського чинника у підприємницькому середовищі вагоме 
значення під час розробки та впровадження цієї стратегії мають питання, пов’язані з 
визначенням бюджету на управління персоналом. Причому за одними статтями облік та 
управління здійснюються, виходячи з норм діючого законодавства, рівня продуктивності 
праці, трудової дисципліни (оплата й охорона праці, вивільнення персоналу), за іншими – 
виходячи з особливостей кадрової політики, стадії життєвого циклу. До таких статей 
відносяться витрати на утримання і розвиток персоналу залежно від обсягу та структури 
яких формується комплекс заходів, спрямованих на роботу з кадрами. З одного боку саме 
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через їх комплексність і багатостатейність на практиці досить важко визначити точний 
склад, специфіку їх формування та управління. З іншого – ці статті витрат є необхідно-
доцільними в практиці господарювання підприємств, що діють в умовах інтелектуалізації 
економіки та орієнтують на споживання якісної продукції за помірними, 
конкурентоспроможними цінами. Тому визначення специфіки управлінської політики щодо 
відношення до витрат на утримання і розвиток персоналу є важливою народногосподарською 
проблемою, а її вирішення дасть можливість створити колектив кваліфікованих кадрів, 
орієнтованих і зацікавлених у застосуванні передових способів та прийомів праці, в економії 
ресурсів, зменшенні браку, прагненні до навчання для роботи за новими технологіями й 
технікою. 

Оптимізація управління розвитком персоналу, його трудового потенціалу, повинна 
відбуватися з допомогою, в першу чергу, осучаснення мотивації творчої праці, створення 
сприятливих умов для його ефективного використання, крім того, необхідно сформувати 
таке середовище, в якому суспільний статус кожної людини визначався б, перш за все, 
рівнем освіти, придбаними знаннями і можливістю застосування їх на практиці [10]. 

Крім того, необхідно приділяти увагу стратегії розвитку підприємств і їх об’єднань, 
яка може полягати у визначенні стратегічного напряму, наприклад, в реорганізації, 
реструктуризації, хеджуванні, санації тощо, з одного боку, і у визначенні фінансової, 
дивідендної, інвестиційної політики, як засоби регулювання діяльності об’єднань 
підприємств, з іншого боку.  

При цьому санація може бути проведена як у вигляді мобілізації внутрішніх 
фінансових резервів, рефінансування дебіторської заборгованості і так далі. Крім того, 
санація припускає використання різних технологій фінансового інжинірингу, 
реинжиниринга, аутсорсинга бизнес-процессов [11]. 

Оскільки об’єднання підприємств створюється в більшості випадках як акціонерні 
суспільства, то, залежно від можливостей, може бути застосована залишкова, компромісна 
або стабільна дивідендна політика [12]. 

Компромісна дивідендна політика спрямована на досягнення таких цілей, як 
реалізація інвестиційних можливостей компанії (намагання профінансувати проекти з 
позитивним значенням NPV); підтримка оптимального співвідношення між боргом і 
акціонерним капіталом, а також запланованого рівня дивідендних виплат; уникнення 
скорочення суми дивідендів і необхідності випускати нові акції. 

Стабільність дивідендних виплат можна забезпечити, виплачуючи регулярні й 
додаткові дивіденди. Встановлюються регулярні дивіденди як відносно невелика частка 
постійного прибутку, щоб їх було легко підтримувати. За періоди, в яких спостерігається 
збільшення прибутку, сплачуються додаткові дивіденди (екстрадивіденди). 

Напрямами фінансової політики може бути збільшення вартості об’єднань 
підприємств, зміна структури капіталу як збільшення довга або викуп власних акцій тощо. 

При цьому під час вибору стратегії необхідно проводити бенчмаркинг по різних 
напрямах і, узагальнюючи отримані дані, підвищувати результативність. 

У колективній монографії за редакцією професорів М. П. Денисенка та 
Л. І. Михайлової, на нашу думку, найбільш ґрунтовно подано визначення інвестування: це – 
«процес акумуляції коштів у різній формі (гроші, акції, цінні папери, пайові внески, рухоме 
та нерухоме майно, авторські права та ін.), перетворення їх в інвестиційні товари та ресурси, 
залучення останніх у виробничу стадію і трансформація у перетворювальні інноваційні 
фактори – ресурси, а далі – у капітал» [13, с. 19]. 

На думку І. А. Бланк, «інвестиції є вкладенням капіталу у всіх його формах з метою 
забезпечення його зростання в майбутньому періоді, отримання поточного доходу або 
вирішення певних соціальних завдань» [6]. В цьому ж контексті розглядає інвестиції і 
В. В. Бочаров, наголошуючи на тому, що це «майнові або інтелектуальні цінності» [14], які 
виражають: по-перше, вкладання капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою 
приросту первісно авансової вартості та, по-друге, грошові відношення, що виникають між 
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учасниками інвестиційної діяльності в процесі реалізації різних проектів. 
Отже, регулювання діяльності підприємств і їх об’єднань повинне бути як 

оперативним, так і стратегічним завданням. При цьому важливо заздалегідь змоделювати 
різні ситуації і шляхи по їх рішенню. Узагальнена модель регулювання діяльності 
підприємств і їх об’єднань, їх економічного потенціалу приведена на рис.1. 

Застосування відповідних дій з врегулювання проблем, які виникають або можуть 
виникнути, є основою подальшого розвитку економічного потенціалу підприємств і їх 
об’єднань.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель регулювання діяльності підприємств і їх об’єднань 
 

Таким чином, для стабільної діяльності підприємств і їх об’єднань, подальшого 
розвитку їх економічного потенціалу необхідно передбачати комплексні механізми 
ефективного регулювання, особливо фінансового, як на сьогоднішній момент, так і на 
перспективу. 
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В статті розглянуто місце та роль стратегічного аналізу як важливої складової стратегії управління 
телекомунікаційними компаніями в Україні.  Досліджено наукові підходи, які розкривають сутність 
стратегічного аналізу, його класифікаційні ознаки та етапи проведення. 

Ключові слова:  стратегічний аналіз, стратегія, система управління, телекомунікаційні компанії. 
 

Актуальність дослідження. Під час управління будь-якою компанією, 
підприємством чи організацією, однією із основних умов для прийняття ефективних 
стратегічних управлінських рішень є наявність достовірної, аналітичної адекватної 
інформації як про внутрішнє та зовнішнє середовище об’єкта , так і про основні пріоритети 
та орієнтири його розвитку. Оскільки для реалізації багатовекторної політики управління 
телекомунікаційними компаніями, необхідно мати комплексну систему стратегічних цілей і 
ключових показників, а також добре організовану і збалансовану систему стратегічного 
вимірювання [1]. Як інструмент при цьому  використовується стратегічний аналіз, який 
охоплює три стадії пов’язані з управлінським впливом: 

по-перше, це стадія, що передує управлінському впливу, вона виступає як попередній 
аналіз, що має більшою мірою прогностичне забарвлення; 

по-друге, це аналіз у процесі самого управлінського впливу, він допомагає оперативно 
корегувати управлінський вплив залежно від оперативних результатів; 

по-третє, це аналіз який проводиться після застосування управлінського впливу, тому 
він необхідний при формуванні стратегії розвитку телекомунікаційних компаній. 

Мета статті. Розглянути стратегічний аналіз як функцію стратегічного управління та  
визначити його роль в розробленні стратегії при управлінні телекомунікаційними 
компаніями в Україні. 

Завдання дослідження полягає в узагальненні та уточненні теоретичних основ та 
визначенні значення стратегічного аналізу при прийнятті стратегічних рішень  управління 
телекомунікаційними компаніями. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Вивченням різноманітних аспектів 
стратегічного аналізу займались такі вчені, як Г. Азоєв, І. Ансофф, Ю. Боумен, О.Віханский, 
М. Володькіна, В. Герасимчук, Т.Головко,  Т. Зборовська, А. Градов, В. Гранатуров, М. 
Желіховська, О. Коробейніков, С.Левик, Г.Осовська, А.А.Томпсон, А.Дж.Стрікленд, А. 
Склабінська, З. Шершньова, Н. Хрущ та ін [4-6, 8-11]. 

В той же час, аналіз середовища – це ще не зовсім чітко визначена для вітчизняних 
телекомунікаційних компаній діяльність, якою телекомунікаційні компанії України почали 
займатись недавно. Однак вміння та навики володіти прийомами та методами аналізу 
виступає одним із найважливіших завдань, що стоїть перед керівниками, управлінцями, 
оскільки параметри середовища постійно оновлюються, змінюються,  тобто перебувають у 
постійному русі.   

Зазначене вище й обумовило вибір теми дослідження, визначило її актуальність та 
важливість для економічної науки та практичної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі ґрунтовного аналізу  наукової 
літератури констатуємо, що на сьогодні не існує єдиного підходу щодо трактування сутності 
«стратегічного аналізу». Неоднозначно визначено його завдання, об’єкти, етапи, предмет та 
інструментарій. Зазначимо, що у літературі зі стратегічного менеджменту та стратегічного 
аналізу також відсутнє чітке розмежування між стратегічним аналізом та стратегічним 
прогнозуванням, стратегічним і ретроспективним аналізом. Не існує єдиного бачення щодо 
місця та ролі стратегічного аналізу в системі управління підприємством. Деякі автори 
розглядають аналіз як один із етапів управління, інші стверджують, що стратегічний аналіз 
притаманний усім стадіям управління. 

Вітчизняні дослідження в галузі економіки та управління тлумачать стратегічний 
аналіз як комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути 
на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення 
стратегічних цілей підприємства [2, 3].  
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Іншої думки Головко Т.В., який вважає, що суть стратегічного аналізу полягає у 
необхідності його використання заради вибору конкретної стратегії з багатьох альтернатив і 
формування всієї системи стратегій [4].  

Відповідно до наукової позиції Шершньової З., стратегічний аналіз характеризується 
як змістовний і менш-більш формальний опис об’єкта дослідження, виявлення особливостей, 
тенденцій, можливих і неможливих напрямків його розвитку [5].  

Дослідниця Склабінська А. І. у власному досліджені спробувала узагальнити різні 
підходи, щодо визначення стратегічного аналізу, й вирізнила власне розуміння  цього явища  
у таких формах як: метод, аналіз та функція. 

 В першому випадку стратегічний аналіз виявляється як метод, що забезпечує процес 
стратегічного планування та контролінгу інформаційно- аналітичними даними. В іншому 
випадку стратегічний аналіз являє собою власне  аналіз, внутрішнього та зовнішнього 
середовища з метою визначення напряму розвитку організації. А також стратегічний аналіз 
представляє собою функцію стратегічного управління, яка спрямована на перспективу. 
Стратегічний аналіз – це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовищ, які можуть вплинути на конкурентне становище 
підприємства у довгостроковій перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей 
підприємства [6].  

На основі аналізу різних наукових підходів, щодо трактування змісту стратегічного 
аналізу, пропонуємо власне визначення «стратегічний аналіз - це процес, що включає в себе 
діяльність (опис, роз’яснення та прогноз) спрямований на виявлення особливостей, 
тенденцій, напрямків розвитку досліджуваного об’єкта. Таке визначення дозволяє більш 
повно розкрити сутність та призначення здійснення стратегічного аналізу, обґрунтувати його 
вплив на ефективний розвиток підприємства. 

На думку Левик С.М., метою стратегічного аналізу є формування множини 
альтернатив для прийняття стратегічних рішень, які забезпечать конкурентні переваги 
досліджуваного об’єкта та його прибутковість в довгостроковій перспективі з максимальним 
використанням потенціалу підприємства та змін у зовнішньому середовищі на свою користь 
[7]. 

Дослідження показало, що метою стратегічного аналізу є виявлення загальної картини 
внутрішніх впливів і обмежень, що накладаються на стратегічний вибір. Внутрішній аналіз 
зосереджується на виявленні сильних і слабких сторін телекомунікаційних компаній й 
визначенні очікувань і можливостей впливати на процес стратегічного планування зі сторони 
власників (акціонерів) та  кадрів (персонал). Стратегічний вибір включає формування 
стратегічних альтернатив, виходячи із цілей телекомунікаційних компаній, їх переваг і 
недоліків, а також зовнішніх можливостей і загроз. Кожна стратегічна альтернатива може 
представляти можливі напрямки дії. У процесі стратегічного аналізу повинні бути оцінені 
різні варіанти стратегії розвитку телекомунікаційних компаній. Для того, щоб вибрати той 
або інший варіант, розроблювачі стратегії порівнюють їх між собою, визначають, якою 
мірою кожний з них здатний забезпечити досягнення цілей компанії. Оптимальний варіант 
стратегії повинен забезпечити найкраще співвідношення між його сильними і слабкими 
сторонами, можливостями й загрозами зовнішнього середовища. 

Також, завдяки стратегічному аналізу формується комплексний стратегічний план 
розвитку досліджуваного об’єкта – телекомунікаційної компанії, здійснюється науково 
обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Слід відзначити, що процес стратегічного аналізу під час здійснення управління 
телекомунікаційними компаніями передбачає збір, обробку, класифікацію, систематизацію, 
нагромадження, зберігання стратегічної інформації.  

Таким чином, функцією стратегічного аналізу під час здійснення управління 
телекомунікаційними компаніями є створення й нагромадження стратегічної інформації, що 
буде використовуватися для прогнозування й оцінки тенденцій зовнішніх факторів, оцінки 
стратегічних альтернатив, стратегічного потенціалу телекомунікаційних компаній і їх 
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конкурентоспроможності. Тобто, за допомогою стратегічного аналізу відбувається створення 
інформаційного забезпечення стратегічного планування й стратегічного управління 
телекомунікаційними компаніями в цілому.  

Розглянуті традиційні підходи щодо кваліфікаційних ознак стратегічного аналізу 
дозволили зробити висновки що, йому притаманні такі головні ознаки стратегічного аналізу: 
а) орієнтація на майбутнє (довгострокова спрямованість); б) високий рівень невизначеності; 
в) глобальний характер і важливість наслідків стратегічних рішень для підприємства [2, 7]. 

Більшість сучасних авторів прихильники такої кваліфікації видів стратегічного 
аналізу: зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу); проміжне середовище 
(або «середовище завдань»); внутрішнє середовище організації. 

Зовнішнє середовище - це сукупність факторів, які формують довгострокову 
прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний 
вплив. 

Проміжне середовище - це сукупність факторів, які формують довгострокову 
прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних 
комунікацій. 

Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її 
довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та 
персоналу організації. 

Змістова характеристика ознак стратегічного аналізу надає нам можливість визначити 
предмет стратегічного аналізу у процесі розроблення стратегії щодо управління 
телекомунікаційними компаніями в Україні. Так, на нашу думку, предметом реалізації 
стратегічного аналізу  слід вважати основні, прогнозовані напрями функціонування і 
розвитку телекомунікаційних компаній, які регулюють організаційні, економічні, 
інформаційні ресурси та можливості цих компаній, з метою  нарощування стратегічного 
потенціалу компанії та зміцнення її довготривалих перспективних конкурентних позицій на 
ринку. 

У процесі дослідження з’ясовано, що місце та роль стратегічного аналізу в 
стратегічному управлінні визначається трактуванням його суті та співвідношенням аналізу і 
процесу управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна 
охарактеризувати за допомогою системи «середовище – підприємство». Однією з ключових 
ролей будь-якого управління є підтримка балансу у взаємодії організації із середовищем. 

Стратегічне управління можна характеризувати як багатоплановий управлінський 
процес, який допомагає формувати і виконувати ефективні стратегії, що сприяють 
формуванню відносин між підприємством та зовнішнім середовищем, а також досягненню 
поставлених цілей [5].  

Формування успішного стратегічного управління можна розглядати як динамічну 
сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів. Ці процеси логічно складають 
один цілісний механізм, всередині якого існує стійкий зворотний зв’язок і, відповідно, 
взаємовплив між відповідними процесами. У його структурі виділяють основні етапи чи 
завдання, серед яких вихідним вважають стратегічний аналіз (аналіз середовища), тому що 
саме він забезпечує основу для наступних етапів: визначення місії підприємства, його 
основних довгострокових цілей, розроблення та реалізації стратегії і, нарешті, оцінки 
діяльності підприємства й внесення відповідних коректив. 

З урахуванням теоретичної багатоаспектності сутнісних ознак стратегічного 
управління, основними його елементами є: 1) аналіз середовища; 2) місія підприємства; 3) 
вибір стратегії; 4) процес виконання стратегії; 5) оцінка і контроль виконання стратегії. 

Наведене зумовлює необхідність визначення, що основу для таких етапів як: 
визначення місії підприємства, його основних довгострокових цілей, розроблення та 
реалізації стратегії і, нарешті, оцінки діяльності підприємства й внесення відповідних 
коректив складає стратегічний аналіз.  
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Таким чином, стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності 
телекомунікаційної компанії, яка ґрунтується на дослідженні та оцінці внутрішнього та 
зовнішнього середовища, в якому знаходиться телекомунікаційна компанія. Аналіз 
середовища передбачає вивчення як макрооточення, безпосереднього оточення 
телекомунікаційної компанії, так і внутрішніх факторів її розвитку. Аналіз макрооточення – 
це дослідження впливу економіки, правового регулювання і управління, політичних 
процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, 
науково-технічного і технологічного розвитку, інфраструктури тощо. Безпосереднє оточення 
аналізується, як правило, за такими компонентами, як покупці, постачальники, конкуренти, 
ринок робочої сили. Зовнішнє середовище постачає підприємству необхідні матеріальні, 
трудові, фінансові та інші ресурси, споживає його готову продукцію, роботу та послуги. 
Внутрішнє середовище – це сукупність всіх внутрішніх факторів підприємства, які 
визначають процеси його життєдіяльності. 

Підприємство, а у нашому випадку телекомунікаційна компанія постійно взаємодіє із 
зовнішнім середовищем і забезпечує тим самим можливість свого виживання. В процесі 
аналізу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища недостатньо проаналізувати вплив 
факторів у розрізі їх окремих підсистем. Аналіз внутрішнього середовища має здійснюватись 
з урахуванням тенденцій, що склались у зовнішньому середовищі. У процесі стратегічного 
аналізу необхідно звернути увагу на логічний перехід від аналізу мікро- і макросередовища 
підприємства до розробки альтернатив і вибору з них оптимальної стратегії. 

Стратегічний аналіз, як складова частина процесу стратегічного управління, 
забезпечує дослідження зовнішнього і внутрішнього середовищ, оцінку наявних ресурсів та 
можливостей, а також забезпечує формування місії та стратегічних цілей компанії, які є 
основою для вибору стратегії. 

Таким чином, стратегічне управління телекомунікаційною компанією неможливо 
уявити без стратегічного аналізу, який повинен здійснюватись на кожному етапі 
стратегічного управління, будучи базисом обраної стратегії. 

Дослідження показало, що стратегічний аналіз на відміну традиційного 
ретроспективного аналізу спрямований на вирішення довгострокових глобальних проблем з 
метою посилення конкурентоспроможності підприємства та його ринкової привабливості. 
Аналіз середовища і оцінка внутрішнього потенціалу підприємства дозволяє здійснити 
оцінку загального стану підприємства, його стратегічного рівня, з’ясувати сильні та слабкі 
сторони діяльності підприємства, виявити головні перешкоди (загрози), а також визначити 
можливості покращення діяльності підприємства. 

Висновки. Необхідність забезпечення здійснення процесу стратегічного аналізу, як 
обов’язкового елементу стратегічного управління телекомунікаційними компаніями 
обґрунтовується таким чином: 

1.  За допомогою стратегічного аналізу відбувається розкладання досліджуваного 
об’єкта на складові частини для більш точного розуміння й вивчення. На стадії стратегічного 
планування відбувається інтеграція результатів стратегічного аналізу в стратегічний план 
компанії. Процеси стратегічного аналізу й стратегічного планування в системі стратегічного 
управління протікають у єдності, взаємодії та узгодженості.  

2. Проведення стратегічного аналізу дозволяє створити основу побудови 
стратегічного управління телекомунікаційними компаніями шляхом інформаційного 
забезпечення процесів формулювання цілей, розробки й реалізації стратегій. На етапі 
стратегічного планування значення стратегічного аналізу обумовлюється: аналітичному 
обґрунтуванні цілей компанії на предмет досяжності, черговості, прийнятності та інших 
вимог до цілей, аналітичній підтримці процесу вироблення стратегії; оцінюванні початкового 
стану зовнішнього середовища й початкового стану компанії на здатність досягнення цілей; 
прогнозування майбутнього стану компанії й майбутнього стану зовнішнього середовища; 
розробці альтернативних стратегій; виокремити варіантів і виборі оптимальної стратегії.  
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3. Стратегічний аналіз є першим етапом процесу стратегічного управління оскільки, 
до початку формулювання цілей телекомунікаційної компанії необхідно чітко представляти 
або спроектувати майбутні прибутки від компанії. 

4. На етапі стратегічного контролю завжди необхідно постійно проводити 
стратегічний аналіз з метою: своєчасного відмежування нереалізованих стратегій; підтримки 
процесу розробки нових, більш конкурентоспроможних стратегій. 
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В статті досліджуються та аналізуються основні принципи та напрямки щодо удосконалення та 

ефективного використання зелених технологій на регіональному рівні. 
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ресурсний потенціал, екологізація, зелені технології. 
 

Мета статті: аналіз сутності, передумов виникнення та особливостей реалізації 
концепції «зеленої» економіки на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень: існують численні вітчизняні і дуже багато зарубіжних 
досліджень, пов’язаних із проблемою «зеленої» економіки, екологізації індустріальних 
галузей господарства та впровадженню зелених технологій на регіональному рівні. Зокрема 
можна відмітити фундаментальні дослідження  відомих учених світу, таких як Х.Хендерсон, 
Л.Браун, Р.Мюррей, К.Галлахер, Р.Раст, Є.Мухлеггер, Л.Маргуліс, Д.Кортен, Б.Фаллер, 
Х.Делі, П.Хоукен та інших, показали необхідність змін принципів господарювання.  

Сьогодні багато країн, враховуючи досвід недоліків глобалізаційних процесів, 
активно шукають нові моделі подальшого розвитку. Як варіант -  запропонована концепція 
«зеленої» економіки, тобто економічна система, яка спрямована на зростання добробуту 
суспільства і соціальних гарантій та одночасно на зменшення екологічних ризиків і 
дефіцитів. 

Дослідженнями теоретичних та практичних аспектів концепції зеленої економіки 
займалися такі вчені як Борущак М..,  Буркинський Б.В.,  Галушкіна Т. П., Жук П.В., Кравців 
В.С., Семенов В.С.,Стеченко Д.М., Реутов В.Є., Харічков С.К. Серед міжнародних 
інституцій,  що задіяні у процес розробки та впровадження концепції зеленої економіки 
можна виділити Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Організація 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), IFOAM (Міжнародна федерація рухів 
органічного сільського господарства) та ін. [1, с. 8].  

Термін «зелена» економіка поки не має єдиного тлумачення, оскільки  дана концепція 
ще знаходиться на стадії розробки. Найбільш широке застосування і авторитетне визначення  
сформульовано ЮНЕП. “Зеленою” є така економіка, яка призводить до підвищення 
добробуту людей і зміцненню соціальної справедливості при одночасному зниженні ризиків 
для довкілля. 

Природно-ресурсний потенціал регіону - це елемент національного багатства, що 
функціонує у формі потенційної спроможності природних ресурсів задовольняти економічні, 
соціальні та екологічні потреби суспільства і проявляється через інституційні форми та 
конкретні способи економічної діяльності. 

Головною характеристикою природно-ресурсного потенціалу регіону як системного 
утворення, є тісний взаємозв’язок його окремих елементів, коли зміна одного з них кількісно 
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та якісно впливає на функціонування інших. Це дозволяє визначити структурну організацію 
природно-ресурсного потенціалу. Основними властивостями природно-ресурсного 
потенціалу регіону, що обумовлюють його приналежність до системних категорій є 
визначеність, стійкість, територіальна замкненість, взаємозв'язок елементів, а також 
прагнення до самовідтворення. Величина природно-ресурсного потенціалу території 
визначається економічними, технічними, екологічними та іншими факторами, хоча сутність 
цього поняття має природний характер. Природно-ресурсний потенціал регіону визначає 
його місце у територіальному поділі праці, а отже безпосередньо впливає на спеціалізацію 
даного регіону. 

Проте як на регіональному рівні, так і у країні в цілому можна окреслити негативні 
зміни. Зокрема: вичерпання ресурсів, зміни в кліматі, бідність, перенаселення, брак 
продовольства тощо.  

Сказане вище ускладнюється кризою соціально-економічної системи, побудованої на 
вільних ринкових відносинах. Процеси саморегуляції ринку негативно впливають на 
соціальне забезпечення та стан навколишнього природного середовища.  

Тому радимо звернути увагу на формування нової «зеленої» економіки, яка створить 
умови для розвитку бізнесу та промисловості на основі нових «зелених» технологій та 
екологізації індустріальних галузей господарства [2, c. 2]. 

Основні напрями «зеленої» економіки: 
- еко-податкова реформа; 
- реальна оцінка природного капіталу та екосистемних послуг; 
- сприятливе регуляторне середовище; 
- «зелена» промисловість, еко-інновації та чисті технології; 
- створення розумної  інфраструктури; 
- ресурсозберігаюче споживання. 
Розглянемо перелік пріоритетних тем, пов’язаних з «зеленою» економікою і 

ресурсоефективністю, запропонований Комітетом з екологічної політики (КЕП) ЄЕК ООН. 
Таблиця 1 

Напрямки досліджень щодо «зеленоюї» економіки, запропоновані Комітетом з 
екологічної політики (КЕП) ЄЕК ООН 

Зелена економіка Ресурсоефективність 
• Відновлювальні джерела енергії 

(включаючи гідроенергію, біопаливо і біомасу) 
• Енергоефективність 
• Мобільність (якість повітря, викиди і шум) 
• Промисловість (викиди, скидання і 

утворення відходів) 
• Інновації 
• Оцінка впливу на навколишнє середовище і 

стратегічна оцінка впливу 
• Управління (включаючи 

інституційну організацію і 
багатосторонні природоохоронні угоди) та 
огляди результативності екологічної діяльності 

• Корпоративна соціальна відповідальність 
і екологічна звітність 

• Видобувні галузі 

• Використання природного капіталу 
(включаючи зв’язок лісового та сільського 
господарства і процесів урбанізації з використанням 
та деградацією земель, грунтів, водних ресурсів і 
біорізноманіття) 

• Ефективність використання водних ресурсів 
в промислових, сільських та міських зонах 

• Аналіз життєвого циклу 
• Екологічний облік 
• Моделі сталого споживання та виробництва 
• Туризм 

 

Коли є «негативні зовнішні фактори», тобто витрати, які несуть економічні суб'єкти, 
при тому, що інші економічні суб’єкти не сплачують адекватну ціну за забруднення 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів, припущення про те, що 
ринкова економіка буде саморегулюватися, не працює. «Зелена» економіка дає відповіді на 
ці питання [3, c. 5-7]. 

Ідеї ринкової саморегуляції як основи соціального благополуччя знову стають 
неактуальними – на порядок денний висувається питання про регулювання як соціально-
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економічних, так і ресурсно-екологічних проблем. Дедалі важливішими стають питання 
стратегічного планування не тільки економіки та соціуму, а й використання природи. Про це 
свідчать нові ініціативи 2011 року Організації Об'єднаних Націй для владних структур 
держав із підтримки «зеленої» економіки для забезпечення сталого розвитку [4, c. 3]. 
Екологічні та громадські основи сталого розвитку повинні бути зрівняні у правах з 
економічними. При плануванні економічного розвитку таким факторам сталого розвитку, як 
ліси або джерела прісної води, має надаватися більше значення.  

«Зелена» економіка не віддає переваги якійсь одній політичній теорії. Вона можлива в 
умовах будь-якої економіки, державної або ринкової. Не служить вона і альтернативою 
сталого розвитку. Скоріше, це спосіб реалізації курсу на сталий розвиток на  регіональному 
рівні. Перехід до «зеленої» економіки вже розпочався і тепер важливо зберегти цей імпульс. 

Таблиця 2 
Сучасні тенденції  розвитку «зеленої» економіки в інших країнах 

Сектори економіки Нові «зелені» напрямки Екологічна модернізація 

Енергетичний 

- мала гідроенергетика; 
- вітрова електроенергетика; 
- сонячна електроенергетика; 
- біоенергетика. 

- використання метану вугільних пластів, 
горючих газів, за технологіями переробки 
вугілля та бурого вугілля; 
- оснащення очисним обладнанням  
енергетичних установок; 
- використання вторинних енергетичних 
ресурсів - відходів деревообробки, інших 
відходів особливу увагу слід приділити 
біомасі. 

Ресурсний 
- вітрова, сонячна, гідро- та біо- енергія 
(відпливів та припливів, енергія землі). 

- видобудок сланцевого газу; 
- використання місцевих джерел: торф, 
дрова, горючі сланці на основі сучасних 
екологічно чистих технологій. 

Продовольчий 
- впровадження екомаркування; 
- розвиток органічного сільського 
господарства. 

-  контроль за вирощуванням, 
виробництвом, продажем та споживанням 
генетично модифікованих організмів; 
- дотримання виробленої продукції 
міжнародним стандартам ISO. 

Соціальний 

- адаптація господарства та населення до 
кліматичних змін; 
- підвищення енергоефективності житла; 
- формування системи сталого 
споживання. 

- системні заходи з попередження 
надзвичайних ситуацій техногенного 
походження. 

Регіональна 
економіка 

- розвиток «зеленої» економіки в регіонах . - реабілітація радіаційно забруднених 
територій в результаті аварії на 
Чорнобильській АЕС; 
-  водний менеджмент; 
- відтворення лісів та заповідних 
територій. 

Виробничий 

- «зелене» будівництво енергозберігаючі 
технології та матеріал вироблені з 
мінімізованою шкодою для довкілля; 
- розвиток «зеленого» туризму; 
- впровадження «зелених» технологій. 

- енергозбереження на виробництві; 
- «більш чисте виробництво»; 
-  проекти спільного впровадження за 
економічним механізмом Кіотського 
протоколу. 

Транспорт 
-  розвиток «зеленого» транспорту – 
тролейбуси, трамваї, електромобілі, 
велосипеди. 

- обмеження викидів автотранспорту, 
авіатранспорту; 
- логістика. 

Фінансовий 
- формування вуглецевого ринку; 
- «зелені» закупівлі; 
- «зелені» тарифи на електроенергію. 

- розрахунок збитків від надзвичайних 
ситуацій. 

 

Більшість стратегій економічного розвитку та зростання заохочувала швидке 
накопичення фізичного, фінансового і людського капіталу, проте через надмірне виснаження 
природного капіталу природні ресурси та екосистеми були принесені у жертву. «Вільні 
ринки не призначені для вирішення соціальних проблем», а тому існує потреба в 
удосконаленні державної політики на регіональному рівні шляхом запровадження заходів у 
сфері ціноутворення і регулювання з метою зміни тих ринкових стимулів, що обумовлюють 
нераціональний розподіл капіталу та ігнорують соціальні й екологічні наслідки.  

 «Зелена» економіка підвищить добробут людей і забезпечить соціальну 
справедливість, при цьому істотно знизить ризики для навколишнього середовища та 
збіднення населення. Зростання доходів і зайнятості забезпечується державними та 
приватними інвестиціями, що зменшують викиди вуглецю і забруднення середовища, 
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підвищують ефективність використання енергії та ресурсів, запобігають втраті 
біорізноманіття і сприяють наданню екосистемних послуг. Ці інвестиції необхідно 
підтримувати за допомогою цільових державних витрат, реформ у сфері політики та зміни 
системи регулювання.  

Окреслений шлях розвитку повинен зберігати, збільшувати і, де це необхідно, 
відновлювати природно-ресурсний потенціал як найважливіший економічний актив та 
джерело суспільних благ, особливо для соціально незахищених верств населення [5, c. 51-
52].  

Сьогодні є достатньо доказів того, що «озеленення» економіки жодним чином не 
перешкоджає створенню матеріальних благ або робочих місць, і що інвестування в об’єкти 
«зеленого» сектора є основою для зростання фінансового добробуту та зайнятості. 
Наприклад, такий напрям, як вітроенергетика, дає максимальний приріст інвестицій 
порівняно з іншими галузями економіки [6, c. 526-527]. 

 Однак для переходу до «зеленої» економіки слід створити нові умови, що потребує 
термінових дій. Політика, необхідна для здійснення цього переходу, вимагає скорочення або 
ліквідацію екологічно шкідливих субсидій, використання ринкових стимулів, вдосконалення 
регулювання, здійснення «зелених» державних закупівель, а також стимулювання інвестицій 
[7, c. 1-2]. 

Формуючи систему економічної безпеки розвитку регіонів України в умовах 
глобалізації, доцільно запозичувати сучасні тенденції  розвитку «зеленої» економіки в інших 
країнах.  

Висновки: Розвиток «зеленої» економіки відбувається як в регіонах, так і в Україні в 
цілому, приваблюючи нові зарубіжні інвестиції та сучасні технології. Ці паростки нового 
господарства, звичайно, не замінять індустріальну економіку, але саме вони формують 
основні стратегічні пріоритетні напрями економічної безпеки регіонів в найближчі 
десятиріччя. Формування «зеленої» економіки є сучасним трендом забезпечення економічної 
безпеки.  

Серйозної уваги потребує зменшення бідності, контролю за використанням 
природних ресурсів, збільшення кількості робочих місць. Застосування ринкових механізмів 
рекомендується поєднувати з державним та міжнародним регулюванням економічних 
процесів.  

Покращання екологічної ситуації перестає бути рядком витрат державного бюджету, а 
стає власне суттю нової економічної системи та дасть могутній поштовх розвитку регіонів.  
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В роботі розглянуті особливості процесів поляризації соціально-економічного простору з позиції 
стимулювання взаємодії регіонів для збереження цілісності країни. Розроблені етапи процесу формування 
полюсів росту та визначені основні критерії їх рівномірного  розміщення на території держави. 

Ключові слова: полюси росту, галузі спеціалізації, взаємозв’язки. 
 

В сучасних умовах розвитку міжрегіонального співробітництва виникла необхідність 
пошуку інструментів активізації соціально-економічного розвитку регіонів та взаємозв’язків 
між ними. Досить важливу роль в інтенсивності міжрегіональних процесів відіграє 
формування системи полюсів росту, що створює опорний каркас взаємозв’язків регіонів 
країни. Формування полюсів росту пов'язана насамперед з встановленням зв’язків між 
регіонами та потужним імпульсом розвитку на оточуючі регіони, відповідно, необхідним є 
формування та розміщення регіонів – полюсів росту на території країни.  

 Вважаємо за доцільне процес формування полюсів росту здійснювати в декілька 
етапів. Згідно з теорією Ф. Перру [5, с. 29], нерівність соціально-економічного розвитку 
регіонів випливає із розходжень приналежності до різних галузей спеціалізації регіонів, що 
містять в собі рушійну силу економічного розвитку, створюють передумови для створення 
полюсів росту. Разом з тим, згідно з концепцією Ж.-Р. Будвіля, так звані «пропульсивні» 
галузі регіонів є рушійними силами розвитку всієї національної економіки, що по суті 
підвищують конкурентоспроможність країни в цілому [2, с. 236-237].   

Тому на першому етапі пропонуємо визначити пріоритети розвитку держави, що 
окреслюють галузі спеціалізації країни, з врахуванням яких будемо здійснювати формування 
полюсів росту. Оскільки кожний регіон має індивідуальні особливості розвитку, необхідно 
визначити ті регіони, які здатні освоїти та розвивати ці галузі спеціалізації. Необхідно 
зазначити, що умовою вибору галузі спеціалізації держави та її ведучих регіонів – 
потенційних полюсів росту, є взаємодія території країни через певні міжгалузеві зв’язки. 

За результатами аналізу основних тенденцій соціально-економічного розвитку 
регіонів протягом останніх 20 років, ми пропонуємо визначити пріоритетними – наукоємні 
галузі, які вимагають технологічного переобладнання і структурної перебудови економіки з 
метою нарощування випуску товарів та послуг, конкурентоспроможних на світовому і 
внутрішньому ринках. 

Наступний етап нашого дослідження полягає у розробці критеріїв для вибору регіонів 
у яких потенційно може формуватися полюс росту. Насамперед, до критеріїв пропонуємо 
віднести  місце розміщення полюсів росту, передумовою якого є визначення регіонів у яких 
вже сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, де домінуватиме V-й – VI-
й технологічний уклади, що відповідають пріоритетам країни та вимогам тенденцій світу, 
для подальшого їх аналізу. Виходячи з аналізу галузей спеціалізації регіонів, варто 
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відмітити, що наявна технологічна структура економіки регіонів України в більшій мірі 
характеризується виробництвом, що належать до І, ІІ, ІІІ, ІV технологічних укладів, що не 
відповідає вимогам часу і не дає можливості конкурувати на зовнішньому ринку з іншими, в 
тому числі і розвинутими країнами світу. Крім того, доречно відзначити,  що  галузі, які 
належать до вищих технологічних укладів, зосереджені в регіонах які в основному 
локалізуються на сході України, де потенційно може формуватися полюс росту, що може 
спричинити диспропорції у розвитку міжрегіональних зв’язків країни. Це, в свою чергу, 
спричинене обмеженістю взаємозв’язків регіонів у національній економіці як цілісності, які 
могли б забезпечити високий рівень конкурентоспроможності країни в цілому. 

На думку Г. Мюрдаля, поширення ефекту розвитку від полюсів росту на регіони, 
ведуть до прискорення їх розвитку, однак з великим відставанням депресивних регіонів [3, c. 
570]. Це дає підстави зробити висновок, що розвиток економіки регіонів відбувається 
нерівномірно, що призводить до зниження рівня розвитку міжрегіональних зв’язків.  

У зв’язку з вищесказаним, при визначені місця розміщення полюса росту, важливим є 
виділення критерію рівномірного розміщення полюсів росту по території країни. Адже таке 
розміщення посилить процеси економічної інтеграції, через зв’язки між регіонами – 
полюсами росту на основі різноманітних виробничих, економічних та політичних відносин, 
«притягуючи» при цьому інші регіони країни в систему міжрегіональних зв’язків та 
рівномірно розподілить їх вплив по території країни.  

Враховуючи концепцію «осей розвитку», яку запропонував П. Потьє, ідея якої полягає 
в тому, що території, які розміщуються між полюсами росту перетворюються на осі 
розвитку, та разом з полюсами росту визначають просторовий каркас економічного розвитку 
країни [1, с.87]. Доречно буде виділити  головні ознаки рівномірного розміщення полюсів 
росту, для збереження цілісності простору країни. 

1. Достатня кількість полюсів росту. 
Кількість полюсів росту будемо вважати достатньою для їх рівномірного розміщення 

по території країни, якщо радіуси їх сили впливу (1) на інші регіони країни охоплює 
(покриває) всю територію держави. Під силою впливу будемо розуміти на скільки сильно до 
полюса росту притягуються інші регіони країни за рахунок їх взаємодії.   

2. Пропорційне розміщення полюсів росту. 
Розміщення полюсів росту буде пропорційним за площею яку охоплює їх сила впливу 

по всій території країни, якщо вони охоплюють приблизно однакову площу, яка визначається 
радіусом покриття дії цих полюсів росту.  

Виконання таких умов можливе лише за системної координації дій органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування на всіх рівнях, представників бізнесу та 
громадянського суспільства. Для того, щоб міжрегіональна співпраця між полюсами росту 
була  стійкою, навколо полюсів росту повинно бути сформоване стале ядро у вигляді 
соціально-економічного району. Тобто цілісність національного господарського комплексу 
як властивість системи вимагає відповідної будови цієї системи – рівномірного радіусу 
дифузії розвитку полюсів росту. Визначати радіус сили впливу полюса росту пропонуємо за 
допомогою гравітаційної моделі, що дає змогу встановити розмежувальну лінію між 
полюсам росту в країні: 
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         (1) 

R – радіус дії полюса росту  
L – відстань від першого полюса росту до другого (регіону) 
P1, P2 – рівень забезпеченості ресурсами регіонів – полюсів росту 
При цьому варто розглянути два варіанта пропорційного розміщення полюсів росту. 

Тобто, якщо один полюс росту має більшу площу покриття радіусу сили впливу на інші 
регіони, необхідно або створювати умови для формування «доповнюючого» полюса росту у 
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суміжних регіонах; або ж пропорційно збільшувати сили притягання іншого, уже існуючого 
полюса росту [4, с. 66-73].  

Для визначення регіону з достатнім потенціалом для формування у ньому полюса 
росту, пропонуємо віднести до критеріїв формування полюсів росту – визначення умов 
регіонів у яких потенційно може формуватися полюс росту. 

Розвиток та запровадження нових технологій створює необхідні умови для переходу 
на новий інноваційно-інформаційний економічний уклад усіх економічних систем, сфер і 
галузей. Тому вважаємо, що регіон, у якому буде розміщуватися полюс росту, повинен мати 
потужний науково-технологічний потенціал та всі передумови для розвитку, вищевказаних, 
пріоритетних галузей. Для їх розвитку передумовами є наявність в регіоні великої кількості 
вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, науково-технічних лабораторій, 
якісної та висококваліфікованої робочої сили, що виконуватимуть відповідну роботу, 
високорозвиненої технологічної та інституційної інфраструктури. Зосередженість у регіонах 
такої інноваційної «продукції» – роблять їх потенційними місцями для розміщення полюсів 
росту. Розглядаючи наявність відповідних ресурсів регіонів, зауважимо, що вони мають 
важливе значення для розміщення полюсів росту та забезпечення підвищення рівня 
конкурентоспроможності у процесі розвитку міжрегіональної співпраці. 

Ще одним з важливих критеріїв формування полюса росту варто відзначити той факт, 
що обираючи місце розміщення, де буде сформований потенційний полюс росту, необхідно 
враховувати рівень внутрішньої та зовнішньої інтегрованості регіону. Внутрішня 
інтегрованість регіонів – полюсів росту повинна переважати над зовнішньоекономічною 
інтегрованістю або ж бути рівними. Адже, значна перевага зовнішньої інтегрованості 
регіонів над внутрішньою здатна призвести до політичної роз’єднаності регіонів, тенденцій 
сепаратизму, внутрішньої дезінтеграції та економічної нестабільності.  

Наступним, не менш важливим етапом у формуванні полюсів росту є визначення 
стійкої співпраці між ними та цілісність національної економіки господарського комплексу. 
Все це вимагає ефективної взаємодії між полюсами росту, для збереження єдності країни.  

Тому, враховуючи економічні, соціальні, екологічні, оборонні та інші національні 
інтереси, слід за короткий строк здійснити комплекс заходів, які сприяли б підвищенню 
якісних характеристик потенціалу усіх регіонів до рівня стандартів розвинутих країн. 
Визначальним стає як горизонтальна координація дій органів державної влади, які мають 
вплив на регіональний розвиток, так і запровадження багаторівневого вертикального 
управління, що має сприяти синхронізації дій центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування у сфері міжрегіонального та місцевого розвитку 
регіонів. 

Врахування етапів формування полюсів росту та комплексне узагальнення критеріїв 
щодо їх розміщення, дозволило сформувати взаємопов’язану систему передумов, які 
виокремлюють з усіх регіонів країни – місця формування полюсів росту. Однозначно, в 
масштабах держави в регіонах – полюсах росту мають бути закладені галузі нових 
технологічних укладів, маючи при цьому достатній потенціал для їх розвитку, полюси 
повинні бути розміщені рівномірно та пропорційно, де обов’язковою умовою має бути 
внутрішня інтегрованість регіону.  

Отже, важливою умовою розвитку співпраці регіонів та підвищення рівня 
конкурентоспроможності країни в цілому є виділення та рівномірне розміщення полюсів 
росту. Наведені етапи, які описують критерії формування полюсів росту та розміщення їх на 
території країни, визначають важливість формування та розвитку міжрегіональних зв’язків 
між полюсами росту. В сучасних умовах у країні є всі передумови для розміщення полюсів 
росту, при цьому доцільним буде пошук шляхів стимулювання їх взаємодії для збереження 
цілісності країни.  
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У статті розглянуто сучасні тенденції аутсорсингу в Україні, було запропоновано декілька поглядів 
на це явище, проведений більш глибокий аналіз віртуальної міграції в Україні, запропоновано нове визначення 
цього явища та критерії трудової віртуальної міграції. На основі отриманих результатів були запропоновані 
рішення та дії щодо подолання проблем віртуальної міграції. 

Ключові слова: віртуальна трудова міграція, аутсорсинг, фрілансер. 
 

За останні сто років відбулося більше технологічних змін, аніж за ціле тисячоліття до 
цього. Навколишній світ стає все більш глобальним та має тенденцію до постійних змін. Ще 
декілька десятків років тому пересічній людині було важко уявити, що інтернет стане 
невід’ємною частиною його життя: способом передачі та отримання інформації, джерелом 
розваг, знань та вражень, засобом комунікації, ринком збуту товарів та послуг та багато 
іншого. Тепер інтернет став не просто засобом передачі інформації, а новим життєвим 
простором. Закономірною є поява можливості знайти роботу за допомогою мережі інтернет. 
Сьогодні немає потреби перетинати кордон та здійснювати фактичні географічні 
переміщення для пошуку роботи, нині стають можливими віртуальні міграції. Тобто людина 
може отримати роботу за допомогою мережі інтернет, знаходячись в одній країні, не 
залишаючи свого фізичного місцезнаходження, та співпрацювати з роботодавцем з іншої 
країни. Сьогодні тисячі українців,  які бажають отримувати вищу зарплату, порівняно з 
місцевими українськими компаніями, обирають роботу в компаніях, що надають послуги 
аутсорсингу іноземним замовникам (від англ. outsourcing — використання зовнішніх джерел, 
делегування організацією певних функцій стороннім організаціям, що спеціалізуються на 
відповідних видах діяльності) [1]. В нашій державі переважає саме IT-аутсорсинг та фріланс, 
які динамічно розвиваються. Даний вид діяльності є відносно новим для України, тому 
мають місце лише фрагментарні напрацювання в цьому напрямку, і на законодавчому рівні 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34553/18-Pavlov.pdf?sequence=1�
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34553/18-Pavlov.pdf?sequence=1�
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або приділяється недостатня увага проблемам аутосорсингу та віртуальної міграції, або через 
недостатнє розуміння сутності цих явищ приймаються не завжди коректні рішення. 

Вивченням проблеми аутсорсингу займалися відомі іноземні вчені: М. Донелланн, Д. 
Берсін, Е. Йордон, Дж. Хейвуд, С. Клементс, Р. Морган та ін. Також зробили свій внесок в 
розвиток цього питання такі російські та українські вчені як Б. А. Анікін, С. О. Календжян, 
Д. М. Михайлов, І. Л. Руда О. В. Зозульов та О. І. Микало.  

Поняття віртуальної міграції є відносно новим, тому недостатньо вивченим. На 
території України теоретичними та практичними дослідженням віртуальної міграції 
займалися такі науковці як І.І. Марченко, І.І. Пелішенко, О.В. Пелішенко та І.Є. Рєліна. 

Аналіз наукових робіт дозволяє зробити висновок щодо необхідності уточнення 
сутності поняття віртуальної міграції, а також більш детального вивчення таких явищ як 
аутосорсинг та фріланс, з'ясування механізму їх дії та максимізації позитивної віддачі від 
них, а також переосмислення заходів державної політики щодо цих явищ. 

Метою даної статті є оновлення сутності віртуальної міграції на підставі існуючих 
підходів до осмислення даного поняття, та її критеріїв, аналіз актуальної ситуації щодо 
аутсорсингу в Україні на основі вітчизняної статистики та даних, представлених 
незалежними світовими дослідженнями. Необхідно виявити тенденції в сфері аутсорсингу, 
запропонувати ряд пропозицій щодо покращення даної ситуації. 

Масштаби такого явища, як дистанційна робота за допомогою мережі інтернет, у 
всьому світі зростають з кожним роком, наприклад згідно результатів опитування 
опублікованого онлайн однією з найбільшіх фірм фріланс-послуг Elance-oDesk для 
фрілансерів (англ. freelancer — найманий працівник) виявлено, що у 2014 році 34% 
американських робітників, тобто 53 млн. людей були фрілансерами, при цьому  вони 
залучають $ 715 млрд. доларів на рік в економіку США [2]. 

Особливо актуальними є фріланс та аутсорсинг в Україні. Згідно oDesk у 2013 році 
фрілансери з України, Росії та Білорусії заробили 54,9 млн. доларів тільки на даному сайті, 
при цьому найбільша кількість фрілансерів саме з України, їм належить більше половини 
заробітку, тобто 53,4%. Необхідно зробити наголос на тому, що Україна у 2013 році зайняла 
четверте місце у списку п’ятнадцяти країн з найбільшими доходами від фрілансінгу, які 
становили майже 30 мільйонів доларів, поступившись лише Індії, Філіппінам та США. Для 
українців найбільш прибутковими стали роботи в сферах розробки програмного 
забезпечення, веб-дизайну, графічного дизайну, перекладу текстів, адміністрування серверів, 
тестування сайтів. До цього ж в Україні дуже поширеним є аутсорсинг. Тільки у в 2012 році 
1,5 млрд. дол. заробили компанії-аутсорсери, в цій сфері задіяно близько 30-40 тис. осіб. 

Міжнародна асоціація професіоналів аутсорсингу (IAOP), опублікувала рейтинг 
кращих у світі постачальників послуг аутсорсингу The Global Outsourcing 100 за 2014 рік. До 
цього списку потрапили сім компаній з України, чотири з них увійшли у першу п’ятірку: 
TEAM International Services, Intetics, Miratech і Softengi зайняли 2, 3, 4 і 5 місця відповідно в 
категорії «Нові зірки». В категорії «Лідер» були відзначені Luxoft, SoftServe і EPAM (18, 26 і 
51 місця). Фінальний рейтинг складається з 75 кращих компаній у категорії «Лідер» і 25 
кращих компаній у категорії «Висхідна зірка». Такий критерій оцінки гарантує, що 
представники малого та середнього бізнесу мають рівні шанси на потрапляння в ТОП з уже 
визнаними гігантами ринку. У рейтингу компанії ранжовані за розміром, який визначається 
розміром річного доходу і кількістю персоналу. Категорії оцінюються окремо [3]. Ці дані 
можуть слугувати доказом того, що українські постачальники послуг аутсорсингу високо 
цінуються у світі, вони перспективні та мають всі шанси перейти зі списку висхідних зірок 
до лідерів ринку. Понад 80% розробників живуть і працюють у п'яти великих містах: Київ, 
Одеса, Львів, Харків, Дніпропетровськ. Це пов’язано з тим, що в найбільших містах 
функціонують університети, які готують спеціалістів належної якості. 

Типовий фрілансер − високоосвічена молода людина. Більше 80% працівників, які не 
бажають працювати в офісі, мають вищу освіту, понад 70% з них не старше 30 років, більше 
60% - чоловіки. Згідно з опитуванням користувачів Free-lance.ru, щомісячний гонорар 
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фрілансера складає в середньому 1 тис. дол. Доходи залежать від їх спеціалізації - веб-
розробники можуть щомісяця заробляти до 4 тис. дол., доходи перекладачів і копірайтерів 
іноді в 5-10 разів нижче. Українські зарплати набагато нижчі, тому це штовхає 
кваліфікованих працівників шукати роботу у всесвітній павутині [4]. 

Для України дистанційна робота за допомогою мережі інтернет являє собою відносно 
нове явище, тому можна спостерігати досить різне відношення до нього, з одного боку 
працівник виконує роботу для іноземної компанії, тобто працює на користь іншої держави. 
Наприклад, наприкінці 2014 року в парламент був внесений проект змін до Податкового 
кодексу. Бізнес-співтовариство цей документ зустріло неоднозначно: одні погоджуються з 
необхідністю нових податків, враховуючи порожній бюджет, інші незадоволені зростаючим 
податковим навантаженням. Пункт 140.5.6, який регламентує збільшення фінансового 
результату компанії за звітний період на 30% від вартості товарів і послуг, куплених у 
фрілансерів або СПД (платників єдиного податку 1-3 групи, крім платників ПДВ), був 
пізніше виключеним з проекту. Але розгляд парламентом цього пункту може свідчити про 
те, що «Держава розглядає своїх же співгромадян-підприємців як іноземні офшори і 
збирається з ними боротися», - вважає директор асоціації «ІТ-України» Віктор Валєєв. В 
асоціації, яка об'єднує компанії з розробки, вважають, що така норма збільшить податкове 
навантаження на IT-бізнес. Фріланс є природна форма роботи для галузей нової економіки - 
IT, дизайну, інжинірингу та багатьох інших, і не повинна бути  так званою «кормовою 
базою». Якщо б ця норма залишилася в Податковому кодексі після прийняття проекту 
закону, додаткове податкове навантаження могло складати 3-4 % від обороту компанії або ж 
близько 5% для самих СПД. У цьому випадку, частина зарубіжних IT- компаній могла б 
перейти на прямі зовнішньоекономічні контракти з українськими СПД, що зменшило би 
прибуток, з якого стягуються податки усередині країни, вважають в асоціації [5]. 

З іншого боку можна навести приклад Естонії: у 2000-х роках сектор інформаційних 
технологій активно працював на аутсорсинг, естонські працівники були 
висококваліфікованими, але отримували значно нижчу зарплату порівняно з іноземними 
спеціалістами. Наша країна сьогодні знаходиться в дуже схожому становищі, хоча ситуація 
погіршується через загострення політичної ситуації, бойові дії всередині країни та зниження 
привабливості для співробітництва в IT-сфері.  Все більше українців бажають знайти роботу 
за допомогою мережі інтернет. Американський уряд разом з посольством України в США 
створили сайт з рекламою української IT-індустрії SupportUkraine.us, на якому  
пропонуються взаємовигідні програми співробітництва для організацій [6], з’являються такі 
ініціативи, як Brain Basket, мета якої – навчити 100 000 нових працівників IT-сфери в Україні 
до 2020 р. 

Нині в Естонії один із найпередовіших електронних урядів, створений вітчизняними 
розробниками, і є потужні історії успіху, як Skype, TransferWise, Creative Mobile. Розробка 
лише однієї програми Skype, створила підґрунтя для того, щоб привернути увагу 
міжнародних інвесторів. Цей успіх надихнув молодь на створення стартапів, що зумовило 
появу так званих бізнес-ангелів або заможних підприємців, які почали вкладати свої кошти 
та досвід в нові проекти. Сьогодні в Естонії найбільша у світі кількість стартапів і найвищий 
обсяг «ангельських» інвестицій у Європі на душу населення. Саме подолання цього шляху, 
створення екосистеми, яка б працювала, інфраструктури для розвитку і стало запорукою 
успіху Естонії у сфері IT [7]. 

Використання досвіду Естонії в IT-сфері, може допомогти зробити великий крок на 
шляху до  процвітання нашої країни.  Перш за все, ринок IT-послуг динамічно розвивається. 
Нові робочі місця у сфері IT – це працевлаштування із заробітною платою вищою за 
середню. У перспективі вони створюють довкола себе й інші робочі місця – у сфері 
обслуговування, дозвілля, розширюючи коло тієї молоді, яка готова ризикнути і створити 
свій стартап – запропонувати нову послугу чи продукт [7]. З іншого боку, IT-сфера створює 
нові перспективи для регіонального розвитку, у невеликих містах, де немає роботи для 
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молоді або таких, де функціонує лише завод чи шахта, молодий спеціаліст може опанувати 
нову професію, яка буде досить високооплачуваною та перспективною. 

В Україні вивченням віртуальної міграції та віртуальних переміщень почали 
займатися не так давно, перші роботи належать  І.І. Марченко, І.І. Пелішенко, О.В. 
Пелішенко та І. Є. Рєліній. Але сутність цих явищ розкрита не в повній мірі та наукові 
набутки мають фрагментарний характер, тому необхідно здійснити більш глибокий аналіз 
даної проблеми. 

І.І. Марченко, І.І. Пелішенко, О.В. Пелішенко розглядають віртуальні переміщення, 
які «…мають місце, коли індивід фізично не змінює свого місця розташування, а 
переноситься через Інтернет у будь-яке місце земної кулі для вивчення визначних пам'яток, 
одержання лікувального сеансу психотерапії, участі в науковій конференції, перегляду 
театрального спектаклю, прослуховування лекцій у системі дистанційного навчання, 
проведення ділових переговорів, придбання товарів і, нарешті, для роботи з дистанційно 
віддаленими замовниками та ін. Отже, у якості одного з видів міграції при такому широкому 
її трактуванні, можна виділити віртуальну міграцію. Її основу становлять віртуальні 
переміщення» [8, с.110]. 

На нашу думку, доцільно розглядати віртуальні переміщення в контексті трудової 
міграції. Це необхідно для виявлення масштабів цього явища, статево-вікової та 
кваліфікаційної структури мігрантів та інших статистичних даних. Немає сенсу розглядати 
віртуальну міграцію поза економічним контекстом тому, що, включивши поняття 
«віртуальності» без будь-якого контексту, ми будемо змушені включати все нові й нові 
елементи (інтернет-комунікації, телебачення, друк та навіть людську уяву) в кінцевому 
підсумку позбавивши його всякого сенсу та зробивши неможливим ведення статистичного 
обліку. До цього ж, вивчення визначних пам'яток можна розглядати скоріше як туризм, який, 
на думку багатьох дослідників, не є міграцією. Переглянути той же самий театральний 
спектакль можна і за допомогою телевізора або в кінотеатрі, і це не буде вважатися 
міграцією. В цьому випадку одержання сеансу психотерапії, прослуховування навчальних 
лекцій, проведення ділових переговорів, та будь-яка робота  в мережі інтернет можуть 
вважатися міграцією, якщо вони здійснюється на грошовій основі. 

І.Є. Рєліна вважає, що «новий вид міжнародної трудової міграції - це віртуальна 
міграція, яку визначено як міграцію, що пов’язана з влаштуванням кваліфікованих кадрів на 
роботу на території іншої країни та отриманням доходу на основі найму на певний термін 
(від 1 дня до декількох років) без перетину мігрантом державного кордону» [9]. 

На нашу думку, по-перше, віртуальна міграція являє собою більш широке поняття та 
може виявлятися не тільки на міжнародному рівні, але й на внутрішньодержавному, тому, 
що працівник може виконувати роботу в мережі інтернет не тільки для іноземного 
роботодавця, але й для того, хто живе в іншому населеному пункті, в даній країні. По-друге, 
з цим тлумаченням віртуальної міграції важко погодитися в повній мірі тому, що це 
визначення не пояснює, яким саме чином виконується робота без перетину кордону. Для 
цього необхідно представити індивіда як трудову одиницю у вигляді суми трудових функцій 
та фізичного місцезнаходження. Ми вважаємо, що віртуальна міграція може розглядатися в 
тому випадку, коли має місце перетин кордону держави або регіону (міста) даної країни 
грошовими потоками (оплата праці) або результатами праці (матеріальних або 
інтелектуальних) за допомогою мережі інтернет. 

Отже, виникає нагальна необхідність у визначенні поняття віртуальної трудової 
міграції, яка представляє собою міграцію трудових функцій індивіда за допомогою мережі 
інтернет, без зміни його фізичного місця знаходження, з метою отриманням доходу на основі 
найму на певний термін на території іншої країни або іншого населеного пункту його країни. 

Надалі, на нашу думку, доцільно використовувати критерії визначення трудової 
віртуальної міграції з урахуванням:  

 фізичної присутності: переміщення індивіда або переміщення трудових функцій; 
 оплати праці: оплачена праця або відсутність оплати;  
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 повноти зайнятості: часткова чи повна;  
 місцезнаходження роботодавця: інша країна/місто або та ж сама місцевість. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: 
1. Сьогодні фріланс та аутсорсинг в Україні стають все більш актуальними, їх масштаби 

зростають з кожним роком, через те, що світ стає все більш глобальним, а зарплати за 
кордоном вищі,  ніж українські. 

2. Дані зміни можуть розглядатися по-різному: негативно, як «відтік мізків», коли 
висококваліфікований працівник, виконує роботу для іноземців, замість праці на 
вітчизняному підприємстві, або позитивно, розуміючи, що отримана зарплата буде 
витрачатися на території України, працівник залишається в країні, та з часом починає 
привертати іноземних інвесторів.  

3. Існуюча недосконалість законодавства, високі податки та відсутність прозорих 
механізмів для легального ведення багатьох видів робіт, значно ускладнює діяльність 
індивідуальних фрілансерів та невеликих аутсорсингових компаній. 

4. Критичний огляд сучасної теорії віртуальної міграції, проведений авторами даного 
дослідження, надав підстави щодо обґрунтування і формулювання нового визначення 
поняття віртуальної трудової міграції, яка представляє собою міграцію трудових 
функцій індивіда за допомогою мережі інтернет, без зміни його фізичного місця 
знаходження, з метою отриманням доходу на основі найму на певний термін на 
території іншої країни або іншого населеного пункту його країни. 

         Отже, ми можемо запропонувати наступні дії щодо подолання означених проблем:  
 необхідно змінити ставлення та сприйняття такого явища як віртуальна міграція, 

розглядаючи його не як об’єкт боротьби, а те що може відкрити нові перспективи 
для України;  

 спрощення процедури сплати податків з доходів від віртуальної міграції та більш 
лояльне законодавство, створення прозорих механізмів для ведення бізнесу, 
використовуючи інтернет мережу;  

 використання позитивного досвіду та набутків інших країн, таких як Естонія, які 
домоглися успіху на цій ниві;  

 покращення міжнародного іміджу України та вітчизняних спеціалістів для 
залучення іноземних інвестицій в ІТ- сфері. 
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У статті досліджено визначення поняття «гендер» різними вченими, надано класифікацію визначення 

гендер та, ураховуючи певні проблеми недостатньої вивченості даного питання, поєднано і доповнено 
поняття «гендер». 

Ключові слова: гендер, класифікація визначень терміну «гендер», концепція «гендеру». 
 

На сьогоднішній день в Україні  питанням гендерної політики приділяється увага 
лише на законодавчому рівні, в той час як на практиці гендерні проблеми залишаються 
невирішеними. Поняття «гендер» також є недостатньо дослідженим, на даному етапі 
вивчення гендерної проблематики основні дослідження ведуться в рамках соціології та 
психології. Але ж гендерна проблематика сьогодні є важливим аспектом вивчення для 
економічних наук в тому числі.  В Україні гендерні дослідження залишаються ще досить 
маргінальним сегментом науки, що зумовлено новизною проблематики у пострадянській науці, 
домінуванням патріархальних владних структур, необхідністю концептуального і практичного 
самовизначення гендерних досліджень у сучасних умовах. Тому сьогодні існує нагальна 
необхідність у комплексному дослідженні гендерної проблематики та термінології. 

Гендерними дослідженнями займалися учені Г. Рубін, Е. Гідденс, Дж. Скотт, 
Е.А.Земська, М.А. Китайгородська, Н.Н.Розанова, Кириліна А.В., Кондратьєв М. Ю., 
Жмуров В.А та інші. 

Гендерна проблематика є відносно недавно виниклим питанням і, отже, недостатньо 
вивченим. Проте, дане питання є проблемою міждисциплінарною, при цьому, вивчається в 
основному, соціологами і психологами, але наявні визначення є недостатньо повними і не 
розглядають економічну сторону проблеми. 

Отже, метою даної статті є  опрацювання існуючих понять «гендер», виявлення 
класифікації існуючих понять та визначення найбільш повного, за думкою авторів, поняття 
та його доповнення.  

Перше визначення гендеру виникло у зв'язку з феміністським аналізом «сучасного 
суспільства» − критикою дискримінаційного становища жінок. У статті антрополога Гейла 
Рубіна  «Обмін жінками: нотатки з приводу «політичної економії» статті» (1975) «гендер» 
визначається як «комплекс угод, регулюючих біологічну стать як предмет суспільної 
діяльності» [1]. В 80-ті роки це визначення стає основою для різноманітних концепцій. В 
США, де гендерні дослідження отримали статус офіційної навчальної та наукової 
дисципліни, в довідкових виданнях надається таке визначення гендеру: «Термін, 
запроваджений феміністами з метою виділення соціального аспекту відмінності статей. Коли 
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говорять про відмінність між істотами жіночої та чоловічої статі як про відмінність «статі», 
то мається на увазі їх біологічна відмінність. Коли говорять про гендер, то виходять з певних 
соціокультурних дефініцій (визначень) понять жінки і чоловіка, маючи на увазі відмінність 
їх соціального стану» [2, с. 305]. 

Далі наведено визначення з підручника (1989) американського соціолога Е. Гідденса, 
на яке в основному спираються вітчизняні дослідники: «Якщо стать має відношення до 
фізичних, тілесних відмінностей між жінкою та чоловіком, то поняття «гендер» стосується їх 
психологічних, соціальних та культурних особливостей. Розмежування статі та гендеру є 
фундаментальним, так як багато розходжень між жінкою та чоловіком обумовлюються 
причинами, які не є біологічними за своєю природою. Якщо стать індивіда біологічно 
детермінована, то рід (гендер) є культурно та соціально заданим. [3, с.153]. 

Джоан Скотт, теоретик гендерної методології, дає наступне визначення гендеру: 
«елемент соціальних відносин, заснований на розходженнях між статями, та основний шлях 
позначення відносин влади» [4, с.1054]. 

Далі розглянемо визначення поняття «гендер», які даються в словниках: 
Глосарій гендерних термінів: гендер - соціокультурний конструкт статі, що 

представляє собою задані характеристики так званої «чоловічої» і «жіночої» поведінки, 
стилю і способу життя, норм, уподобань, життєвих цілей і т.д. На відміну від біологічної 
статі, гендер будується в певному соціокультурному контексті, в певний історичний період і, 
отже, має відмінності у часі і просторі. «Гендер» не синонім «жінок» або «жіночого». Він 
відноситься як до чоловіків, так і до жінок, а також до їх соціальних та культурних відносин. 
Важливо відзначити, що крім біологічного і соціального аспектів на гендер впливає 
культурний аспект [5].  Короткий словник-довідник з психології надає таке тлумачення 
гендеру − соціально-біологічна характеристика, за допомогою якої люди надають визначення 
поняттям «чоловік» і «жінка» [6]. 

Оксфордський тлумачний словник з психології: гендер − термін, що використовується 
в даний час при обговоренні відмінностей і подібності між чоловіками і жінками, їх 
соціальними ролями і т.п. [7]. 

Девід Майєрс визначив гендер як соціально-біологічні характеристики, за допомогою 
яких люди характеризують чоловіків і жінок. Оскільки «стать» є біологічною категорією, 
соціальні психологи іноді посилаються на гендерні біологічні відмінності як на «міжстатеві 
відмінності» [8]. 

Концепція гендеру в радянській науці почала особливо привертати увагу дослідників 
з початку 90-х років. Можна відзначити, що саме соціальні трансформації кінця 80-х початку 
90-х років були головним чинником, що вплинув в нашій країні на формування нового 
напрямку в соціальних науках, яке ще до кінця не оформилося. 

Диференціація понять «стать» і «гендер» означала вихід на новий теоретичний рівень 
осмислення соціальних процесів. Наприкінці 80-х років феміністські дослідниці поступово 
переходять від критики патріархату та вивчення специфічного жіночого досвіду до аналізу 
гендерної системи. Жіночі дослідження (Е.Земська, М.Китайгородська, Н.Розанова) 
поступово переростають в гендерні дослідження, де на перший план висуваються підходи, 
згідно з якими всі аспекти людського суспільства, культури і взаємовідносин є гендерними. 
У сучасній науці гендерний підхід до аналізу соціальних і культурних процесів і явищ 
використовується дуже широко [9, c.102]. 

На думку А.Кириліної, гендер означає сукупність соціальних і культурних норм, які 
суспільство наказує виконувати людям залежно від їх біологічної статі. Чи не біологічна 
стать, а соціокультурні норми визначають, в кінцевому рахунку, психологічні якості, моделі 
поведінки, види діяльності, професії жінок і чоловіків. Бути в суспільстві чоловіком чи 
жінкою означає не просто мати ті чи інші анатомічні особливості − це означає виконувати ті 
чи інші запропоновані нам гендерні ролі. А.Кириліна підкреслює, що важливу роль у 
розвитку та підтримці гендерної системи відіграє свідомість людей. Конструювання 
гендерної свідомості індивідів відбувається за допомогою розповсюдження і підтримки 
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соціальних і культурних стереотипів і норм , за порушення яких суспільство карає людей 
(наприклад, ярлики «чоловікоподібна жінка» або «мужик, а веде себе як баба» дуже болісно 
переживаються людьми і можуть викликати не тільки стреси, але і різні види психічних 
розладів). З моменту свого народження людина стає об'єктом впливу гендерної системи − у 
традиційних суспільствах відбуваються символічні пологові  обряди, що розрізняються 
залежно від того, якої статі народилася дитина; колір одягу, колясок, набір іграшок 
новонародженого у багатьох суспільствах також визначені його статтю. Процес виховання в 
сім'ї (в особі батьків і родичів), система освіти (в особі виховательок дитячих установ і 
вчителів), культура в цілому (через книги і засоби масової інформації) впроваджують у 
свідомість дітей гендерні норми, формують певні правила поведінки і створюють уявлення 
про те,  хто є «справжній чоловік» і якою має бути «справжня жінка». Згодом ці гендерні 
норми підтримуються за допомогою різних соціальних (наприклад, право) і культурних 
механізмів, наприклад, стереотипів в ЗМІ [10, с. 35]. 

Вивчення різних підходів до тлумачення поняття гендер дозволяє узагальнити і 
систематизувати критерії, за якими можна розбудувати відповідну класифікацію (табл. 1).  

Таблиця 1 
Визначення поняття «гендер» 

Критерії 
класифікації 

Автор Визначення 

Дж.Хорнсбі 
 

Термін, запроваджений феміністами з метою виділення соціального 
аспекту відмінності статей. 

Е.Гідденс 
Якщо «стать» має відношення до фізичних, тілесних відмінностей 
між жінкою та чоловіком, то поняття       «гендер» стосується їх 
психологічних, соціальних та культурних особливостей. 

Дж.Скотт 
Гендер − елемент соціальних відносин, заснований на 
розходженнях між статями. 

Короткий словник-
довідник з 
психології 

Гендер − соціально-біологічна характеристика, за допомогою якої 
люди дають визначення поняттям «чоловік» і «жінка». 

Оксфордський 
тлумачний словник 
з психології 

Гендер − термін, що використовується в даний час при обговоренні 
відмінностей і подібності між чоловіками і жінками, їх 
соціальними ролями та ін. 

Жмуров В.А 
Термін, використовуваний при обговоренні подібності та 
відмінностей між чоловіками і жінками, наприклад, у розподілі їх 
соціальних ролей, який є в значній мірі культурно зумовленим. 

Гендер – як 
соціальні ролі 
чоловіків та жінок 

Девід Майєрс 
Гендер як соціально-біологічні характеристики, за допомогою яких 
люди характеризують чоловіків і жінок.  

Гендер − як спосіб 
вираження 
відносин влади 

Джоан Скотт 
 
Гендер – це основний шлях позначення відносин влади. 

Гейл Рубін 
Гендер – це комплекс угод, регулюючих біологічну стать як 
предмет суспільної діяльності. 

Глосарій гендерних 
термінів 

Гендер − соціокультурний конструкт статі, що представляє собою 
задані характеристики так званої «чоловічої» і «жіночої» 
поведінки, стилю і способу життя, норм, уподобань, життєвих 
цілей тощо. 

Гендер − як 
система контролю 
за поведінкою 
чоловіків і жінок 

Кондратьєв М. Ю. 
Ільїн В. А. 

Гендер − соціальна стать, багато в чому обумовлює особливості 
власне особистісної і групової поведінки і задає правову та 
статусно-соціальну позицію індивіда в суспільстві. 

Кондратьєв М. Ю. 
Ільїн В. А. 

Гендер − соціальна стать, яка багато в чому обумовлює особливості 
власне особистісної і групової поведінки і задає правову та 
статусно-соціальну позицію індивіда в суспільстві. 

Гендер − як 
особливий 
соціальний 
інститут 

А.В. Кириліна 
Гендер означає сукупність соціальних і культурних норм, які 
суспільство наказує виконувати людям залежно від їх біологічної 
статі. 

 

Отже, концепція гендеру складалася поступово, і в різний час у фокусі уваги 
соціологів знаходилися такі аспекти гендеру як:  
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 соціальні ролі чоловіків і жінок;  
 спосіб вираження відносин влади;  
 система контролю за поведінкою чоловіків і жінок;  
 особливий соціальний інститут. 

У той же час, глобальне прискорення соціально-економічних трансформацій призвели 
до необхідності вивчення гендерних проблем як сфери міждисциплінарних досліджень. 

Узагальнюючи викладене вище, можемо констатувати, що визначенням поняття 
«гендер» в найбільш вузькому контексті є наступне: гендер − це соціальна стать. Усі 
дослідники, що розглядають дане поняття, чітко розмежовували «стать» і «гендер», 
вказуючи на те, що перше поняття − це біологічна відмінність між чоловіком і жінкою, а 
друге − це соціальна відмінність. 

На думку авторів, найбільш розширеними визначеннями поняття «гендер» є наступні:  
 соціокультурний конструкт статі, що представляє собою задані характеристики 

так званої «чоловічої» і «жіночої» поведінки, стилю і способу життя, норм, 
уподобань, життєвих цілей і т.і .;  

 соціальна стать, яка багато в чому обумовлює особливості особистісної і 
групової поведінки і задає правову та статусно-соціальну позицію індивіда в 
суспільстві. 

Доцільно зауважити, що на даному етапі вивчення гендерної проблематики основні 
дослідження ведуться в рамках соціології та психології. Хоча гендерна проблематика 
сьогодні є важливим аспектом вивчення економічних наук. Тому автори вважають за 
доцільне доповнити існуюче визначення. Пропонуємо таке тлумачення поняття «гендер»: 
соціальна стать, що представляє собою задані характеристики особистісної  і групової 
поведінки і визначає правову, соціальну та економічну позицію індивіда в суспільстві. 

Таким чином, оновлення та розбудова сучасної концепції гендеру, на нашу думку, має 
обов’язково ураховувати такі аспекти як соціальні ролі чоловіків і жінок; спосіб вираження 
відносин влади; система контролю за поведінкою чоловіків і жінок; особливий соціальний 
інститут. 

Відповідно до наданих аспектів тлумачення поняття «гендер» може 
використовуватися і класифікація цього  визначення за такими самими критеріями. 

Оновлення тлумачення поняття «гендер» на засадах використання 
междисциплінарного підходу, на думку авторів, дозволяє не тільки значно поширити спектр 
дослідження даної проблеми, але й відкрити більш ефективні шляхи практичного 
використання наукових досліджень у цій сфері, що стає однією з ключових проблем 
глобального соціально-економічного розвитку світової спільноти.   
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У статті розглянуто сучасні тенденції змін у рівні оплати праці в сільському господарстві в Україні. 
Ключові слова: оплата праці, сільське господарство, сільськогосподарські підприємства 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з основних питань економіки 
сільського господарства України є зростання обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції та зниження витрат на її виробництво. Це дозволить збільшити виробничі 
можливості при мінімальних трудовитратах, вивести сільське господарство України на 
конкурентоспроможний рівень, зробить його привабливим для іноземних інвестицій, 
оскільки національний інвестиційний ринок є обмеженим, що не дозволяє забезпечити 
високі темпи розвитку агропромислового комплексу. Тому дуже гостро постає питання 
оптимального розміру оплати праці працівників сільського господарства, що є одним з 
важливіших чинників у мотивації персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні аспекти оплати праці, 
трудовитрат на виробництво сільськогосподарської продукції та ефективне використання 
трудових ресурсів сільського господарства постійно перебуває в центрі уваги класиків 
економічної літератури.  

Вагомий внесок у сучасні дослідження проблеми оплати праці зробили вітчизняні 
вчені економісти: В. Дієсперов [2], В. Богдановський [4], Є. Савченко [3], П. Гасієв [5] та 
інші. Вивчення та узагальнення проблем оплати праці, трудових ресурсів і трудовитрат на 
виробництво сільськогосподарської продукції показало, що далеко не всі аспекти цього 
питання досліджені в достатній мірі. 

Мета дослідження. Виявлення сучасних тенденцій в оплаті праці у сільському 
господарстві України. 

Результати досліджень та їх обґрунтування. Оплата праці є ключовим показником. 
Вона впливає на продуктивність праці та відображає рівень фінансового забезпечення 
відтворення населення. Розглянемо основні показники обсягів виробництва та оплати праці в 
сільськогосподарських підприємствах України період з 2009 по 2013 рр. (табл. 1). 
Порівняння цих даних дозволяє глибше дослідити процеси, що відбуваються в економіці 
сільського господарства України. 

В Україні за 2009-2013 рр. збільшилися обсяги валової продукції на 99,8 %, фінансові 
результати діяльності сільськогосподарських підприємств – на 106,1 %, оплата праці у 
сільському господарстві – на 65,5 %, прибуток – на 45,9%. В сільськогосподарських 
підприємствах України зростання показників відбувається нестабільно і мають відхилення 
від тренду зростання. 
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Таблиця 1 
Оплата праці та фінансово-економічні показники сільськогосподарських підприємств в 

Україні 
Роки 2013 у % до: 

Проказники 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2012 

Оплата праці, всього, млн. грн. 15682,9 17545,7 20306,7 22902,3 23786,5 151,7% 103,9% 

у сільському господарстві, млн. грн. 932,9 1063,3 1317,5 1455,8 1544,2 165,5% 106,1% 

Фінансовий результат діяльності 
підприємств до оподаткування, всього, 
млн. грн 

7764,4 17291,8 25565,9 26992,7 16005,4 206,1% 59,3% 

Валова продукція сільського 
господарства, всього, млн. грн. 

154202 189405 253569 258270 308100 199,8% 119,3% 

Чисельність працівників сільського 
господарства, тис. чол. 

764,7 716,8 711 621,8 588 76,9% 94,6% 

Прибуток / збиток, млн. грн. 8093 14177,6 21833,3 22683,3 11804,3 145,9% 52,0% 

Джерело: розраховано за даними [1] 
Інформація про середні розміри оплати праці в Україні за територіальною відзнакою 

наведена у табл. 2. 
Таблиця 2 

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві в Україні, грн. 
Роки 2013 у % до: 

Територіальна одиниця 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2012 

Україна 1206 1430 1801 2023 2270 188,2% 112,2% 

Автономна Республіка Крим 1335 1580 1863 2024 2205 165,2% 108,9% 

Області 

Вінницька 1061 1307 1763 2034 2391 225,4% 117,6% 

Волинська 718 827 1088 1532 1816 252,9% 118,5% 

Дніпропетровська 1347 1577 1872 1999 2351 174,5% 117,6% 

Донецька 1422 1742 2070 2252 2630 185,0% 116,8% 

Житомирська 939 1032 1412 1762 2039 217,1% 115,7% 

Закарпатська 1011 1010 1267 1400 1565 154,8% 111,8% 

Запорізька 1191 1375 1665 1882 2057 172,7% 109,3% 

Івано-Франківська 1207 1586 1958 2158 2374 196,7% 110,0% 

Київська 1593 1820 2165 2433 2713 170,3% 111,5% 

Кіровоградська 1053 1272 1718 2019 2233 212,1% 110,6% 

Луганська 1230 1497 1740 1853 2115 172,0% 114,1% 

Львівська 1232 1517 1879 2276 2351 190,8% 103,3% 

Миколаївська 1252 1399 1676 1882 2064 164,9% 109,7% 

Одеська 927 1075 1395 1479 1765 190,4% 119,3% 

Полтавська 1275 1547 1972 2192 2390 187,5% 109,0% 

Рівненська 905 1051 1456 1739 1929 213,1% 110,9% 

Сумська 1079 1305 1652 1961 2143 198,6% 109,3% 

Тернопільська 1070 1278 1547 1761 2018 188,6% 114,6% 

Харківська 1310 1484 1907 2199 2391 182,5% 108,7% 

Херсонська 1204 1399 1679 1799 1993 165,5% 110,8% 

Хмельницька 1048 1317 1763 2061 2413 230,2% 117,1% 

Черкаська 1336 1608 2055 2392 2458 184,0% 102,8% 

Чернівецька 962 1154 1490 1875 2000 207,9% 106,7% 

Чернігівська 1068 1216 1510 1833 2072 194,0% 113,0% 

Джерело: розраховано за даними [1] 
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Середня заробітна плата в Україні за 2009-2013 рр. зросла на 88,2 %. Найкращі темпи 
зростання спостерігаються у Хмельницькій області – на 130,2 %, але найвищій рівень 
заробітної плати у 2013 р. спостерігався у Київській області – він становить 2713 грн. 
Найгірші темпи зростання спостерігаються у Закарпатській області 54,8 %, також і 
найменший рівень заробітної плати у 2013 р. спостерігається у Закарпатській області – він 
становить 1565 грн. Таким чином темпи росту рівня заробітної плати по різним областям 
дуже відхиляються від середнього по Україні, що впливає на рівень фінансового 
забезпечення відтворення населення. 

Інформація про чисельність працівників задіяних у сільськогосподарському 
виробництві в Україні за територіальною відзнакою наведена у табл. 3. 

Таблиця 3 
Чисельність працівників у сільському господарстві в Україні, тис. чол. 

Роки 2013 у % до: 
Територіальна одиниця 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2012 

Україна 764,7 716,8 711 621,8 588 76,9% 94,6% 
Автономна Республіка Крим 33,7 30,6 31,1 27,1 23,5 69,7% 86,7% 

Області 
Вінницька 46,5 43,2 44,7 43,3 41,5 89,2% 95,8% 
Волинська 19,6 16,8 14,9 10,3 9,4 48,0% 91,3% 
Дніпропетровська 41,2 39 40,6 39,3 37,1 90,0% 94,4% 
Донецька 43,4 38,8 40,1 35,4 30,9 71,2% 87,3% 
Житомирська 30,9 28,5 24,5 14,2 12,7 41,1% 89,4% 
Закарпатська 7,6 6,9 6,4 2,4 2,5 32,9% 104,2% 
Запорізька 30,5 29,3 30,6 30,1 28,1 92,1% 93,4% 
Івано-Франківська 11,3 10,1 10 7,6 5,4 47,8% 71,1% 
Київська 54,4 51,4 48,5 43,3 43,2 79,4% 99,8% 
Кіровоградська 28,4 27,1 30,1 29,3 27,5 96,8% 93,9% 
Луганська 23,4 21,8 21,3 17,3 16,5 70,5% 95,4% 
Львівська 18 17,7 14,5 9,3 8,4 46,7% 90,3% 
Миколаївська 23,8 23 22,8 22,3 21 88,2% 94,2% 
Одеська 41,9 38,4 36,8 34,1 32,3 77,1% 94,7% 
Полтавська 52,3 50,8 52,7 51,4 48,8 93,3% 94,9% 
Рівненська 17,8 17 16 10 9,1 51,1% 91,0% 
Сумська 28 25,3 25 20,8 20,1 71,8% 96,6% 
Тернопільська 15,5 15,1 14,4 13,5 13,4 86,5% 99,3% 
Харківська 38,4 36,6 35,5 32,3 31 80,7% 96,0% 
Херсонська 24,8 23,7 25,3 24 22,7 91,5% 94,6% 
Хмельницька 27,9 26,3 24,9 22,6 22,7 81,4% 100,4% 
Черкаська 43,2 41,9 41,8 34,9 34,6 80,1% 99,1% 
Чернівецька 10,6 9,7 9,4 5,9 5,9 55,7% 100,0% 
Чернігівська 36,7 35,6 35,2 29,2 27,6 75,2% 94,5% 

Джерело: розраховано за даними [1] 
Чисельність працівників задіяних у сільському господарстві України за 2009-2013 рр. 

зменшилась на 23,1 %. Найбільші темпи зменшення чисельності працівників сільського 
господарства спостерігаються у Закарпатській області на – 67,1 %, а найбільш позитивна 
ситуація спостерігається у Кіровоградській області – на 3,2%. Таким чином легко побачити з 
попередніх двох таблиць, що найгірший стан у Закарпатській області, де спостерігаються 
найбільший спад кількості працівників сільського господарства у відсотковому виразі і 
найменший рівень середньої заробітної плати. 

Окрему увагу потрібно привернути до середнього рівня оплати праці у інших галузях 
України, ця інформація наведена у табл. 4. 

В Україні за 2009-2013 рр. збільшився рівень заробітної плати на 71,3%, у сільському 
господарстві – на 88,2 %, у промисловості – на 77,8 %, у будівництві – на 78,8%, у оптовій 
торгівлі; ремонті автомобільних засобів і мотоциклів - на 192,3 %, у транспорті; складському 
господарстві; пошті та кур’єрській діяльності – на 49 %, у тимчасовому розміщені й 
організації харчування – на 81,1 %. 
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Таблиця 4 
Середньомісячна заробітна плата по галузевому принципу в Україні, грн. 

Роки 2013 у % до: 
Галузь 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2012 

В загалі 1906 2239 2633 3026 3265 171,3% 107,9% 
Сільське господарство, лісове та рибне 
господарства 1220 1472 1853 2086 2340 191,8% 112,2% 

у т.ч. сільське господарство 1206 1430 1801 2023 2270 188,2% 112,2% 

Промисловість 2117 2570 3107 3478 3763 177,8% 108,2% 
З неї виробництво харчових продуктів; 
напоїв та тютюнових виробів 1761 2138 2545 2891 3110 176,6% 107,6% 

Будівництво 1511 1758 2270 2516 2702 178,8% 107,4% 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1565 1877 2342 2704 3010 192,3% 111,3% 
Транспорт; складське господарство; 
пошта та кур’єрська діяльність 2409 2658 3071 3412 3589 149,0% 105,2% 
Тимчасове розміщення й організація 
харчування 1242 1455 1777 2055 2249 181,1% 109,4% 

Джерело: розраховано за даними [1] 
Розглядаючи цей показник за галузевим принципом спостерігається рівномірне 

зростання, за винятком транспорту; складського господарства; пошти та кур’єрської 
діяльності у якій зростання середньої заробітної плати відбувається більш повільно, але при 
цьому зберігається один з найвищих рівнів середньої заробітної плати. 

Інформація про структуру витрат на виробництво продукції рослинництва в Україні 
наведена у табл. 5. 

Таблиця 5 
Структура витрат на виробництво продукції рослинництва в Україні, % 

Роки Відхилення (+/-) 
Види витрат 

2011 2012 2013 2011 2012 

Витрати на оплату праці 8,8% 9,5% 7,1% -1,7% -2,4% 
Матеріальні витрати, які 
ввійшли у собівартість продукції 68,2% 64,7% 66,0% -2,2% 1,3% 
З них основні елементи витрат: 
насіння та садивний матеріал 17,1% 19,4% 19,1% 2,0% -0,3% 

мінеральні добрива 25,1% 24,0% 24,4% -0,7% 0,4% 

нафтопродукти 20,4% 18,7% 1,7% -18,7% -17,0% 

електроенергія 1,5% 1,3% 1,5% 0,0% 0,2% 
запчастини, ремонтні і 
будівельні матеріали 8,6% 8,6% 8,0% -0,6% -0,6% 

послуги 24,9% 24,5% 26,4% 1,5% 1,9% 

Амортизація 5,4% 5,7% 5,6% 0,2% -0,1% 

Інші витрати 17,6% 20,1% 21,3% 3,7% 1,2% 

Всього витрат 100,0% 100,0% 100,0% - - 
Джерело: розраховано за даними [1] 
В Україні за 2011-2013 рр. в рослинництві спостерігається зменшення частки витрат 

на оплату праці на 1,7 %, матеріальних витрат, які ввійшли у собівартість продукції - на 2,2 
% і збільшення витрат на амортизаційні відрахування – на 0,2 %, інших витрат – на 3,7 %. 
Взагалі ці зміни є припущеним незначним коливанням. 

Інформація про структуру витрат на виробництво продукції тваринництва в Україні 
наведена у табл. 6. 

В Україні за 2011-2013 рр. в тваринництві спостерігається зменшення частки витрат 
на оплату праці на 0,7 %, інших витрат – на 0,3 % і збільшення матеріальних витрат, які 
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ввійшли у собівартість продукції – на 0,2 %, амортизації – на 0,8 %. Ці зміни також не є 
значними і відповідають припущеному коливанню. 

Таблиця 6 

Структура витрат на виробництво продукції тваринництва в Україні, % 
Роки Відхилення (+/-) 

Види витрат 
2011 2012  2011 2012 

Витрати на оплату праці 9,7% 9,2% 9,0% -0,7% -0,2% 
Матеріальні витрати, які 
ввійшли у собівартість продукції 78,8% 79,1% 79,0% 0,2% -0,1% 
З них основні елементи витрат: 
корми 73,7% 69,7% 72,8% -0,9% 3,1% 

нафтопродукти 3,7% 3,5% 2,6% -1,1% -0,9% 

електроенергія 3,7% 3,6% 3,8% 0,1% 0,2% 
запчастини, ремонтні і 
будівельні матеріали 3,4% 3,5% 3,4% 0,0% -0,1% 

послуги 8,7% 8,8% 9,7% 1,0% 0,9% 

Амортизація 3,6% 4,1% 4,4% 0,8% 0,3% 

Інші витрати 7,9% 7,6% 7,6% -0,3% 0,0% 

Всього витрат 100,0% 100,0% 100,0% - - 
Джерело: розраховано за даними [1] 
Таким чином у рослинництві і тваринництві спостерігаються незначні зміни, які 

суттєво не впливають на загальну картину. В обох випадках зменшилась частка оплати праці 
у собівартості продукцію, необхідності пошуку шляхів для підвищення рівня оплати праці. 

Висновки. Рівень середньої заробітної плати в Україні є дуже низьким та не 
збалансованим у різних регіонах. В Україні відбуваються зміни у рівні оплати праці, але 
рівень зростання є меншим від зростання обсягів виробництва. Зростання рівня оплати праці 
у сільському господарстві свідчить про спроби мотивувати сільське населення. Збільшення 
рівня оплати праці, супроводжується скороченням числа працівників, зайнятих у сільському 
господарстві. Такі тенденції створюють базу для подальшого розвитку аграрного сектора 
економіки України, підвищення його конкурентоспроможності, але породжують проблеми 
сільської зайнятості. Відповідно до цього потрібно застосовувати комплексні підходи 
вирішення поставлених питань. Подальше підвищення рівня заробітної плати має 
відбуватися збалансовано і узгоджено із зростанням продуктивності праці. Також ці заходи 
повинні враховувати створення нормальних умов відтворення робочої сили на селі. 
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Modern methods of regional infrastructure operation are considered in the following article. Principles, which 
are complemented from the point of view of modern comprehensions, tendencies and processes for the homeland theory 
and practice are pointed. Basic principles of modern types of regional infrastructure operations are named. Carried out 
researches and conclusions allowed to determine the row of the most important tasks for the today`s operation of 
regional infrastructure. It was extracted that the most important task for using operational methods is the striving for 
the optimal use of region`s infrastructure. It is offered to use the methodology based on four consecutive steps, on the 
basis of experience of the developed countries. The determination of category “Region infrastructure operational 
systems” is presented on the ground of theoretical studying of regional operation. The concept model of regional 
infrastructure operation system is shown. It has famous but rare used components: competences, the operational 
mechanism that act the major role for modern conditions of today`s dynamical development of the regions. 
Organizational-governmental methodology of developing the regional`s infrastructure operation that includes the 
integral totality of methods such as restructuring, privatization, governmental-private partnership and innovate 
approaches is offered. 

 Кey words: operational principles, the infrastructure development, methods of operation, the methodology of 
operational system development. 

      

У статті розглянуті сучасні методи управління регіональною інфраструктурою, наведені принципи 
регіонального управління інфраструктурою, які доповнені, з урахуванням сучасних уявлень, тенденцій і 
процесів, найбільше актуальними для вітчизняної теорії й практики. Названі базові принципи сучасного 
регіонального управління інфраструктурою. Проведені дослідження й узагальнення дозволили визначити ряд 
найважливіших завдань, котрі стоять сьогодні перед управлінням регіональною інфраструктурою. 
Відзначено, що самим головним завданням застосування нових методів управління є прагнення до 
оптимального використання інфраструктури регіонів. Пропонується використовувати, на основі розгляду 
досвіду управління інфраструктурою розвинених країн, методику засновану на послідовному вирішенні  
чотирьох завдань. На основі вивчення теоретичних основ регіонального управління, представлено визначення 
категорії « системи управління регіональною інфраструктурою». Представлена концептуальна модель 
системи управління регіональною інфраструктурою, у якій у відмінності від традиційних, представлені хоча й 
відомі, але рідко застосовувані складові: компетенції, механізм управління, які відіграють ключову роль у 
сучасних умовах динамічного інноваційного розвитку регіонів. Запропонована організаційно-інституціональна 
методологія розвитку системи управління інфраструктурою регіону, яка включає інтегровану сукупність 
таких методів як реструктуризація, приватизація, державно-приватне партнерство, а також інноваційні 
підходи до управління. 

Ключові слова: принципи управління, розвиток інфраструктури, методи управління, модель системи 
управління, методологія розвитку системи управління. 

 

The progressive development of the region that is linked with the structure rebuilding and 
moving towards the innovate model introduces the formed processes of nationwide changes and it 
assumes not only the improvement of separate links and properties of the region but also the 
implementation of new organizational and social-economical elements with liquidation of the 
obsolete structures, forms and methods.  

The regional operation is aimed to activate the use of all types of available infrastructure, 
opening the new market and social possibilities, creating new stimulating conditions, supporting the 
favourable environment for rising the effectiveness and quality for people`s living. Also there is a 
special dependence between the fullness of use of the acquired potential and the quality of regional 
operation. It is shown as followed – the higher the professional level of regional operating is, the 
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better the region`s potential is being used. So, the own infrastructure using level is determined by 
the level of modern types of operating. This interrelation is presented as the valuable modern 
regional operation dependency.    

The analysis of the last publications and researches. 
Lots of scientific workers, such as – Andreev A., Larina N., Merkyshev V., Myratov M., 

Porter M., Yshvitskii L. searched for the approvement methods for the regional operational systems. 
But the problems of regional operating, establishing the competitiveness of the regions, are rather 
aspectual and need for the further researches.   

The purpose is the observation of methodical approaches for the searching of modern 
instrumentation for the operation of regional infrastructure development. 

The main material of researches. The way to the modern development operating of the 
infrastructure foresees the transformation of the regional operational systems, that allows the 
Ukrainian`s regions to reach the competitiveness not only in the country, but in the international 
level.  

As it can be seen from the experience of developed countries in the world, especially 
European union, the first steps for the developing the infrastructure are the processes of its 
restricting, because the implementation of modern methods of operating suppose attraction of 
considerable costs. So, each program of reformation of the infrastructure suppose the need for new 
resources and mechanisms, that will ensure such financial attractions and due development of the 
infrastructure.   

The implementation of modern region infrastructure operation methods without previous 
studying of their influence in the developed countries, examination of their nature, will not lead for 
the growth of competitiveness of the economy but can cause the social tension and economic 
recession.     

Taking into account the importance of such methods for the region infrastructure operating 
we shall stop on them in details.  

The main task of implementation of the new methods of operation consists of the aiming for 
the optimal use of the region`s infrastructure.  

It is considered as possible (on the basis of the experience examination of the developed 
countries infrastructure operating) to use the following method, based on consequent carrying-out 
four tasks.  Researches start from the statement of facts for the modern points of view, following by 
the marks and analysis of the results, carrying out seminars for consulting the concerned persons, 
preparation for the resumes and recommendations. The methodology of this research includes the 
projective management that holds four key tasks (each with appropriate under-tasks). 

For the starting of the researches the caution should be concentrated for the technical 
approaches and methodologies, on the data`s dynamics, examples of leading experience, that may 
lead for the more spread widening and using of the received results. But, the attraction of the 
experts and concerned persons leads for the falling of the importance of technical problems, 
because there are problems about the exchange of data based on more thin elements. They include 
the accumulated cultural values in the social sector, the property interests, commercial benefits in 
the private sector. The modern condition of the gathering information process concerning the 
transportation, data about movement is rather variable and grips dissimilar. The accessibility of 
such data remains the most urgent problem at all levels. Where the data is available, there is another 
problem, concerning its quality (enough for re-using across chain of value making). The questions 
of quality must be accompanied by the review of objectives, for which the required data should be 
available and re-used.     

The main results of researches consist in that there are different “directions”, which could be 
used by the managers of infrastructure operating, while separating traffics and transport data (and 
with another authorities of social sector and with commercial third parties). These directions 
separate the general point: where there is clear transporting process and the data of transporting 
elements are exchanged with the help of electronic systems with other regions in standard format 
dynamically. The general point can be reached in the following way: 
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1. Agreement for the specification of the received data, that is remained in the limits of 
framework “transportation and traffic data”; 

2. Determination of special formats for presenting them in the field of “transportation and 
traffic data” in electronic form (static and context information); 

3. Agreements of the structural data elements that are stated as measures for the   
organisation of movements; 

4. Agreement as to the special format for presenting the status renewal in electronic form 
(the dynamics of information in real time).   

5. The guarantee of the publication of all the results as to the previous steps. 
6. The guarantee, that the information, described in (5) is available for another 

governmental authorities and suppliers of intellect transport systems services. 
The purpose of the first task consists of preparation, documental approvement, awareness of 

the essence of organizational, contractual and technical problems, connected with gathering and 
using transporting data, controlling of the movement and plans for operation (to observe and check 
operational, technical and organisation decisions that were taken before). The gathered information 
must be analyzed more detailer to let coming into being projects and priority fields for the next 
studying  to be pointed and for their future development. These actions will allow the demanding of 
activities in cooperation with the key contacts.  

The research also includes the observation of selected scientific-research works with special 
elements of transportation operation, gathered in the following way: static data, data about the 
weight improvements, the declared technologies.  

The method of another task is to consider the overall and typical elements of the transport 
management plan to understand, what has made it successful in the operational meaning, what has 
motivated its development, fulfillment and publication these plans and whether the field of their use 
was in the form of instruments that allow to improve the accessibility and appropriateness the traffic 
data for the transportation.  

The research team considers the problems of transversal limiting cooperation and applying 
the approaches for communications improvement. The results, gathered while carrying out first and 
second task, that reflect modern condition of the considered questions were united. 

The third task consists of organisation and carrying out the seminar with concerned persons 
to observe the perspectives, that were identified previously in the literature and to acquire the 
deeper ability for the penetration of the essence for the estimated problems, to prepare the offers as 
to “Remarks for the operation of the transport management plan”. 

At the beginning of the fourth task the research team should carry-out the internal seminar to 
unite and observe the received results for the first, second and third task, to estimate the feedback 
and the condition of the process for the present moment. The received data is used to develop and 
improve the line of measures and recommendations to receive the preferred objectives in planning 
the transport operation. The main result is the final report, which at the same time should be the 
current document. “Remarks for the operation of the transport management plan” appears as the 
annex for the previous report, that are written in accordance for the plan of actions of intellectual 
transport system but are built on the basis of the current experience.  

The objective consequence of moving to the market economy is the fact, that the possibility 
of direct influence on the managing subjects of the region from the side of regional authority is 
limited. Direct administration, in the literal sense of the world, is possible only for the governmental 
type of property and only in the acceptable limits. The influence on the managing subjects of other 
forms of property, and also on the organisation with some part of governmental property in it may 
be only mediate. But the setting of task for the regional operation process is legitimate, because all 
the located organisations and departmental structures in any event take part in leading the vital 
activities and the region development.       

As a result of this special coordination of their operation, efforts and business activities is 
required. This supposes the availability of definite regional operation system.  



 184

It should be pointed, that the meaning of “Region infrastructure operational system” still did 
not gain the clear determination and scientific reflection thereon its certain direction.   

Still there are some definitions and schemes, that determine this meaning but they are full of 
useless objectivity or fragmentariness that is expressed in the presentation of limited set of elements 
– management subject and object, functions, structures, methods. Also, modern tendencies and 
activity forces, the meaning of knowledge and competency which play the more and more bigger 
part of the operation are not included.  

On the basis of the theoretical management studying and modern directions of management 
the next determination of this important scientific category may be formulated: Regional 
Infrastructure Operation system – is the complex totality of components that include authorities, 
objective strategic installations, principles, tasks and functions, resources, methods, competencies, 
technologies and instruments, different narrow interrelated subsystems that are in their integrity 
create the influence mechanism for the infrastructural potential of the region, its reproductive 
potential, that from its side determines the conditions of people vital activities, social and economic 
processes and is aimed for the rising of competitiveness of region economy and the people`s living 
quality.      

The distinctive feature of this determination from others consists in implementing such an 
element, as competence in the system, connected of all its components and also in determination of 
the influence mechanism for the purpose of Regional infrastructure operation systems main 
elements and pointing one of its objectives – rising of the regional competitiveness.  

The concept model of regional infrastructure operation can be presented on the picture №3. 
Well known, but rare used components are shown on it: competence, operating methods that play 
major role in modern conditions of dynamic regional development.    

The system alone forms the operating mechanism, moreover with the help of all main, 
pointed higher elements: authorities actions, objective instructions, principles, functions, structures, 
resources, methods, competencies, technologies, operational instruments. It can be said, that there is 
no operating mechanism without these system components, and at the same time there is no 
operating mechanism without operating system, because the last ones are not static, but highly 
dynamical with variable characteristics.  

The given model reflects the components totality and their interrelation in the system of 
Regional infrastructure operating, it presents the main operating objects, the fields of actual 
influence and objectives.  

External factors can influence the Regional infrastructure system: variable economic 
situation, national regulation and social-economic policy, contemporary national and foreign 
management achievements, regional authorities.       

Studying the theoretical basics of modern operation systems forming and functioning allows 
to distinguish the row of particulars for the ideal system, including: flexibility, adaptability, 
manoeuvrability; settled problems totality (economic, social, organizational, financial, ecological 
etc.); the rational realization of specific potential; modern management instruments effective use, 
management decentralization and horizontal links strengthening; fast reacting for different changes 
in internal and external environment, creativity activation, innovations, initiatives; business activity 
stimulation, business assistance, strategic planning implementation, the possibility of social 
consolidation forming in the regional partnership.    

The special principles of region infrastructure operating, the developed model and highly 
mentioned features result in certain theoretical base which should comply with the following 
requirements: to carry-out the scientific approvement of the objectives, stimulating and regulating 
the region development according to the national social-economic policy and market conditions of 
business activities, securing the completeness, balance, internal regional activities consolidation, 
forming the flexibility, regional activities adaptability and effective realization of own specific 
potential; to optimize combination factors for the wide social reproduction at different stages, to 
coordinate the processes of structure rebuilding activities, to take part and assist for region 
economic innovate model forming, to create the strategic vision of region development and strategic 
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plans realization; to organize mutually benefited interregional cooperation, to improve the region 
competitiveness and actively integrate in the world connection links.  

The forming of comprehensive regional infrastructure system will create the theoretical 
basics for the next scientific researches and allows to increase the exact region functioning 
effectiveness of specific region, successfully integrate into the global social development processes 
and to ensure the rising of people`s living quality.   For ensuring the grounded organizational-
institution development of the regional infrastructure operational system it is necessary to formulate 
certain principles, according which progressive changes should be made. These special changes in 
certain measure will be grounded on the basic principles of region operation and regional 
infrastructure management principles.    

Using of the same or other mechanisms and instruments or their combination will be 
depended from the specific condition and the level of certain regions infrastructure`s development, 
the objectives specific that are settled (for short and long terms perspective) and (that is already 
mentioned) and from the professional level of leaders and specialists of Regional operating 
authorities.   

The important place in region infrastructure operating must be occupied for the monitoring 
of realization scenario process, which purpose is the ensuring of uninterrupted control, the process 
and intermediate progress, revealing the deviations and forming the recommendations for region 
authorities as to taking decisions in due time for certain correcting certain actions, aimed for 
reaching objectives in the set parameters and fullness.      

From the point of above mentioned the following key principles of scientific objected 
Regional infrastructure operation are given.  

First of all, the systematic approach for the working condition development, perspective 
directions of regional infrastructure development and its separate components, sectors, branches 
that include all the operation levels. After, the continual improvement of multilevel territorial 
planning with high accounting of region specific and variable external and internal conditions is 
required. The following principle is the preference of creativity in development, correcting 
infrastructure development plans. Besides, different regional copartnership broad attraction, 
discussion, operating region infrastructure approvement and realization, adequate Region operating 
mechanism development and application, systematic complex monitoring of operation realization 
and its correction as to variable conditions is required.   

Systematic application of the mentioned principles allows to create high operating level in 
the Regions that is capable to resolve actual regional infrastructure development tasks effectively so 
as its competitiveness rising.     

On the basis of overall operating ideology, basic regional operating principles and regional 
infrastructure operating key principles it enables to determine and formulate regional infrastructure 
operating system organisation-institutional development specific principles in comprehensive 
conditions. Herewith, regional operating systems general methodological development priorities 
should be taken into account, that can be determined as the following: social development modern 
era conditions accordance, perspective orientation, systematic institute influence, modern 
knowledge value, leaders and experts competence and creativity irreplaceability, ethical aspects 
following responsibility.       

Speaking about the last mentioned priorities (not remembered before), it appears in the first 
plan the ripe changes in the Governmental operating system in connection with low level  moral 
culture, that formed nowadays. Modern administration improvement on the regional level and its 
interrelation with business-structures in civilized frames is impossible without the high morality 
principles and arising relations, that appeared and specially actual for the present reality.    

Further it should be pointed, that in organizational reforming practice the role of economic 
and social institutes is often underestimated, because it foresees, that the fundamental rules and 
mechanisms of progressive motion are established on the national level.  But in operating region 
such factors play the major and even deciding role: the quality of civil society, the specific for the 
business operating in the region and the activity of business-society, traditions, agreements and 



 186

progressiveness of regional elite groups, economic institute accordance for modern conditions. All 
this should be taken into account and valued from different sides.     

From the view of highly-mentioned considerations, affirmations and approvements, the next 
principles for organization-institutional development for the regional infrastructure are formulated 
[1-3]:  

- The systematic nature of organizational and institutional changes at all links and levels; 
- The balance of institutes, that ensure operating system and region infrastructure 

innovation development   
- The compatibility of changes in systems of infrastructure operating with level of 

development and condition of regional copartnership with its moods and readiness to perceive 
changes. 

- The building of successful system of knowledge, cognitivity, competence, creativity and 
studies. 

- The creation of complex information provision of infrastructure operating system and 
reliable feedback.  

- Maximization of internal potential realization of system in innovate changes condition. 
- The control of progress, main parameters and changes results. 
The highly given specific principles set one of the basics of offered methodology.  
Organizational-institutional development methodology of regional infrastructure system 

include integral totality of the following methods of operating, such as – privatization and private-
state partnership and also innovate approaches for operating. 

The given methodology that is based on specific principles, mentioned methods and 
approaches is developed for the first time and it changes principally from other systems. 

During the use of organization-institutional methodology of Regional infrastructure 
operating system it is important the creating of development program that will be based on modern 
principles and methods of operating and to include its modernization and specific of Regional 
infrastructure and particulars of external environment.   

The also actual task is the rising leaders and specialists competence in the regional 
development system for solving which special organizational-methodological approach is required. 
In connection with this, it is vitally important the application of progressive and verified modern 
methods for the Regional infrastructure operation system.  

According to the author`s scientific conception, the systematic use of pointed components is 
capable to ensure the scientific-based approach for the regional infrastructure operating systems in 
modern conditions.  

Resumes. The methods of operating should be directed on such influence objectives that 
may prevent regional economic development and rising the competitiveness of the region, exactly: 
insufficient securing of the infrastructure region, as industrial and social, imperfect competition, 
low information liability, unstable macro-economic situation.  

Directivity and contents of regional operating on the present stage define the forming of its 
mostly prioritized principles and influence economic development. For the basics principles of 
modern regional infrastructure operating, from our point of view, it is necessary to relate the 
following: the balance between centralization and decentralization, scientific validity, strategy, 
innovations, governmental-private partnership, mobility and adaptiveness, resource securing of 
fixed competence, the situationality of actions. Resting upon the named principles, regional 
infrastructure operating will be able to ensure the completion of tasks and region objectives 
approaching.    

The main task of new methods application – is the aiming for optimal use of region 
infrastructure. 

It seems to be possible on the basis of high developed countries experience to use the 
methodology, based on consecutive solving tasks.   

The concept model of regional infrastructure system is presented. It, as against from 
traditional organisation-structure models, has famous but rare used components: competences, the 
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operational mechanism that act the major role for modern conditions of today`s dynamical 
development of the regions. 

Organisation-institutional methodology of infrastructure operating system development 
include the integral totality such methods of operating as privatization and Governmental-private 
partnership and also innovate approaches for management (for example intellect systems of 
transport operation).    

The given methodology, that is based on specific principles, pointed methods and 
approaches is developed for the first time, it is principally differs from the attempts, that are being 
used by its systematic, origin and integral use of its main ideas and actual clauses. While using 
organizational-institutional development methodology of infrastructure operation system it will be 
important creating Region infrastructure development program, based on modern principles and 
operation methods and to include its modernization and to take into account the specific of regional 
infrastructure so as particulars of external environment.    
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Islamic economics or the Islamic economical model is a system of management, which is 
based on the rules and principles of Muslim law. However, in contrast to Islamic law, which 
governs relations among the predominantly Muslim, the Islamic economical model is addressed to 
all mankind, not only Muslims or people of other monotheistic religions - Judaism and Christianity, 
which is also known as Islam, is prohibited interest on loans. The main aim is to find alternative 
solutions to solve the problems of today, primarily - in the field of finance. At the same principles 
and ideas of Islamic economics not only became available to scientists and theorists, but also found 
application in practice. 

The Islamic financial system - the most important part of Islamic economics. A significant 
number of studies on Islamic economics in the West and the East it is often only about 
finances. This is not surprising since it is in the financial sector are particularly the most way of the 
Islamic economical model, whose main aim was to find an alternative interest rate of 
financing. Islamic financial system can be described as a combination of methods and mechanisms 
that allow for economic activity without violating the basic principles embodied in Sharia (Islamic 
law) [1, с.18].  

Speaking of  Islamic economics, it is important to understand that this is not about the 
formulation of any special laws of economic development, but only on alternative methods of 
farming, which are based on beliefs of scientists from the camp of the Muslim East. Islamic 
financial institutions are part of the modern world economy, and subject to the same economic laws 
as conventional (non-Islamic) financial market participants. However, under existing laws, both 
economic and proper legal Islamic financial institutions provide the opportunity for everyone to 
take advantage of financial products, to alternative laminable percentage basis.  

The global world economic crisis has generated speculation financiers, increased in many 
countries, interest in Islamic financial institutions. This has been a number of reasons. First of all, 
the beginning of the crisis in several Western states was accompanied by a liquidity crisis, which 
has led some Western banks to seek financing in the Gulf. However, to get the necessary funds 
from local financial institutions, as a rule, it was possible only if the use of Islamic financial 
methods of financing. The fact that Islamic financial institutions have proven resilient to the global 
crisis because of Sharia such companies is forbidden to invest in some potentially dangerous assets, 
including risky mortgage, as well as classical derivative. This is where the western banks and other 
financial institutions suffered the greatest losses [2].  

Islamic banks also invest in companies and firms whose activities are contrary to Islamic 
precepts. In particular, they do not invest in companies that are associated with the production and 
marketing of alcohol, pork or weapons. Another equally important reason was the availability of a 
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wide range of individuals through the development of information technology information on the 
Islamic financial system, theoretically eliminating the use of speculative instruments and methods 
that led to the mortgage crisis in the U.S., and earlier - to the Asian financial crisis of 1997-98.  And 
finally the last role was increased among the Muslims demand for Islamic financial products and 
services. 

The Republic of Kazakhstan was the first in the CIS and Central Asia, has introduced a 
legislative framework for the development of the financial center of Almaty to become Islamic 
financial hub in the Central Asian region. Law of the Republic of Kazakhstan on the organization 
and activities of Islamic banks and Islamic financial organization of Islamic banks and Islamic 
investment funds and issuing Islamic securities. Thus, under the laws of Islamic banks will operate 
as independent commercial banks under a special license. Each time an Islamic bank will act on 
board the principles of Islamic finance, which determines compliance with the Islamic bank 
transactions to the principles of Islamic finance. Islamic banks will provide services trade finance 
(Murabaha), equity co-financing (Musharaka), rent (lising, idzhara), fiduciary money (investment 
deposit, Mudaraba), agency services under the Islamic Banking Act (Huacala). 

The difference of Islamic investment funds from the classic is that they will invest in 
equities and assets that are not contrary to the principles of Islamic finance. Investment  Solutions  
Funds will also be approved by the Council for the Islamic financing principles.  

The law provides for issuance of Islamic securities. World practice shows that resources in 
the Islamic equity market attracted mainly for the construction of infrastructure such as airports, 
factories, roads, or to purchase assets, which requires attracting large sums of money (eg, aircraft, 
ground). At the same time investors receive income from the operation of these facilities. 

At that moment there are more than 20 kinds of Islamic valuable papers. Kazakh legislation, 
the Islamic valuable papers are Islamic participation certifications (sukuk al-musharaka) and 
Islamic rending certifications (sukuk al- idzhara). They represent a certificate of participation in a 
specially created a trust, by means of which the asset acquired. Thus, the owner has a share of 
ownership in the asset. In the case of Islamic lease certificates when the asset is leased, the owner is 
entitled to a portion of lease payments. Islamic certificates of participation issued for the use of 
funds for the organization of a new or existing development of the investment project [3, с.21].   

Thus, in Kazakhstan, a legislative basis for the development of Islamic financial institutions 
and the participation of Kazakh companies in the Islamic capital market is based. The creation in 
Kazakhstan of Islamic financial institutions and instruments has important long-term solution to the 
problem - the modernization of financial market and the decline in the share of so-called "Toxic" 
assets and speculative transactions. This will prevent situations like the one that led first to the 
mortgage crisis in USA and the financial system, and therefore the economy as a whole. It is 
obvious that the establishment of Islamic financial institutions will have the result only in the case 
of reforming the existing system of regulation of financial market participants. 

The success in the development of Islamic financial institutions was contributed to the 
development of other market segments. The next institution undergone a transformation on the 
principles of Sharia, or become insurance (takaful), as "insurance in the form in which it existed, 
did not comply with Islam".  

Many experts on Islamic insurance believe that the prototype of a modern institute of 
insurance may be called Diya Institute (literally "fee for blood") and conclude Institute (a tax 
benefit of needy members of the Muslim society). Since in Islamic law is not customary to divide 
the industry, this interpretation is quite reasonable. Term Takaful literally means "split or divided 
responsibility guarantee." In a practical sense, Takaful means mutual guarantee provided by a group 
of people united "against" a particular risk (the loss of life, property, or any form of valuables). The 
website of the Institute of  Insurance Malaysia following definition this term: "Takaful - is" 
protective "plan based on the principles of Sharia, which essentially consists of the following: 
participant brings the total amount of  takaful - a fund established by similar donations (tabarru), 
signed contract (aqad), agreeing thereby maintain notify the participant, who will need help". 
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Takaful operators are actors (insurers) and participants (policyholders). Terms and 
Conditions, which shall be guided by the insurer to avoid the uncertainty, can be formulated as 
follows:  

1) the contributions made by each party (the insured) is deposited into a special fund from 
which compensation takes place in the event of the loss. All contributions to the Takaful fund are 
treated as a gift or sacrifice. But there is another fund which receives contributions from the rest, 
and from which funds are invested in already profitable project (in any which does not contradict 
Shariah profitable business). From the fund participant receives the income, regardless of the 
insured event. The operator (insurer) and under the terms of the contract, knows his share of the 
profits stipulated in advance. The size of the revenue depends solely on the operations conducted by 
the company and not a fixed, independent of the actual percentage of the profits; 

2) the contributions paid, or part thereof may be used only in operations that are not 
prohibited by the Shariah;  

3) The main objective of Islamic insurance is to provide a guarantee of the participants. 
Islamic parties to a contract of insurance may act as the role of those warrants, as well as those who 
are guaranteed;  

4) the exclusion of interest relationships that occur when commercial insurance; 
        5) as well as in banking for the business activities of insurance is designed to observe the 
Sharia Board, whose tasks include the evaluation of new products (services) companies, and 
conducted its operations in terms of their conformity to the norms and principles of Islamic law;  

6) All parties to the contract of Islamic insurance shall act in accordance with the principle 
of the highest integrity (utmost good faith), common to all insurance operations of the world;  

7) The insured shall have the right to nominate their representatives to the board of directors 
of takaful companies;  

8) in Takaful in accordance with the Sharia, as opposed to commercial insurance, does not 
violate the conditions of inheritance. 

However, to date, the traditional form of commercial insurance in the Republic of 
Kazakhstan adopted does not meet all the requirements and needs of the population. Since some 
elements of traditional insurance against the principles of Sharia, which makes it extremely difficult 
to spread and popularization of insurance among the Muslim population. Also, given that much of 
the population of Kazakhstan is traditionally Muslim it can be argued that Islamic insurance 
products will be in great demand by the Muslim population. It should be noted that Islamic 
insurance consumers are not only Muslims. The implementation of Islamic insurance based on the 
concept of reciprocity, the possibility of investment income could increase interest in this type of 
insurance among other parts of the population. In world practice, much of the Islamic insurance 
operator customers are not Muslims.  

The world's first Islamic insurance company was established in Sudan in 1979. There are 
currently over 90 companies offering services, life insurance and general insurance services in 
accordance with Shariah. There is no established source of data for the segment of the Islamic 
Insurance - Takaful. The average growth rate in annual terms during 1995-2000 was 63%. Based on 
this statistical information, the amount of gross premium rates now could conceivably make a U.S. 
$ 5 billion, provided the amount of insurance coverage equal to the estimated total assets of U.S. 
$20 billion.  

Profit organization formed by Islamic insurance based on the type of the model control the 
takaful fund. To date, the most popular models of Takaful system is a model agency – Wakala is in 
the Arab world, a model with a profit – Mudaraba is used in Malaysia (as well as modified versions 
of both models) and a combination of these two models – Wakala Mudaraba. Another, more 
specific model – Wakf is used in Pakistan. In the model of Mudaraba an Islamic insurance company 
acts as mudarib (trustee), and participants of the takaful fund as rabb-ul-mal (the principal). 
Mudaraba model implies that the takaful operator is engaged in investment management of assets of 
the insurance fund and underwriting. All investment income is divided between an Islamic 
insurance company and insured in accordance with a predetermined ratio. The insurance excess (the 
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difference between premiums and paid insurance indemnity) remains in the takaful fund, that is 
owned by the participants. 

In the modified model Mudaraba insurance surplus is distributed among the takaful fund and 
the takaful operator in a predetermined ratio. All operating costs in both models carries the takaful 
operator. The results is that the company’s share of investment profits is often higher than that of 
the fund. Among Muslim jurists there are different opinions as to whether the conduct of Islamic 
insurance in the framework of the Modified Mudaraba. Contentious issue in this case is the concept 
of apportionment between the insurers and insurers with the surplus. Some experts believe that it 
contradicts the principles of Shariah and this surplus should  and this surplus should be fully owned 
by policyholders. In the framework of Wakala insurance company acts as an agent (Vakil) for 
insurers. In this model, the takaful operator receives a fixed amount of remuneration – a 
predetermined share of contributions (donations) of the insured. In this case the takaful operator is 
not involved in insurance or investment profits. In the modified model Wakala , similar to the 
modified model Mudaraba, insurance surplus is distributed among the participants and the takaful 
operator in a predetermined ratio. At that, the distribution is also the subject for criticism and has 
not absolute legitimacy in the system of Islamic insurance. Cover operating expenses are paid at the 
expense of the operator as a reward in both versions of the model Wakala.  

Currently, some regulators and international financial institutions recommended to use a 
hybrid model Wakala – Mudaraba. The hybrid model is a combination of models, Mudaraba and 
Wakala. Takaful operator receives a fixed share of contributions paid by policyholders plus the 
share of the profits derived from investment activities. Among takaful operators worldwide hybrid 
model Wakala – Mudaraba is gaining in popularity. In the framework of Wakf the takaful operator 
makes a down payment (Wakf) in wakf fund, whose assets are used solely for investment and not 
spent. Insurers shall contribute payment (Tabarru) in the wakf fund, which are used for the 
settlement of insurance claims. All profits from the investment management of wakf background is 
divided between the insurance company and policyholders in a pre-approved by the percentage 
ratio. In addition to the income of the Islamic insurance company has a set amount of agency fees. 
Wakf Fund surplus remains in the ownership of the fund. Feature of this model is the use of 
charitable mechanism – the Wakf. The shareholders of the operator make a down payment in the 
form of a special donation, with the loss of ownership of it. But this title is not transferred to the 
fund participants. According to Shariah exclusive property right in this case belongs to Allah. In 
this Wakf , means shareholders have the right to indicate various conditions of use and management 
of money funds entrusted as the Wakf.  

The difference in these models lies in the ways to generate profit of  takaful operator. 
Takaful operator profits generated by: 
1. Model “Mudaraba” – profit-sharing; 
2. Model “The modified Mudaraba” – the participations in profits; 
3. Model “Wakala” – agency fees; 
4. Model “The modified Wakala” – agency fees and profit-sharing; 
5. Hybrid model “Wakala-Mudaraba” – profit-sharing and agency fee; 
6. Model “Wakf” – profit-sharing and agency fees. 
In turn, participating in profits means: 
1. Model “Mudaraba” – investment income; 
2. Model “The modified Mudaraba” – the investment and underwriting profit; 
3. Model “Wakal” – does not imply participation in the profits; 
4. Model “The modified Wakala” – underwriting profit; 
5. Hybrid model “Wakala-Mudaraba” – investment income; 
6. Model “Wakf” – investment income (a substantial part of investment income generated by the 
takaful operator’s shareholders made money in the wakf fund) 

It should be noted that the model Wakala is a lot like the existing model of mutual insurance 
in Kazakhstan. Hybrid model “Wakala-Mudaraba” is most similar to the model adopted in the 
traditional commercial insurance. Model “Wakf ” in Pakistan has a unique feature of forming wakf 
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fund, which could give a significant competitive advantage in attracting customers. “Modified 
Wakala” and “Modified Mudaraba” are the least attractive in terms of participant Takaful fund, 
because it implies the division of insurance residue, whose presence is difficult to attribute to the 
merits of the operator. The author recommends to introduce Islamic insurance in the territory of 
Kazakhstan in the framework of the “Wakala” for productive cooperatives (mutual insurance 
companies) and in the hybrid or the Wakf model for public companies. You might also consider the 
introduction of Islamic insurance in all of these models. Then the use of takaful operator in a 
particular model will be a competitive criterion [4]. 

Let us try to analyze the prospects for the introduction and development of  Islamic 
insurance (Takaful) in Kazakhstan. To do this, we resort to this instrument as a classic SWOT-
analysis, which involves determining the strengths and weaknesses, potential external threats and 
opportunities. By the strengths of Islamic insurance in Kazakhstan are: 

1. Takaful system as opposed to traditional insurance does not contradict the principles and 
rules of Shariah, which allows the Muslim population of the country's peaceful enjoyment of 
insurance services; 

2. As practice shows, the Islamic insurance companies is inherent in a lower risk of 
defaulting companies, as takaful operator (insurer) has been operating as an agent of all the risks 
and to manage the fund are its members; 

3. The main objective of takaful companies are not commercial, and social: social welfare 
and mutual aid;  

4. The development of Islamic insurance in the world experience can afford to implement in 
Kazakhstan entirely new kinds of insurance products; 

5. Unlike traditional insurance takaful system implies the existence of possible control 
actions on the part of management fund participants. 

Weaknesses are specific and are determined only by the novelty of Islamic insurance in 
Kazakhstan, and therefore, over time, can be eliminated: 

  No experience in the field of Islamic insurance; 
  The problem of lack of specialists in the field of Islamic insurance must be addressed 

through education and training of relevant personnel; 
  At the initial stage of the problem the lack of experts in Islamic law can be solved by 

attracting foreign specialists;  
 The primary task of standing in the way of the introduction of Islamic insurance is the lack 

of legislation and regulations. The solution to this problem rests on the shoulders of the financial 
regulator;  

 The problem of lack of knowledge of the principles of Islamic finance in the population can 
be solved by the regulator and the Islamic financial institutions by providing relevant information 
through the media; 

  Lack of necessary investment instruments in the securities market, is perhaps one of the 
most difficult tasks. 
Potential and prospects of development of Islamic insurance indicate a high degree of need for the 
introduction of the segment:  

 Development of a complete system of Islamic finance in Kazakhstan and the positioning of 
the republic as a regional center for Islamic finance in the CIS and Central Asia is not possible 
without fully developed system of Islamic insurance; 

 The appearance of the insurance market of new companies and products will lead to more 
competition and thereby make insurance more accessible to the public, and promotes the 
development of the insurance market as a whole; 

  The development of Islamic insurance contributes to the development of Islamic finance in 
general, which in turn contributes to the development of real sector of economy of Kazakhstan, as 
the Islamic financial system in the first place is directed at financing the real sector;  
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 In the presence of Islamic insurance in the country to fully be able to operate the Islamic 
banking sector, which in turn helps to attract foreign capital into the economy of the state from the 
Middle East region; 

 Besides domestic insurers will be able to enter the markets of Islamic countries, where 
traditional insurance is banned or not popular among the population. 

Table 1 
SWOT – analysis of Islamic insurance 

 Strengths: Weaknesses: 
1.Enables the Muslims to use insurance services are not in 
consistent Shariah principles; 

1.Lack of experience;  

2. Low risk of default of the company; 2. Lack of specialists in the field of Islamic insurance;  

3.Themaingoal-thepublicwelfare; 3. The lack of experts on Islamic norms law;  
4.Newinsuranceproducts; 4. Lack of legislation and regulations regulation;  

5. Lack of knowledge of the principles of Islamic funding 
of the population;  5. Participants have the opportunity to control the activities 

of management. 6. Lack of necessary investment instruments in the 
securities market. 

Features: Threats: 
1. The development of a full-fledged Islamic financial 
system;  

1.Weak development of the insurance market and low
financial literacy;  

2. Increased competition in the insurance market;  2. There is of fraud;  
3. Contributes to the development of real sector the 
economy;  
4. Helping to attract foreign capital in the economy; 
5. The chance of domestic insurance companies on the 
markets of Islamic countries.  

3.The threat of market penetration by foreign players. 

 
In addition to establishing a number of threats that should be taken to a special account in 

the implementation of a system of Islamic insurance: 
1. Weak development of the insurance market. Unfortunately, to date, insurance enjoys low 

popularity among the population (except for compulsory). Private citizens do not even see the point 
of insurance as a financial instrument. This can be explained by the low financial literacy of the 
population; 

2. With the introduction of Islamic insurance is a risk of fraud in the form of low financial 
literacy in the general population and the lack of knowledge of the principles of Islamic finance in 
the population. Unfortunately, in Kazakhstan, has already been fixed the first precedent of fraud in 
the field of Islamic finance. According to the first Islamic financial services company in Kazakhstan 
JSC «FATTAH FINANCE» in the country on behalf of the company acted in a certain Islamic 
financing fund - Skywayfund engaged in activities to attract deposits from individuals and legal 
entities. The company JSC «FATTAH FINANCE» refutes the fact of participation in this activity 
[5]; 

3. In addition there is the threat of market penetration by foreign players. Since among the 
specialists of the insurance market of Kazakhstan there are no experts in Islamic finance, it is quite 
clear is that at the initial stage of development of Islamic insurance in the country can dominate 
experienced foreign companies. In conclusion, it should be noted that implementation of Islamic 
insurance in Kazakhstan will be quite difficult and time consuming. Islamic insurance is very 
different from the traditional, including the principles of investment guarantees and controls.  

 

References: 
1. Bekkin R.I. The funding mechanism in Islamic banking // Banking. - 2007. - № 9. 
2. Business under the laws of Shariah (media monitoring) // ed. M. Univ - www.umma.tatarlar.ru 
3. Petrov, V., A. Zaripov. Islamic banks: the concept, the history of, current state and prospects of development // 

Money and Credit. 2009. № 10. 
4. Regional Financial Center of Almaty (RFCA), www.rfca.kz 
5. JSC «FATTAH FINANCE», www.fattah-finance.kz. 

http://www.umma.tatarlar.ru/�
http://www.rfca.kz/�


 194

Bregeda O.A. 
PhD in of Economic Sciences 

Associate Professor of Banking Department 
Kyiv State University of Economics, Ukraine 

 

MAIN CAUSES OF NATIONAL CURRENCY EXCHANGE RATE 
VOLATILITY IN UKRAINE 

 

Брегеда О.А. 
к.е.н.,  

доцент кафедри банківської справи 
Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Україна 

 
ПРИЧИНИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
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The article deals with the problem of rapid devaluation of the national currency that happens lately.  It  makes 
us think about main causes of this phenomenon in order to find ways to prevent similar situation in the future and 
stabilize situation now. 
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Стаття присвячена проблемі швидкої девальвації гривні, що відбувається останнім часом і примушує 
задуматись про оснівні причини даного явища з метою пошуку шляхів її стабілізації та недопущення подібної 
ситуації в майбутньому. 

Ключові слова: девальвація, валюта, причини, НБУ, економіка 
 

Підтримання стабільності національної грошової одиниці в Україні – головне 
завдання Національного банку, яке закріплено в законі «Про Національний банк» [1]. 
Стабільність національної грошової одиниці виступає своєрідним барометром стану 
економіки, її збалансованості. Зовнішнім  проявом стабільності грошей виступає інфляція. 
Інфляція призводить до падіння купівельної спроможності грошей на внутрішньому ринку. З 
іншого боку на стабільність впливає валютний курс - знецінення національної грошової 
одиниці порівняно з іншими валютами світу - девальвація. Інфляція і девальвація тісно між 
собою пов’язані і в нормальних умовах мають взаємний вплив. Проте в надзвичайних 
умовах, подібних до тих, які переживає сучасна Україна, девальвація набуває самостійного 
значення і стає могутнім чинником нарощування інфляції з серйозними негативними 
наслідками для всієї економіки і соціальної сфери. Це робить дану тему надзвичайно 
актуальною. 

Причини девальвації гривні можна класифікувати за декількома критеріями. За 
характером розбалансованості валютного ринку можна виділити чинники, що діють з боку 
пропозиції і з боку попиту; за джерелами формування – чинники, що сформувались у секторі 
реальної економіки, у секторі державних фінансів, у секторі управління (валютна політика 
НБУ); за мотивацією суб’єктів валютного ринку – задоволення трансакційних потреб, 
страхування заощаджень від ризиків знецінення, задоволення спекулятивних інтересів. В 
сучасних умовах України різко посилилась дія всіх видів девальваційних чинників, особливо 
тих, що діють з боку попиту, який не був своєчасно локалізований засобами валютного 
регулювання. 

Найбільш загрозливими, постійно діючими і слабо керованими з боку держави є 
девальваційні чинники, що сформувались в реальному секторі економіки у вигляді ряду 
диспропорцій, які постійно поглиблюються, погіршуючи кон’юнктуру валютного ринку. 
Таки дисбаланси в економіці накопичувались поступово протягом останнього десятиріччя і 
проявляються у вигляді курсових збурень. 

 Ключовим фактором є переважаюча експортна орієнтація вітчизняного  виробництва 
порівняно з виробництвом для внутрішнього ринку, що спричинює надмірну залежність 
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країни від стану світової економіки, цін на експортну і імпортну продукцію та залежність 
валютних надходжень від пропозиції експортерів та попиту на валюту імпортерів, їх 
збалансованості.  

Вперше за останнє десятиріччя диспропорція з’явилась у 2006 році, коли обсяг 
експорту товарів і послуг виявився меншим обсягу імпорту (на 1.6 млрд. дол. США) і всі 
наступні роки ця різниця невпинно зростала (до 15.6 млрд. дол. США у 2013 році). У  2014 
році дефіцит експортної виручки  скоротився  до 5.5 млрд. дол. США,  але покращення 
відбулось не за рахунок реалізації програм з імпортозаміщення, особливо товарів критичного 
імпорту, стимулювання скорочення їх споживання (наприклад, стимулювання 
енергозбереження), а завдяки обвальному скороченню імпорту внаслідок політичних подій 
(анексія Росією Криму, війна в Донбасі) та інших негативних факторів [2]. 

Такий великий і тривалий розрив між експортними і імпортними валютними 
потоками неможливо було перекрити валютними надходженнями по капітальних і 
фінансових операціях платіжного балансу і він протягом багатьох років зводився з 
дефіцитом, що провокувало хронічне посилення девальваційного тиску на гривню.  

Крім цієї диспропорції на курс гривні негативно впливають і такі диспропорції 
реального сектору економіки як переважно сировинний характер експортного виробництва, 
значний рівень тінізації та монополізації економіки, високий  рівень корупції та ін. Всі  вони 
знижують ефективність економіки України, послаблюють її конкурентоспроможність на 
світовому ринку і гальмують нарощування валютних надходжень в Україну. 

Основною диспропорцією у сфері державних фінансів, що постійно «підточує» 
стабільність курсу гривні, є хронічний дефіцит державного бюджету. Тільки за останні 6 
років щорічний бюджетний дефіцит коливався від 20.3 до 70.01 млрд. грн., а загальна його 
сума сягає 300.0  млрд. грн. за цей період. Для фінансування цього дефіциту 
використовуються зовнішні і внутрішні запозичення в іноземній та національній валюті, 
внаслідок чого швидко зростає державний борг, в т.ч. зовнішній. Оскільки Уряд України 
став хронічним позичальником, на фінансових ринках падає довіра до нього, що спонукає 
зростання ціни державних запозичень і ускладнює повернення в майбутньому. 

Якщо запозичення здійснюються в іноземній валюті, то уряд повинен повертати борг 
в цій же валюті, для чого йому потрібно купити її на валютному ринку. Це істотно підвищує 
попит на валюту і посилює девальваційний тиск на гривню. Більше того, при цьому бюджет 
несе додаткові витрати на сплату процентів і втрати від девальвації гривні за період 
користування валютною позикою, що спричинює подальше нарощення бюджетного 
дефіциту і девальваційний тиск на гривню. 

Зменшити девальваційний ефект погашення державного валютного боргу на короткий 
термін можливо заміною покупки валюти на внутрішньому ринку позикою її на зовнішньому 
ринку (рефінансування боргу). В 2014 р. Україна не змогла здійснити рефінансування своїх 
зобов’язань, що істотно погіршило ситуацію на валютному ринку і дало відчутний поштовх 
до девальвації гривні в кінці 2014 – на початку 2015рр. 

Якщо державні запозичення відбуваються в національній валюті, то вплив їх на курс 
гривні теж має місце, але здійснюється переважно опосередковано, через збільшення попиту 
на іноземну валюту з боку тих, хто одержує грошові кошти з бюджету (в межах його 
дефіциту). Про це свідчить той факт, що в 2014 – на початку 2015 рр. обсяг ОВДП в портфелі 
НБУ зростав удвічі швидше, ніж в попередні роки і перевищив 340млрд.грн. Такий 
девальваційний спосіб погашення дефіциту державного бюджету є результатом тиску на 
Національний банк з вимогою прямо чи опосередковано монетизувати його, та відсутністю 
проведення урядом дієвих реформ в сфері державних фінансів, зокрема щодо державних 
закупівель, роботи митниць, оптимізації системи оподаткування та соціальних видатків 
тощо. 

                                                 
1 Очікуваний обсяг дефіциту за 2014р. 
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Крім розглянутих вище чинників з середини 2013р. в Україні загострилась дія 
переважно суб’єктивних чинників, таких як стремління уберегти капітал і заощадження від 
знецінення та спекулятивні мотиви. В основі цих чинників лежить посилення недовіри до 
національної валюти і до банків, що було спровоковано загостренням соціально-політичної  
ситуації в країні в кінці 2013р. Першими виявили недовіру до банків  власники переказних 
валютних рахунків, залишки на яких скоротились за листопад і грудень 2013р. на 3.63 млрд. 
грн. Залишки на всіх інших рахунках у цей час навіть зростали. Після окупації Росією Криму 
і загострення ситуації на  Донбасі стала поглиблюватись недовіра як до банків, так і до 
національної валюти. Всього за 2014р. було вилучено з банківських депозитів близько 130 
млрд. грн. Третина цієї суми була залишена на руках юридичних та фізичних осіб (у 
готівковому обороті), а решта була спрямована на внутрішній валютний ринок для покупки 
валюти, що спричинило істотне падіння курсу гривні в 2014р. і продовжує тиснути на курс у 
2015 р. 

Подібний девальваційний тиск на гривню протягом 2014-2015 рр. здійснювався також 
завдяки масовому стабілізаційному кредитуванні НБУ комерційних банків, які опинились 
перед загрозою втрати ліквідності. Завдяки відсутності належного контролю за цільовим 
використанням таких кредитів банки мають можливість виконувати свої зобов’язання з 
порушенням встановленої черговості, виводити з банків капітал їх власників та 
забезпечувати відплив за кордон їх VIP-клієнтів. Це підриває основи стабільності банків і 
провокує додатковий тиск на курсову стабільність гривні. Про реальність такої загрози може 
свідчити той факт, що за 2014р.кількість банків, до роботи яких НБУ пред’явив претензії 
становила 65, що в 66.5 рази більше ніж в 2013р., а обсяг наданих НБУ кредитів комерційним 
банкам зріс на 42.2% (на 33.9 млрд. грн.). 

Спроби НБУ стримувати падіння курсу гривні шляхом валютних інтервенцій давали 
короткостроковий ефект, але ціною втрати золотовалютних резервів. При цьому 
накопичений за попередні роки девальваційний потенціал не зникав і чекав слушного часу. 
Такий час настав, коли золотовалютні резерви знизились до свого граничного мінімуму – 6.0 
млрд. дол. США (необхідного трансакційного запасу валюти для здійснення запланованих 
валютних платежів протягом поточного року)  і НБУ втратив можливість здійснювати 
валютні інтервенції та перейшов на курсовий режим вільного плавання, внаслідок чого 
ринковий курс «злетів» до 30 грн. за дол. США. Щоб уникнути подальшого обвалу гривні і 
економічного колапсу, НБУ в лютому-березні 2015р. змушений був запровадити жорсткі 
обмеження на валютні операції банків і їх клієнтів – експортерів та імпортерів. 

Але  ці адміністративні заходи – лише тимчасова передишка, за якою може 
послідувати колапс зовнішньоекономічних зв’язків України. Відтермінувати  його на більш 
тривалий час можна лише за рахунок зовнішніх запозичень, перш за все кредитів МВФ. А 
остаточно зняти цю загрозу можливо лише шляхом проведення в країні комплексу глибоких 
економічних реформ. 

Великою проблемою для України стала глобальна недовіра до головного 
регулятивного органу – Національного банку, який відповідно до законодавства має 
незалежний статус у проведенні своєї політики, а реально зараз знаходиться під значним 
політичним тиском Уряду, Президента  (необхідність емісійного наповнення бюджету та 
штучне стримування курсу гривні для проведення парламентських виборів),  відсутність 
прозорої комунікації між НБУ та Мінфіном, узгодженої політики для покращення 
економічної ситуації, подолання валютної кризи. Крім того часто політика  НБУ недостатньо 
послідовна та виважена, що підриває до нього довіру учасників ринку.  Наприклад, невдалий 
вибір часу для переходу до гнучкого режиму формування валютного курсу на вимогу МВФ 
без попередньої стабілізації економічних процесів, ситуації на валютному ринку, під час 
воєнних подій на Сході країни; проведення ліберальної монетарної політики, прийняття і 
скасування певних рішень, непрозорість їх прийняття та реалізації, недостатній контроль за 
діяльністю окремих банків тощо.  Тому перш за необхідно відновити довіру до головного 
банківського регулятора, забезпечивши більш професійне керівництво, координацію дій 
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вищого керівництва з середніми ланками, відновити довіру до банківської системи в цілому, 
проводити системні реформи.  

Базовими, постійно діючими девальваційними чинниками в Україні є комплекс 
диспропорцій в секторі реальної економіки та державних фінансах, які спричинюють 
хронічне накопичення девальваційного потенціалу, стримувати який певний час удавалось 
ціною втрат золотовалютних резервів. Як тільки такі можливості стримування 
зменшувались, девальваційний потенціал «проривався» у вигляді періодичних обвалів курсу 
гривні і подорожчання долара США. Для покращення поточної ситуації на валютному ринку 
необхідно провести ряд заходів, зокрема: 
 Прийняти Закон про валютне регулювання для  нормалізації валютних відносини в 

країні, що дозволить розв’язати окремі питання автоматично. Нині у нас і досі закону 
немає, а діє декрет про валютне регулювання від 1993 р. з значною кількістю «змін і 
доповнень» , який суттєво ускладнює дані процеси. 

 Відновити  довіру звичайних громадян до банківської системи, дати можливість вільно 
забирати свої валютні депозити без будь-яких обмежень.  А такі впровадження  як 
встановлення прибуткового податку на дохід від вкладів населення, додаткового 
пенсійного збору на продаж валюти, як показала практика, не підвищують привабливості 
банківської системи для населення  особливо в кризовий період. 

 Потребують скорочень обмеження на банківські валютні операції для населення, оскільки 
обсяг попиту на іноземну валюту незначний через зменшення реальних доходів 
громадян, подорожчання вартості життя, суттєву девальвацію гривні. Це зніме додаткове 
напруження і не дасть змогу процвітати частині нелегальних валютних операцій.  

 Залучити додаткові кошти в іноземній валюті населення можна шляхом випуску 
валютних ОВДП з можливістю їх вільного обігу, котирування, забезпечення високої 
ліквідності. 

 Треба посилити контроль над виведенням валютних коштів з країни через запровадження 
відповідальності співробітників і менеджменту як банків, так і НБУ за порушення і 
неналежний контроль. 

Надійно зупинити процес  девальвації національної грошової одиниці може тільки 
глибока комплексна реформа всіх сфер економіки. 
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У статті розглянуто стан розвитку фінансової системи України та виявлено проблеми, що 

перешкоджають ефективному її розвитку у сучасних умовах ринкових перетворень. Досліджено динаміку 
дохідної та видаткової частини, а також визначено процентний розподіл витрат та доходів у системі 
фінансів України. Порівняно рівень ВВП у країнах Європи і в Україні та запропоновано заходи, що 
сприятимуть  розвитку фінансової системи. 

Ключові слова: фінанси, бюджет, розвиток, проблеми 
 

Сучасний розвиток фінансового сектору України, відбувається за умов глобальних 
трансформаційних перетворень, які з’являються у сфері бюджетно-боргових та податкових 
проблем в умовах зростаючих економічних дисбалансів в контексті світових фінансових 
зрушень. Сьогодні влада розглядає радикальні зміни щодо реформування національної 
фінансової системи, спрямовані на зменшення негативного впливу міжнародного 
середовища, збереження соціально-економічної динаміки розвитку, забезпечення 
довгострокової фінансової стабілізації та підвищення загальної інвестиційної привабливості 
країни. Але розміри накопичених дисбалансів та високий ризик трансферу здатні істотно 
погіршувати результативність фінансового регулювання у країні. 

Стан розвитку фінансової системи будь-якої держави є передумовою не лише її 
соціально-економічного розвитку в цілому, але й економічного розвитку їх регіонів зокрема. 
У період становлення України проблема збалансування існуючої системи фінансів є 
першочерговою, оскільки від неї залежать темпи розширення сектору малих і середніх 
підприємств, і відповідно, темпи економічного розвитку країни. Оскільки на сьогоднішній 
день фінансово-економічна ситуація в Україні є складною і нестабільною, проблема пошуку 
шляхів її стабілізації є досить актуальною і потребує більш детального дослідження. 

Загальні теоретичні і методологічні положення стосовно фінансів, фінансової системи 
висвітлені в працях учених, таких як В.Л. Андрущенко, І.В. Бураковський, 3.С. Варналій, 
О.Д. Василик, А.І. Даниленко, О.П. Кириленко, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та 
багато інших, які наслідували давню традицію викладання фінансової думки, започатковану 
М.М. Алексеєнком, М.X. Бунге, І.І. Янжулом та іншими.  

Мета роботи полягає у обґрунтуванні особливостей розвитку фінансової системи 
України, а також виявлення проблем та факторів, що перешкоджають її ефективній 
діяльності у контексті здійснення необхідних реформ та завдань в ринковому середовищі 
країни. 

Уся фінансова система представляє собою сукупність усіх сфер та галузей, де є 
обов’язковим потік фінансових ресурсів. Тобто, це і фінанси суб’єктів господарювання, і 
державні фінанси, міжнародні фінансові відносини, страхування, фінансовий ринок тощо. 
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Від ступеня розвитку і збалансованості кожної з цієї галузі зокрема, залежить рівень 
розвитку і збалансованості усієї фінансової системи України загалом [1].  

Значення  фінансів країни важко переоцінити, адже вони допомагають мобілізувати 
заощадження, розподіляють інвестиційні ресурси, забезпечують страхування необхідних 
ланок та об’єктів, здійснюють розподіл та диверсифікацію ризиків, сприяють посиленню 
корпоративного контролю  в країні. 

В економічній літературі фінанси розглядають як систему економічних відносин між 
державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і 
міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та використання 
грошових засобів на основі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і 
національного доходу [2, с. 476], а фінансову систему – як сукупність фінансових відносин 
різних рівнів та інститутів, що забезпечують їхнє функціонування [3, с. 337], мають 
особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів. 

Поняття «фінансова система» є розвитком більш загального поняття «фінанси». 
Фінанси, як відзначалося раніше, виражають економічні суспільні відносини. Проте в кожній 
ланці фінансів ці відносини виявляються по-різному, мають свою специфіку. Кожна ланка 
фінансів певним чином впливає на процес відтворення, має свої, властиві їй функції. 
Найбільшої ефективності фінансова система держави досягає тоді, коли відлагоджена та 
законодавчо закріплена діяльність кожної її ланки. Розглянемо на рис. 1 які складові входять 
у фінансову систему. 

 
Рис. 1.  Складові фінансової системи 

 

Ланка фінансової системи відображає відокремлену частину узагальнюючої 
сукупності фінансових відносин. Це державний і місцеві бюджети, централізовані і 
децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси комерційних 
суб'єктів господарювання тощо. 

Фінансова система України значно змінила темпи свого зростання за останні роки та 
зазнала значних перетворень. А саме, в Україні кількість фінансових установ і інститутів 
збільшується з кожним роком, поступово розвивається валютний ринок та ринок цінних 
паперів, що є досить позитивними  зрушеннями в фінансово-економічній системі держави. 
Крім того, зростає роль банківських структур у підприємницькій діяльності, значення 
страхових послуг, як можливості страхування від різного виду ризиків, що раніше не було 
таким популярним як  на сучасному етапі розвитку нашої держави. 

Але не дивлячись на існуючі позитивні зміни стан розвитку фінансової системи 
України має достатньо проблем, що значно гальмують розвиток регіонального ринкового 
середовища країни. Фінансова система не завжди дозволяє ефективно й у повній мірі 
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акумулювати фінансові ресурси та розподіляти їх між різними сферами. Як наслідок, 
гальмуються процеси припливу інвестицій, знижується конкурентоспроможність реального 
сектору економіки, знижується загальний рівень розвитку фінансово-економічного сектору 
держави. Фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов’язана з її 
функціонуванням, тому ефективність та результативність її діяльності нерозривно пов’язані з 
прагненням та раціональними діями держави щодо удосконалення розвитку системи 
фінансів в Україні. 

Серед основних проблем, з якими стикається держава є розвиток тіньової економіки, 
повільні темпи ринкових перетворень реального сектору економіки. Більш цього у 
глобальному сенсі  в Україні відсутня дієва та удосконалена модель розвитку фінансової 
системи, недостатній рівень капіталізації інститутів фінансової системи, низька якість та 
конкурентоспроможність фінансових послуг, відсутність консолідованого нагляду за 
фінансовими установами [4]. 

Суттєва нестабільність державних заходів щодо сприяння розвитку фінансової 
системи у країні зумовлені не лише помилками у впровадженні фіскальної політики, 
неефективним розподілом бюджетної та видаткової частин, але й проблемами у здійсненні 
податкової політики. Першочерговим завданням розвитку фінансової системи в Україні є 
зменшення податкового тиску, покращення адміністрування податків та зборів шляхом 
створення клімату довіри між органами державної податкової служби та бізнесу, а також 
створення ефективної системи консультаційного обслуговування платників податків. 

Важливою умовою стабілізації  системи фінансів України є проведення та 
цілеспрямоване використання фінансової політики у державі, адже саме держава спроможна 
задіяти необхідні важелі розвитку фінансів у економічному просторі та здійснити необхідні 
реформи щодо її ефективної діяльності. Одним із варіантів якісної трансформації фінансової 
системи країни може бути використання прогресивного світового досвіду провідних країн 
світу - Великобританії, Німеччини, Японії – у галузі створення єдиного регулятора  
фінансової діяльності. За допомогою цього досвіду стане можливим уникнення протиріч у 
сфері контролю за фінансами, а також формування надійної платформи для  інтеграції 
України у світову фінансову систему. 

У країнах світу із розвиненою економікою державний борг перебуває на рекордному 
рівні та сягає значення 230% (Японія), у той час як в Україні за даними МВФ цей показник 
складає близько 40%, при цьому реальне значення цього показника значно більше. Залучені 
Україною позики вирізняються своєю короткостроковістю і високим рівнем процентних 
ставок, що за умов незбалансованого державного бюджету загострює проблему державного 
боргу, а також свідчить про значне зменшення платоспроможності країни та зниження її 
фінансової стабільності. 

Розв’язання боргової проблеми за рахунок видатків бюджету означає суттєве 
скорочення бюджетних видатків на соціально-економічний розвиток. Реструктуризація 
державного боргу також не полегшує обслуговування державного боргу, тому що вона 
здатна лише перенести строки сплати держави за її борговими зобов’язаннями. Тому, 
потрібна докорінна зміна розвитку системи фінансів, її підпорядкування актуальним 
потребам економічного зростання, досягнення необхідних темпів приросту ВВП та повної 
зайнятості, забезпечення фінансування соціальних програм, формування достатніх обсягів 
інвестиційних та кредитних ресурсів. 

Основною перешкодою у впровадженні бюджетної політики є значне відхилення 
дохідної частини від видаткової  в результаті чого виникає значний дефіцит фінансових 
ресурсів. Розглянемо дохідну та видаткову частину бюджету України за період 2010-2013 рр. 
Як показує рисунок усі роки спостерігається перевищення витратної частини бюджету над 
дохідною, що спричинено нераціональним та нецільовим використанням фінансових 
ресурсів. Також причиною такої ситуації є  зростання податкового навантаження з метою 
підвищення державної дохідності, що не відповідає принципам соціальної справедливості. 
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Рис. 1. Динаміка співвідношення дохідної та видаткової частини бюджету України  

за 2010-2013 рр. [5] 
 

Країна характеризується нераціональною, не планомірною структурою витрат та 
неефективним, безперспективним витрачанням бюджетних коштів. Нерівномірність 
співвідношення доходів і витрат поширює значну кредиторську заборгованість, що показує 
низький рівень забезпеченості суб’єктів господарювання.  

  
Рис. 2. Процентний розподіл витрат та доходів у системі фінансів України 

  
Тому, одним із найболючіших питань є пошук шляхів збалансування фінансової 

системи. На загальнодержавному рівні вже робилися спроби у частині затвердження та 
виконання бюджету, хоча вони приводили лише до формальної відповідності, а на практиці – 
дефіцит та зростання державного боргу. На регіональному рівні ситуація також складається 
не найкраще, оскільки в різних регіонах дохідна та видаткова частини не співпадають. 
Звітність та подання інформації до реєстру банками не має досконалих механізмів 
оперативності і прозорості, це зумовлює високий рівень несприятливого вибору і морального 
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ризику, що впливає на розвиток фінансової системи [6]. Розглянемо докладніше в які ланки 
спрямовується найбільша частка фінансових доходів та фінансових витрат в Україні. (рис. 2). 

Як видно з табл. 1, найбільша частка витрат спрямовується на соціальні послуги, які 
передбачають витрати на охорону здоров'я, освіту, соціальні допомоги, субсидії бюджетам 
місцевих властей на інші цілі. Дещо менший відсоток витрат здійснюється на господарські 
потреби, а саме, на капіталовкладення в інфраструктуру, дотації державним підприємствам, 
субсидії сільському господарству, витрати на здійснення державних програм. 
Адміністративно-управлінські витрати включають утримання урядових органів, поліції, 
юстиції  та займають найменшу долю витрат у фінансовій системі України. 

Також ще одним із оціночних показників фінансової системи є валовий внутрішній 
продукт. Україна на шляху до євроінтеграції прагне приєднатися до високорозвинених країн 
світу та вступити в Євросоюз. Але якщо порівняти в динаміці рівні ВВП в Україні та в таких 
країнах-членах ЄС, як Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, виявляється що Україна помітно 
відстає в своєму розвитку. Динаміка річного номінального ВВП наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
   Порівняння рівнів ВВП у країнах Європи за період 2009-2013 рр. 

Україна Франція Іспанія Італія Німеччина 
 

Рік Млрд. 
грн. 

Темп 
росту 

% 

Млрд. 
дол. 

Темп 
росту 

% 

Млрд. 
дол. 

Темп 
росту 

% 

Млрд. 
дол. 

Темп 
росту 

% 

Млрд. 
дол. 

Темп 
росту 

% 
2009 91,3 - 2624,5 - 1464,1 - 2111,2 - 3299 - 
2010 108,2 118 2559,8 97 1407,3 96 2051,3 97 3280 99 
2011 130,2 120 2776,1 108 1478,2 105 2196 107 3604 109 
2012 141,1 108 2612,9 94 1349,4 91 2013,3 91 3399 94 
2013 145, 4 103 2806,4 107 1358,3 99 2149,5 106 3730,3 109 

Розроблено на основі [7,8] 
 

Не дивлячись на те, що темп росту ВВП України протягом даного періоду зростає, 
значення ВВП значно відстають від європейських, що пояснюється нестабільністю 
економічних процесів, низьким рівнем виробничого потенціалу, низькою 
конкурентоспроможністю вітчизняних товарів на світовому ринку та загалом 
недосконалістю управління та розвитком системи фінансів України.  

Актуальною проблемою серед проблем розвитку системи фінансів є розвиток 
банківської системи. Стримуючими факторами у цій сфері є, як правило, недостатній рівень 
капіталізації банків, незадовільна система управління ризиками, стан захисту прав 
кредиторів, вкладників та позичальників. Тому важливою умовою щодо удосконалення 
діяльності банківської сфери, а також збільшення довіри до неї з боку користувачів є 
розробка заходів з адаптації банківського законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. Це дозволить підвищити ефективність функціонування грошово-
кредитної системи, її стійкість до можливих внутрішніх і зовнішніх факторів 
дестабілізуючого впливу. 

Зарубіжний досвід фінансового регулювання розвитку підтверджує тісний зв'язок між 
розвитком бізнесу, місцевими бюджетами та регіональною інфраструктурою. Чим більшими 
є відрахування в місцевий бюджет, тим більше можливостей у місцевих органів влади для 
вирішення проблем забезпечення соціальними та іншими благами і, відповідно, тим більшою 
є привабливість регіону для високодохідних верств населення. За таких умов зміцнюється 
соціально-економічний потенціал регіону, який зумовлює в подальшому зростання 
податкових надходжень в місцеві бюджети. Тому пошук місцевими органами влади реальних 
джерел надходжень до бюджетної системи стає необхідною умовою ефективного розвитку 
усієї фінансової системи.  

Аналіз сучасних тенденцій розвитку фінансової системи України свідчить про 
відносну самостійність функціонування її кожної ланки. Недоліки в організації фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання негативно впливають на фінансові можливості 
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бюджету через зменшення надходжень до доходної частини бюджету, а також зменшення 
загального рівня ВВП.  

Отже, на розвиток фінансової системи впливає чимало факторів, які потрібно 
вирішувати, щоб не допустити застою та кризових явищ 

Результативними заходами що сприятимуть  розвитку фінансової системи та матиме 
позитивний вплив на економічний розвиток є наступні:  
- інтеграція важелів удосконалення бюджетно-податкової, грошово-кредитної і валютної 
складової із структурною перебудовою економіки. Такі заходи сприятимуть досягненню 
високого рівня ВВП, показників обмінного курсу, рівня державних витрат, рівня зайнятості;  
- зниження податкової ставки з податку на прибуток в розмірі встановленому державою на 
рівні певної відсоткової ставки в залежності від вартості придбаних технологій або 
новітнього обладнання, використання якого сприяє власному виробництву інноваційної 
продукції;  
- внесення змін до Податкового кодексу України, якими б передбачалось зарахування на 
спеціальний рахунок інноваційно активних підприємств 50% від податку на прибуток, що 
був одержаний від виконання інноваційних проектів;  
- розробки і впровадження фінансових інструментів державної підтримки інноваційної 
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, які забезпечують великі корпоративні 
інтегровані структури новими інноваційними рішеннями, новітніми розробками, здатними 
перетворити їх у об’єднані кластерні структури концентрації фінансових ресурсів.  

Здійснення таких заходів удосконалення розвитку фінансової системи України 
дозволить не лише забезпечити її позитивний вплив на динаміку макроекономічних 
показників, але й сприятиме покращенню структурно-функціональної взаємодії її окремих 
ланок. Ефективна та саморегульована фінансова система є основою для вирішення боргової 
проблеми, запорукою для підвищення інвестиційної привабливості економіки, фінансової 
стабільності, досягнення високого кредитного рейтингу держави. 

Отже, для фінансової системи України, із присутніми для неї особливостями та 
труднощами необхідно розробити фінансовий механізм діяльності бюджетних установ з 
посиленим контролем за їх виконанням та цільовим призначенням фінансових коштів. Також 
необхідним є постійний пошук нових джерел фінансових ресурсів, сприяння залученню 
інвестицій, раціональне використання цих коштів та контроль за грошовими потоками. 

 
Література: 

1. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. Посіб./Кудряшов В.П. – К.: Знання, 2008. – 431 с. 
2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базидевича. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-

Прес, 2008. – 719 с.  
3. Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручн. / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., 

перероб. і дон. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615. – (Вища освіта ХНІ століття).  
4. Крилова Анна. Фінансовий сектор України: сьогодні й завтра /Анна Крилова// Вісник НБУ.- 2007. – 

грудень. – С. 36 – 39. 
5. О.С. Остапенко, В.О. Матросова / Аналіз сучасного стану фінансової системи України на шляху євро 

інтеграції . - Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 67’(1040). – С. 15 – 16.  
6. Крупка М.І., Скаско О.І. Вплив оперативної банківської інформації на розвиток фінансової системи 

України // Фінанси України. – 2012. – №11. – С. 107-110.  
7. Кушнір І. Світова економіка. Електронний ресурс. [Режим доступу]: 

http://be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_france.html 
8. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/�


 204

Rudyk O.R. 
Candidate of Economic Sciences, lecturer  

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 
 

DEVELOPMENT STRATEGY INVESTMENT POLICY ENTERPRISE 
 

Рудик О.Р. 
к.е.н., доцент 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТОКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ 
СУБ’ЄКТІВ ГАОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Found out the meaning of "investment policy", defined objectives, milestones and goals of investment policy. 

Recommendations to develop an investment strategy to ensure effective development. 
Keywords: enterprise, investment policy, market environment, investment strategy. 

 

З’ясовано зміст поняття «інвестиційна політика», визначено мету, етапи та цілі інвестиційної 
політики. Надано рекомендації з розробки інвестиційної стратегії в забезпеченні ефективного розвитку 
суб’єкта господарювання. 
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стратегія. 
 

Інвестиційна політика є ключовою складовою системи управління інвестиційною 
діяльністю суб’єктів господарювання. Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих 
галузей та економіки країни в цілому. Від ефективності інвестування залежить розквіт чи 
занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, 
сучасний рівень і потенційних динамізм капіталу. Інвестиційна політика має бути 
зорієнтована на кінцеві соціально-економічні результати, тому її основною конструкцією 
система цілей, критеріїв їх досягнення, правил прийняття рішень, яка пронизує усі рівні 
організаційної системи, етапи, процедури і механізми [2, с.22].  

Сучасний суб’єкт господарювання  передбачає розробку інвестиційної політики як 
виключно внутрішній захід, який включає аналіз діяльності та її прогнозування. Досвід 
проведення інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки для України є відносно 
новою проблемою, тому існує потреба його подальшого вдосконалення. Такі характерні для 
України питання, як нестабільність і непередбачуваність, різкі зміни та значна 
політизованість в економічній сфері, можуть бути вирішені за допомогою правильно 
розроблених та ефективно реалізованих короткострокових та довгострокових цілей 
інвестиційної політики суб’єкта господарювання. Тому стимулювання подальшого розвитку 
підприємств шляхом розробки оптимальної інвестиційної політики є надзвичайно 
актуальним. 

Основною ціллю інвестиційної політики є забезпечення найефективніших шляхів 
розширення активів суб’єкта господарювання з позицій перспектив його розвитку та 
збільшення ринкової вартості. З огляду на вище сказане, інвестиційну політику доцільно 
розглядати як комплекс теоретичних рішень та практичних дій і заходів, які здійснюються 
суб’єктом господарювання в межах завдань його розвитку та визначеної інвестиційної 
ідеології, що забезпечують вигідне вкладання капіталу в об’єкти інвестування з метою 
забезпечення прибутковості господарюючого суб’єкта або досягнення інших позитивних 
результатів у майбутньому. 

У процесі розробки та реалізації інвестиційної політики господарюючого суб’єкта 
визначають пріоритетні напрями та форми інвестиційної діяльності, характер формування 
інвестиційних ресурсів, послідовність етапів реалізації короткострокових та довгострокових 
цілей суб’єкта господарювання, межі можливої інвестиційної активності підприємства за 
напрямами і формами його діяльності, система формалізованих критеріїв, за якими 
господарюючий суб’єкт реалізовує і оцінює свою інвестиційну діяльність тощо [4, с. 43]. 
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В умовах швидких і непередбачуваних змін в економічній сфері, вітчизняним 
суб’єктам господарювання необхідно враховувати важливість тактики в процесі розробки 
своєї інвестиційної політики. Проте основою інвестиційної політики має бути орієнтація 
процедур вибору й реалізації пріоритетів на кінцеві соціально-економічні результати. Для 
цього необхідно змінити підхід до формування інвестиційної політики. Вона повинна бути 
заснована на принципах руху від майбутнього до теперішнього, а не навпаки. 

Метою інвестиційної політики є створення оптимальних умов для вкладання власного 
та позикового капіталу, що забезпечить прибутковість та розширення економічної діяльності 
суб’єкта господарювання, а також створення конкурентних переваг чи досягнення інших 
соціальних цілей, які можуть розглядатись окремо в розрізі короткострокових та 
довгострокових перспектив. 

Можна виділити наступні етапи формування інвестиційної політики підприємства: 
розробка стратегії і тактики інвестиційної діяльності на короткостроковий та довгостроковий 
періоди; пошук найбільш ефективних об’єктів для інвестування;вибір оптимального варіанту 
інвестиційного проекту (програми) чи портфелю; пошук та оцінка альтернативних джерел 
фінансових ресурсів для здійснення процесу інвестування; досягнення максимального 
результату в процесі реалізації інвестиційної політики при мінімально можливому обсязі 
капіталу, тривалості його використання та організаційних зусиль [5, с. 28]. 

Інвестиційна політика суб’єкта господарювання формується як результат взаємодії 
трьох основних умов: цілі, завдання, стратегія підприємства, зовнішнє середовище. У межах 
обраної інвестиційної політики підприємство може визначити напрями своєї діяльності. 
Оптимальний вибір досягається завдяки аналізу фінансового стану, потенціалу розвитку, 
розмірів і структури ринків збуту. Лише після цього суб’єкт господарювання може 
переходити до формування своєї інвестиційної програми. 

Формуванню інвестиційної політики підприємства мають передувати аналіз впливу 
зовнішнього середовища та його можливих наслідків, а також визначення цілей і завдань, 
відповідно до яких формується стратегія розвитку підприємства. Обґрунтування цих заходів 
полягає у наступному: процес прийняття рішень щодо капіталовкладень і будь-яких інших 
напрямів інвестиційної діяльності має бути направлений на досягнення поставлених цілей, 
на основі яких буде проведена оцінка ефективності діяльності фірми. Тому формування 
інвестиційної політики має починатись з визначення її цільового спрямування.  

За своїм значенням в процесі формування інвестиційної політики суб’єкта 
господарювання вище зазначені цілі нерівнозначні. Пріоритетність тієї чи іншої мети може 
змінюватися залежно від господарського механізму, економічної політики та конкретної 
ситуації, в якій знаходиться підприємство. 

Розробка конкретних цілей та напрямів інвестиційної політики, її якісних і кількісних 
характеристик є індивідуальним процесом для кожного суб’єкта господарювання й залежать 
не лише від нього, але й від його потенційних інвесторів. У процесі формування 
інвестиційної політики підприємствам необхідно дослідити можливості залучення 
фінансових ресурсів для досягнення інвестиційних цілей. Це здійснюється шляхом 
визначення інвестиційної привабливості окремого напряму чи сфери діяльності, що враховує 
комплекс чинників, які формують зовнішні умови для реалізації інвестиційної політики. 

При оцінюванні інвестиційної привабливості  інвестор визначає доцільність 
майбутнього капіталовкладення, тому необхідно звернути увагу на раніше реалізовані 
інвестиційні проекти на даному підприємстві, тобто на скільки ефективно та в повному 
обсязі були використані інвестиційні ресурси, досягнуті показники  окупності та 
прибутковості проектів. 

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства виконує дві важливі для 
підприємства функції: є основою для розроблення його інвестиційної політики; дає 
можливість виявити недоліки у діяльності підприємства, передбачити заходи щодо їх 
усунення та поліпшити можливості залучення інвестиційних ресурсів. Для кількісного 
аналізу інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта сучасними науковцями 
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запропоновано її рейтингову оцінку шляхом урахування трьох факторів [7, с. 191]: 
фінансовий стан, ринкове середовище, корпоративне управління. 

Вони мають різну вагомість, але у своїй сукупності їх вплив дорівнює одиниці. 
Фінансовий стан є важливою складовою інвестиційної привабливості суб’єкта 
господарювання, що визначає його конкурентоспроможність, виступає гарантом ефективної 
реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансових відносин: як самого 
господарюючого суб’єкта, так і його партнерів. Максимально врахувати інтереси суб’єкта 
господарювання та його потенційних інвесторів дозволяє рейтингово-матричний підхід до 
розробки інвестиційної політики. Його сутність полягає у побудові матриці формування ї 
інвестиційної політики господарюючого суб’єкта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Матриця формування інвестиційної політики підприємства 

 

Суб’єкт господарювання, яке буде знаходитись у кожній із наведених груп (областей), 
має відмінні від інших умови для розробки та реалізації інвестиційної політики, а саме: 

Перша група (високий рівень інвестиційної привабливості та низький рівень 
інвестиційного ризику): підприємства даної групи є найкращими з точки зору здійснення 
інвестиційної діяльності. Вони є привабливими для усіх типів інвесторів та можуть 
реалізовувати всі види інвестицій, маючи можливість залучати практично усі джерела 
фінансування. Друга група (низький рівень інвестиційної привабливості та ризику): суб’єкти 
господарювання є привабливими для тих інвесторів, пріоритетами яких є надійність та 
безпека організації господарської діяльності (портфельних, фінансових и ̆ стратегічних 
інвесторів). Такі економічні суб’єкти в основному реалізовують реальні інвестиції з метою 
розширення виробництва, підвищення його рентабельності та конкурентоспроможності, 
проте мають обмеження у залученні інвестиційних ресурсів (зокрема внутрішніх, оскільки, 
зазвичай, є неприбутковими).Третя група (високий рівень інвестиційної привабливості та 
ризику): суб’єкти господарювання даної групи є привабливими для тих інвесторів, 
пріоритетами яких є дохідність господарської діяльності (спекулятивних, портфельних та 
фінансових). Такі юридичні особи реалізовують всі види інвестицій, маючи можливість 
залучати практично усі джерела фінансування. Проте вони повинні проводити ефективну 
політику диверсифікації інвестиційного портфелю з метою зниження ризику. Четверта група 
(низький рівень інвестиційної привабливості та високий рівень ризику): суб’єкти 
господарювання даної групи з точки зору залучення інвестицій та здійснення інвестиційної 
діяльності є непривабливими, оскільки мають нестійкий фінансовий стан, низьку якість 
корпоративного управління, піддаються впливу несприятливих зовнішніх умов тощо. Такі 
господарюючі суб’єкти мають труднощі із залученням інвесторів, пошуком джерел 
фінансування інвестиційної діяльності та реалізовують в основному лише реальні інвестиції 
з метою стимулювання виробництва та виходу із кризового стану [7, с.190]. 

Наступною вихідною умовою формування інвестиційної політики є інвестиційна 
стратегія. Вона визначає: головні цілі інвестиційної політики щодо дохідності, ліквідності, 
ризику та зростання капіталу; відповідальних за проведення політики та їх обов'язки; 
рекомендації щодо складу активів інвестиційного портфеля, видів цінних паперів, їх якостей; 
умови придбання та продажу активів, строки їх зберігання та переміщення з одного портфеля 
до іншого; правила обліку, додержання нормативів, звітності, комп'ютерного забезпечення; 
способи управління інвестиційним портфелем та підтримки відповідних пропорцій між 
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первинним та вторинним резервом цінних паперів (активів), їх використання суворо за 
призначенням [8, с.24]. 

Процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою частиною 
загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними елементами якого є місія, 
загальні стратегічні цілі розвитку, система функціональних стратегій в розрізі окремих видів 
діяльності, способи формування і розподілу ресурсів. 

Роль розробки інвестиційної стратегії в забезпеченні ефективного розвитку організації 
полягає в наступному: забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та 
інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку організації в цілому й 
окремих його структурних одиниць; дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості 
організації, забезпечити максимальне використання його внутрішнього інвестиційного 
потенціалу і можливість активного маневрування ресурсами; забезпечує можливість швидкої 
реалізації нових перспективних інвестиційних можливостей, що виникають в процесі 
динамічної зміни зовнішнього інвестиційного середовища; враховує заздалегідь можливі 
варіації розвитку неконтрольованих організацією чинників зовнішнього інвестиційного 
середовища і дозволяє звести до мінімуму їх негативні наслідки для діяльності організації; 
вона відображає порівняльні переваги організації в інвестиційній діяльності по відношенню 
до конкурентів; забезпечує чіткий взаємозв'язок стратегічного, поточного і оперативного 
управління інвестиційною діяльністю організації; забезпечує відповідну програму 
організаційної поведінки в рамках реалізації найбільш важливих стратегічних інвестиційних 
рішень; формує значення основних критеріальних оцінок вибору реальних інвестиційних 
проектів і фінансових інструментів інвестування [3]. 

Отже, інвестиційна стратегія є одним з головних факторів забезпечення ефективного 
розвитку суб’єкта господарювання в рамках його інвестиційної політики, згідно з обраною 
загальною економічною стратегією. 
Висновки. Різноманітні інструменти та операції на фінансово-інвестиційному ринку 
дозволяють реалізовувати широкий спектр стратегій розміщення пасивів та вкладання 
коштів підприємств. Індивідуальний характер вибору інвестиційної політики підприємства 
визначається взаємодією його цілей та завдань, стратегії та аналізу зовнішнього середовища. 
Тому запропонована методика формування  інвестиційної політики в умовах сучасного 
ринку дає змогу з множини альтернативних варіантів обрати ту політику, яка найбільш 
ефективно сприятиме досягненню цілей підприємства відповідно до обраної ним стратегії, 
враховуючи його внутрішній потенціал та можливості зовнішнього середовища. 
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The article deals with the scientific and applied problems of forecasting entity's financial position, unique of 
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necessity of the use of advanced forecasting techniques based on the principles of intelligent information technologies . 
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У статті розглянуто науково-прикладну проблему прогнозування фінансового стану суб’єктів  
господарювання, виявлено особливості її вирішення, методичні та методологічні труднощі. Удосконалено 
науково-методичні підходи щодо прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання, наведено 
класифікацію сучасних методів прогнозування. Доведено необхідність використання новітніх методів 
прогнозування, що ґрунтуються на засадах інтелектуальних інформаційних технологій. 

Ключові слова: фінансовий стан, суб’єкт господарювання, прогнозування, методи, моделі. 
 

У теорії і практиці економічних досліджень часто виникає проблема прогнозування 
фінансового стану суб’єктів господарювання, яка по суті є задачею прогнозування часових 
рядів. Традиційні підходи до цієї задачі ґрунтуються, як правило, на великих обсягах 
апріорної інформації, на гіпотезі стаціонарності прогнозованих послідовностей і лінійності 
математичних моделей, що описують їх. Враховуючи вплив зовнішнього ринкового 
середовища, обмежену здатність фінансового менеджера розпізнавати поточні стани 
фінансової системи і прогнозувати майбутні грошові потоки, фактор апріорної і поточної 
невизначеності, нелінійність, традиційні підходи до прогнозування досить часто 
виявляються неефективними. Відповідно, виникають сумніви щодо правомірності 
застосування, до аналізу фінансових систем класичної теорії ймовірностей і випадкових 
процесів. Тому дослідники фінансових систем вимушені використовувати для прогнозування 
інші методи, що враховують невизначеність поведінки об’єкта дослідження, зокрема, 
методи, засновані на ІТ-технологіях. 

Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні динамічні процеси, що відбуваються 
у фінансах суб’єкта господарювання в умовах поточної невизначеності та описуються 
нестаціонарними стохастичними часовими послідовностями. 

Аналіз останніх публікацій показує, що дослідження проблеми прогнозування 
фінансового стану суб’єктів господарювання ще не стали предметом ґрунтовних наукових 
досліджень вітчизняних науковців і практиків. Питання прогнозування фінансового стану 
розглядаються у роботах таких західних учених як E.F.Fama [1], A.M.Markowitz [2], F.Bkack 
[3], W.F.Sharpe [4], T.Bollerslov [5], R.F.Engle [6]. Слід також відмітити праці з питань аналізу 
часових рядів і прогнозування економічних показників В.В. Іванова [7], А.О.Недосекіна [12, 
16], В.В.Матвійчука [8], Л.П.Яновського [9], А.Волошина [10,11], Е.В.Бодянського, 
Т.Е.Чепенко, І.П.Плісса, С.В.Попова [13÷15]. 

Водночас, подальшої розробки вимагає питання щодо застосування сучасних ІТ-
технологій для прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання. 

Метою статті є дослідження світового і вітчизняного досвіду прогнозування 
фінансового стану суб’єктів господарювання і вироблення пропозицій щодо практичної 
реалізації методів прогнозування,  заснованих на ІТ-технологіях. 
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Результати. Відомо [7, с.163], що методи розробки різних прогнозів залежать від 
багатьох факторів: 

–  об’єкта, для якого розробляється прогноз;  
–  можливості формалізації об’єкта та його динаміки; 
–  наявність ретроспективної інформації; 
–  призначення прогнозу або його мети; 
–  інтервалу (горизонту) прогнозування (короткотермінованого, середньо-

термінованого, довготермінованого); 
–  наявності різного роду завад та ін. 
Аналізування літературних джерел [5, 6, 7, 8, 12 та ін.] показало, що традиційні 

підходи до прогнозування у фінансових системах можна поділити на три основні групи (рис. 
1). 

 
Рис. 1.  Класифікація традиційних підходів до прогнозування у фінансових системах   

         
Методи експертних оцінок використовуються в умовах невизначеності, коли деякі з 

факторів не піддаються вимірюванню, а також тоді, коли їх розрахунок пов’язаний з 
великими труднощами. Особливо це стосується якісної групи факторів, які неможливо 
формалізувати. Вони ґрунтуються на багатоступінчатому опитуванні експертів з наступною 
обробкою даних методами економічної статистики. Наявність суб’єктивного елементу  і 
можливість хибного судження експерта обмежують область застосування методів 
експертних оцінок. Тому багато відомих методів, таких як портфельна теорія 
(Н.М.Markowitz [7, с.77-91]), теорія лінії ринку капіталу (M.F.Sherpe [4]), теорія справедливої 
оцінки вартості європейського опціону (M.Scholes [3, с.637-654]) зазнали певної критики 
[16,с.23].    

З’ясувалося, що теоретичні засади, покладені в їх основу, (нормальність законів 
розподілу, дохідність активів, монотонність інвестиційних переваг, вінеровський випадковий 
процес цінових коливань) суттєво відрізняються від реалій, що у кінцевому результаті 
приводить до хибних висновків експертів. 

Методи ситуаційного аналізу ґрунтуються на генерації економічних сценаріїв і 
детермінованому факторному моделюванні реакції системи на згенерований сценарій, що 
вимірюються за фінансовими результатами системи. Усім сценаріям у генеральній 
сукупності надаються ймовірнісні ваги. Отже, підсумковий очікуваний фінансовий результат 
інтерпретується як математичне сподівання випадкових значень чинника, розподілених у 
відповідності із початковим ваговим розподілом вхідних сценаріїв [16, с.25]. 

Якщо сценарії впливу на фінансову систему є процесними або багатоступінчатими, 
тоді у ході дослідження будується дерево рішень. Побудова дерева рішень тягне за собою 
«розщеплення» вихідних ймовірностей виникнення сценаріїв на ймовірності підсценаріїв. 
Тоді результуючий ймовірнісний розподіл фінансових результатів поновлюється за відомими 
формулами Байєса для повної ймовірності [16. С.25]. 

Зазначимо, що у фінансовому менеджменті побудова дерев рішень особливо широко 
застосовується у макроекономічному моделюванні  і для оцінки вартості опціонів [16, с. 25]. 
Прогнозування на основі методів обробки просторово-часових сукупностей ґгрунтується на 
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припущені, що прогнозований випадковий процес є стаціонарним. На це припущення 
спираються [16, с.24] методи регресії прогнозованого параметру Х по фактору часу: 

  ,)( etbtatX                                                (1) 
де a, b –параметри регресії, що визначаються за методом найменших квадратів; 
e(t) – випадкова величина з нульовим математичним сподіванням і фіксованими 

іншими параметрами ймовірнісного розподілу, а також методи авторегресії, коли 
прогнозоване значення Х лінійно залежить від деякої сукупності попередніх значень 
параметрів 

  ,...)2()1()( 210 ettXAtXAAtX                               (2) 
де А0, А1, А2 – оператори, які підлягають визначенню. 
На основі аналізування літературних  джерел [5,6,7,8,12,16 та ін.] розроблено 

типологію методів прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання, що 
ґрунтуються на аналізі часових рядів, та використовують:  

–  моделі Хольта та Хольта-Уінтерса;  
–  адаптивні моделі прогнозування Трігга, Трігга-Ліча, Чоу; 
–  трендові лінійні і лінеаризовані моделі; 
–  моделі Бокса-Дженкінса; 
–  методи ARCH/GARCH; 
 –  методи екстраполяції Лагранжа і Ньютона; 
–  сплайн-апроксимація; 
–  плинне експоненціальне зважування; 
–  параметричні моделі авторегресії – середнього плинного (ARMA); 
–  рівняння Іто; 
–  MTV-моделі прогнозування (multi-time-variant model); 
–  методи Fuzzy Logic (системи FINEVA, ESP) 
–  штучні нейронні мережі. 
Технологія прогнозування на основі штучних нейронних мереж, в межах якої система 

прогнозування в автоматичному режимі здійснює оцінювання параметрів регресії, 
мінімізуючи функцію похибки, практично є розвитком сімейства методів ARCH і GARCH [5, 
6]. Автори T.Bollerslev s R.F.Engle [5, 6] врахували, що прогнозований процес перестає бути 
стаціонарним, але майбутнє значення волатильності цього процесу може бути  передбачене 
на основі попередніх його значень. Отже, в алгоритмі прогнозування передбачається не 
тільки шуканий параметр, але й параметри розподілу похибки прогнозу. 

На сучасному етапі розвитку фінансових систем найбільш доцільним з точки зору 
прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання є використання інтелектуальних 
технологій, які дають змогу враховувати той факт, що фінанси, з позицій системного 
підходу, є кібернетичною підсистемою такої складної системи як суб’єкт господарювання. 

Методи Fuzzy Logic дають змогу отримати принципово новий клас методів 
комплексного фінансового аналізу, що ґрунтуються на ув’язуванні певної кількості 
фінансових чинників в єдиний комплексний чинник фінансового стану суб’єкта 
господарювання. При цьому на думку А.О.Недосекина [16, с.11] доцільно відмовитись від 
ідеї Альтмана щодо оцінки ризику банкрутства, оскільки він не в змозі враховувати цю 
специфіку фінансового стану кожного окремого суб’єкта господарювання. 

Зазначимо, що класичний метод Альтмана аналізу ризику банкрутства корпорацій є 
нестійким по відношенню до коливань вихідних даних. Те саме стосується  і методів 
Таффлера, Ліса, Чессера, Давидової-Белікова та ін. Проте, слід формувати перелік окремих 
фінансових чинників, що беруть участь в оцінюванні, і їх переваг з урахуванням фактичної 
специфіки суб’єкта господарювання, що аналізується. 

Слід зазначити, що фінансові корпоративні системи функціонують в умовах апріорної 
і поточної параметричної невизначеності та можуть бути описані за допомогою  такого 
відображення [13, с.4]: 
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    ),(),(),...,1(),(),...,1()( kzaqkykyqkxkxkx              (3) 
де  х(k) – т-вимірний  вектор  виходу  системи  в  дискретний момент часу k =0, 1, 

2,…, N; 
 A – нелінійний невідомий оператор, що підлягає визначенню;  
 y(k) – n-вимірний  вектор вхідних сигналів; 
 q – максимальний порядок запізнювання; 
 a – вектор невідомих коефіцієнтів, що підлягають визначенню; 
 z(k) – вектор кон’юктурних збурень з боку зовнішнього ринкового середовища, що є 

випадковою завадою з нульовим математичним сподіванням та невідомою функцією 
щільності розподілу. 
Критеріями якості прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання та 

налаштування апроксимуючих функцій рекомендується [8, с.52] використати: 
• максимальне відхилення e(k): 

,,...,1         ,)(max1 TmTtkeI                                    (4)  
де  – помилка прогнозу; 
    Т – кількість спостережень; 
    m – глибина аналізованого часового ряду;  
  • або інтегральне абсолютне відхилення: 
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                                                (5)  

  • або інтегральне квадратичне відхилення: 
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                                               (6)  

Аналізування стану сучасних розробок в області прогнозування [1÷9] дає змогу 
зробити висновок про те, що задача прогнозування фінансового стану суб’єктів 
господарювання полягає у побудові прогнозу сигналу, оптимального в сенсі прийнятого 
критерію Iq = 1, 2, 3 якості прогнозування:  

),ˆ ,ˆ ),((ˆ)(ˆ qakyAhkx                                                (7)  
де h – горизонт прогнозування, на якому можлива мінімізація у реальному часі 

критерію навчання Iq, який визначає розузгодження між вихідним сигналом системи і 
виходом прогнозуючої моделі; 

де  – оцінки відповідних параметрів. 

 Рис. 2. Структура системи динамічного прогнозування фінансового стану суб’єктів 
господарювання 



 212

Оскільки  основним питанням, що потребує вирішення в задачах прогнозування 
фінансового стану суб’єктів господарювання є розробка методів, які відрізняються 
підвищеною швидкодією і згладжуючими властивостями, то для розв’язання такої задачі 
слід застосувати апарат обчислювального інтелекту, зокрема, методи навчань, що 
орієнтовані на штучні нейронній мережі. 

Структуру системи динамічного прогнозування фінансового стану суб’єктів 
господарювання наведено на рис. 2. 

 

Модель такої системи (рис.2) може бути описана за допомогою різницевого рівняння 
[13, с. 5]: 
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            (3) 

де х(k) – cкалярний вихід об’єкта в дискретні моменти часу, k = 0,1,2,…; 
     a = (a1, a2,…, an,)T – вектор невідомих коефіцієнтів моделі, що підлягають 

ідентифікації; 
    y(k) = (y1(k), y1(k),…, y1(k))T – вектор вхідних змінних фінансової моделі (рівень 

витрат, виручка, фактори дисконтування та ін.). 
Визначено, що в умовах негаусівських завад в силу вступають методи робастного 

налаштування, засновані на мінімізації критеріїв, які відрізняються від квадратичного, але 
при роботі в режимі on-line розв’язання задачі налаштування на кожному такті k може бути 
ускладнене через чисельну громіздкість [13, с.6]. 

Проте, слід зазначити, що методи прогнозування, побудовані на основі штучних 
нейронних мереж, перестають працювати [16, с. 25], коли досліджувана фінансова система 
зазнає парадигмального розриву і уся накопичена передісторія стає непридатною для 
прогнозування. Тоді для прогнозування тенденцій підсистеми слід скористатися даними 
надсистеми, яка не потерпає від парадигмального розриву. 

Висновок. За результатами системного аналізування методів і моделей прогнозування 
фінансового стану суб’єктів господарювання можна сформулювати такі узагальнення: 

• для прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання найбільш доцільним 
є використанн інтелектуальних технологій з урахуванням того, що фінанси суб’єкта 
господарювання з позицій системного підходу є кібернетичною підсистемою такої складної 
системи як суб’єкт господарювання; 

• для прогнозування фінансового стану суб’єктів господарювання під час 
парадигмального розриву слід використовувати дані надсистеми, яка не потерпає від такого 
розриву. 
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In of the article the mechanisms of pricing of financial derivates are investigational and certain on the basis of 

this research of prospect of their implementation and effective use in the conditions of Ukraine. Pre-conditions of 
realization are analysed, problems and prospects, advantages and limitations of pricing, are described in relation to 
such, most used in world practice of financial derivates, as optiones, futureses, swapes. The role of pricing of financial 
derivates is described as informative basis of development of derivative financial instruments for the decision of active 
tasks of stabilizing of economy, and also as a potential source of bringing in of investments in the economy of Ukraine. 
The role of hedging of financial derivates actuality in minimization of risks at application of derivative financial 
instruments at the home fund market. 
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У статті здійснено дослідження механізмів ціноутворення фінансових деривативів та визначення на 

основі даного дослідження перспектив їх імплементації та ефективного використання в умовах України. 
Проаналізовано передумови здійснення, охарактеризовано проблеми та перспективи, переваги та обмеження 
ціноутворення щодо таких, найбільш вживаних в світовій практиці фінансових деривативів, як опціони, 
ф’ючерси, свопи. Охарактеризовано роль ціноутворення фінансових деривативів як інформаційної основи 
розвитку похідних фінансових інструментів для вирішення поточних завдань стабілізації економіки, а також 
в якості потенційного джерела залучення інвестицій в економіку України. Актуалізовано роль хеджування 
фінансових деривативів у мінімізації ризиків при застосуванні похідних фінансових інструментів на 
вітчизняному фондовому ринку.  

Ключові слова: механізм, фінансові деривативи, похідні фінансові інструменти, фінансова система, 
ринок, фінансовий ринок, фондовий ринок. 

 

Фінансові інструменти є частиною фінансової системи країни. В Україні така система 
будувалась практично «з нуля» з 90-х років минулого століття, і на сьогоднішній день цю 
систему не можна назвати ні розвинутою, ні, навіть, сформованою за світовими зразками та 
стабільно функціонуючою. По суті –  фінансова система країни все ще залишається на етапі 
становлення. З огляду на це, саме на етапі становлення фінансової системи України, 
закордонний досвід, діючі механізми, моделі, підходи до управління фінансовими 
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інструментами є актуальним об’єктом дослідження вітчизняних науковців. 
Похідні фінансові інструменти – або деривативи, є носієм інформації про вартість, 

рідкість, розмір, попит і т.д., що формується як відгалуження від вартості інших, реальних 
фінансових інструментів, що лежать в основі фінансових інструментів, таких як товари, цінні 
папери та їх ринкових параметрів (процентних ставок, обмінних курсів тощо) [3; 6]. Таким 
чином, фінансові деривативи та механізми їх управління слід розуміти як побудовані на 
основі конструктивних особливостей конкретної бази реальних активів, яка визначає його 
ринкову вартість. 

В умовах України розвиток похідних фінансових інструментів є актуальним через 
необхідність консолідації та ефективного використання фінансових інструментів як джерела 
додаткових інвестицій в реальний та фінансовий ринки. Якщо традиційні фінансові 
інструменти, такі як акції й облігації, з певними суттєвими проблемами діють в Україні та 
використовуються як інструмент інвестування, контролю активів тощо, то фінансові 
деривативи є дуже рідкісними інструментами у вітчизняній практиці, проте – з огляду на 
світовий досвід, – досить перспективними. 

Навіть якщо вітчизняний фондовий ринок не зможе реалізувати широкий спектр 
похідних фінансових інструментів, можлива лібералізація валютного законодавства 
дозволить ними оперувати на іноземних біржах [9]. Ці інструменти є дуже корисними при 
побудові інвестиційних портфелів [11]. У будь-якому разі, їх вміле використання не несе 
більше ризиків, ніж у випадку прямих інвестицій, наприклад, в акції, тому цілком може 
розглядатись як альтернативний інструмент фінансової системи. 

Мета статті полягає в дослідженні механізмів ціноутворення фінансових деривативів 
та визначенні на основі даного дослідження перспектив їх імплементації та ефективного 
використання в умовах України. 

Сучасні дослідження вітчизняних авторів стосовно процесу ціноутворення 
фінансових деривативів як фактору економічного розвитку та механізмів реалізації даного 
процесу представлено в роботах О.С. Поважного, В. Заруби, П.  Гулькіна, В. Шипова, Т. 
Гриня, О. Нагієвич, І. Рекуненка, О. Дагаєва та інших. Проблематика дослідження статті 
висвітлена в іноземних джерелах значно більш повноцінно, ніж вітчизняною наукою. Серед 
зарубіжних авторів слід відзначити В. Саймона, Ш., Де Ковні, Л.Такі, Г. Лоуренса, У. Шарпа, 
Г. Александера. і Дж. Бейлі, Д. Фреара, Р. Хофата, П. Фернандеса та ін. Дана проблематика 
набуває все більшого значення в сучасних умовах економіки України, проте наявна 
теоретична та методологічна база все ще потребує розвитку, зокрема, стосовно 
проблематики формування механізмів ціноутворення фінансових деривативів та особливо – 
перспектив їх імплементації в український ринок. 

Цікавою є позиція Ш. Де Ковні і Л.Такі [5], які відмічають, що існує два 
фундаментальні критерії – цінова перспектива і економічна доцільність, є основою 
прийняття управлінських рішень щодо фінансових деривативів, зокрема, при здійсненні 
операцій хеджування. Орієнтуючись на це, учені формують відповідний математичний 
апарат розподілу ризиків в часі залежно від впливу певних чинників (наприклад, залежно від 
динаміки валютних курсів), що є актуальним для нестабільних умов розвитку вітчизняної 
економіки. Проте варто відмітити, що існують фактори впливу на ціну фінансових 
деривативів, обумовлені різкими змінами кон'юнктури ринку, пов’язаними, наприклад, з 
поширенням важливих новин політики, інформацією про економічні показники або з 
впливом директивного державного регулювання ринку [10; 15]. Дані фактори, поза 
сумнівом, призводять до необхідності додаткового вивчення цього питання і ще раз 
підтверджують актуальність проблематики даної наукової статті. 

Створення фінансових деривативів наприкінці сімдесятих років, і їх подальше 
формування й активне використання в світовій практиці, було пов'язано з потребою захисту 
від ризику зміни валютних курсів, процентних ставок, що відбуваються в товарних і 
фінансових ринках. З метою обмеження валютного ризику банки пропонують клієнтам 
валютні похідні інструменти, що дають право підприємствам на закриття відкритих 
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валютних позицій. З огляду на домінуючу участь в структурі обігу на ринку фінансових 
деривативів на особливу увагу заслуговують форвардні транзакції, валютні опціони а також 
стратегічні опціони [2].  

Похідні фінансові інструменти, включаючи опціони, є гнучкими інструментами, 
різноманітність їх можливостей робить оцінку варіантів застосування цих інструментів 
складним процесом. Оскільки кожен фінансовий інструмент може викликати великі втрати, 
якщо вони використовуються без усвідомлення їх суті, механізмів функціонування та 
ризиків, деривативи діляться на дві основні групи [4]:  

 симетричні ризикові інструменти (ф'ючерси, форварди, свопи); 
 несиметричні ризикові інструменти (опціони, варранти, облігації). 
Формування ціни опціону на ринку залежить від коливань попиту та пропозиції. Що 

стосується ціни акцій на поточний момент, щодо ціни опціону вона є чинником, який, 
ймовірно, найбільшою мірою визначає поточний рівень ціни цього деривативу. Опціони – це 
фінансові деривативи, що дозволяють отримувати прибуток при будь-якому напрямі руху 
цін активів, на які він оформлений [13]. 

Оцінка вартості опціонів є дуже важливим кроком для інвестора з точки зору 
раціональності в прийнятті рішення. Допомогою в цьому можуть слугувати розроблені 
відомими економістами механізми, економетричні та імовірнісні моделі, такі як модель 
Шелтона, Казофа, Шпренкле, Самуельсона-Мертона, Гастін-Моданського, Блека-Скоулза 
[10]. Розглянемо деякі з механізмів ціноутворення фінансових деривативів – опціонів. 

У зв'язку із залежністю між ціною опціону та ринковою ціною первинного 
інструменту опціони діляться на: 

 «опціони по ціні» (at the money) – опціон, ціна якого дорівнює ринковій ціні 
первинного інструменту, якого опціон стосується; 

 «опціон в ціні» (in the money) – опціон, ціна якого нижча (в разі купівлі 
опціону) або вища (в разі продажу опціону) від ринкової ціни первинного інструменту 

 «опціон не в ціні» (out of the money) – опціон, ціна якого вища (в разі купівлі 
опціону) або нижча (в разі продажу опціону) від ринкової ціни первинного інструменту. 

Опціони найчастіше розраховуються не через покупку чи продаж даного фінансового 
інструменту але через так званий розрахунок різниці [1]. Наприклад, 23 січня 2015 року 
придбано опціон продажу на акції компанії «Х» з ціною виконання 27 грн. і терміном дії до 
25 травня 2015 року. Заплатили за опціон 2.5 грн. В день 24 лютого 2015 року ціна акції 
компанії "Х" коштують 23.5 грн. і було вирішено реалізувати право на опціон. Акції компанії 
не продаються але отримується 3.5 грн. на рахунок утримувача опціону (різниця між ціною 
виконання 27 грн. та біржовою ціною акції 23.5 грн.). Максимальна втрата опціону покупця 
дорівнює заплаченій (преміуми) ціні за неї. Інакше виглядає ситуація для експонента 
опціону, тобто особи, яка опціон продає. Він отримує на початку ціну опціону, але й отримує 
певні зобов'язання: якщо покупець опціону вирішить виконати опцію (купити або продати 
фінансовий інструмент) експонент опціону зобов'язаний здійснити цей продаж (купівлю) 
згідно з умовами опціону. У вищезгаданій ситуації саме експонент опції муситиме заплатити 
3.5 грн.  

Оскільки опціон дає його власникові право (привілей), потрібно за нього заплатити. 
Однак ціна опціону значно менша від ціни основного інструменту, залежить від багатьох 
чинників і може значно змінюватися.  

Кожна транзакція на ринку опціонів має дві сторони – та, що продає (емітент) і та, яка 
купує. У будь-який час, кількість варіантів, виданих опціонів дорівнює числу варіантів 
придбаних і саме на цьому має встановлюватись рівноважна ринкова ціна фінансових 
деривативів, яка складається, як показує практика, за одним з трьох варіантів: 

1. Американський стиль – складається в будь-який час в період між датою 
придбання та терміном придатності. 

2. Європейський стиль – проводиться тільки в термін придатності, але це не 
означає, що він не може бути проданий раніше. 
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3. Азіатський стиль – розрахункова ціна є середньою ціною активу протягом 
певного періоду часу (як правило, відноситься до товарів). 

Модель Блека-Скоулса (Black-Scholes) – BSCH, є найбільш популярною в Європі 
моделлю, що стосується оцінки опціонів. Після певних невеликих модифікацій вона може 
стосуватися також інших фінансових деривативів, інструментів, що пропонують додаткові 
вигоди крім зростання ринкової ціни, напр. валютні опціони (що приносять відсотки) і 
опціони на акції (які виплачують дивіденди у період дії опціону). До акцій, що не 
виплачують дивіденду модель застосовується безпосередньо. Вартість опціону згідно цієї 
моделі залежить перш за все від одного параметра: змінності цін базового інструменту. 
Решта параметрів всього лише визначають умови емісії опціону. 

Модель BSCH є механізмом, що має багато параметрів, що характеризують опціон 
(дельта, гамма, вега, ро, тета). Особливо часто вживаються дельта і гамма. Спрощено, дельта 
– це вартість на яку змінилася б ціна опціону, якби базовий інструмент змінив ціну на 
одиницю (наприклад, 1 грн.). Гамма визначає рівень, на який змінилася б дельта при зміні 
ціни базового інструменту на одиницю. 

Модель BSCH має одну принципову ваду. Вона приймає гіпотезу ефективного ринку, 
не враховуючи, напр. того факту, що базовий (акції, індекс) інструмент переоцінений 
(фундаментально, принаймні згідно з оцінкою інвестора). Ця модель не бере також до уваги 
присутньої раціональності ринкової оцінки базового інструменту; передбачає, що ринок 
ефективний і ринкова ціна "властива" (віддзеркалює взаємини ризик-зиск).  

Згідно з моделлю BSCH вартість опціону купівлі на інструмент що не виплачує 
дивіденду є наступною (1, 2): 

            (1) 
 
            (2) 
 
 
 

де: d - вартість купівлі опціону;  
S – ціна базового інструменту; 
Е –  ціна виконання опціону; 
r  – ставка ризику; 
T – тривалість періоду дії опціону, в роках; 
s  – стандартне відхилення ставки ризику. 
Якщо складеться ситуація, що ринок деривативів є ефективним ринком, тобто, в ціні 

опціону знаходить віддзеркалення вся актуальна інформація, що може мати вплив на ціну 
цього опціону а також, що теоретичні моделі правильно оцінюють похідний інструмент, 
можливим стає ринкове оцінювання базового інструменту у період, що залишається до 
використання опціону. Модель BSCH, по суті, є моделлю однопараметричною. Вартість 
опціону залежить в першу чергу від одного параметра: від волатильності ціни базового 
інструменту. Інші параметри, по суті, тільки визначають умови випуску опціонів. 

Для ефективного задіяння механізму оцінки фінансових деривативів використовують 
чисельні методи, для яких функція процесу отримання вигоди залежить від ціни базового 
інструменту. Найбільш поширеними чисельними методами, що використовують при оцінці 
фінансових деривативів є: метод кінцевих різниць, метод Монте-Карло, метод рекуренції, 
метод зеркалювання [10]. 

Інший фінансовий дериватив – ф'ючерсний контракт, зобов'язує купити або продати 
щось в певний час і за певною ціною [7, с. 78; 12]. Метою визначення ціни ф'ючерсного 
контракту є підтримка корекції щоденної вартості контракту до нуля. Це робиться таким 
чином: якщо інвестор купує контракт і договірна ціна вища, ніж за день до того, 
розраховуються сума різниці між цими цінами, помножена на кількість товарів і так само в 
зворотній ситуації, якщо ціна буде нижче, ніж попередня, дебетується сума, розрахована, як 
раніше.  
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Таким чином, точність виражається формулою (3):  

     (3) 
де X – ціни ф'ючерсів; 
St – очікувана ціна активу; 
Pr – премія за ризик$ 
Pre – бонус реінвестування (в результаті очікуваного прибутку, втрати реінвестування 

коштів, отриманих в результаті корекції ціни контракту. втрата або прибавка залежить від 
значення «+» або «-»); 

Pd –премія за поставку (з можливості зробити вибір щодо поставлених товарів).  
Наступний фінансовий дериватив – свопи, – можна охарактеризувати як засіб для 

обміну потоками ліквідності, значення і дати якого фіксовані. Для компаній він часто є 
зручним інструментом оптимізації структури пасивів і використання порівняльних переваг 
на різних ринках [8]. Найбільш поширеними свопами є контрактний і валютний. Мета цих 
операцій полягає в досягненні порівняльних переваг, які існують на фінансових ринках через 
різну оцінку ринків і можливостей неоднакового доступу до них. Основним чинником, що 
визначив розвиток ринку свопів, є те, що своп-операції не підлягають таким великим 
обмеженням на ринках, як у випадку опціонів і ф'ючерсів. Великою перевагою є: 

 гнучкість операцій своп; 
 умови, які відповідають індивідуальним потребам обох сторін договору 

відповідно до їх потреб; 
 звільнення від державного регулювання; 
 гнучкість щодо терміну придатності, який також обумовлюється сторонами 

договору. 
У процесі оцінки контрактних свопів, брокер, який змушений брати до уваги безліч 

різних чинників, особливо приділяє увагу: 
 платоспроможності потенційного партнера; 
 наявності інших можливостей для укладання контрактів, які будуть 

мінімізувати ризик; 
 розробці структури процентних ставок. 
При здійсненні такого роду оцінки, вважається, що сторони договору повинні 

виконати певний контракт. Це обмежує ризик неправильної оцінки, але вона може бути на 
практиці часто недостатньо об’єктивною. Саме тому, як стосовно свопів, так і інших 
фінансових деривативів, на фінансовому ринку, разом із спекулятивними операціями, метою 
яких є отримання цінової різниці у зв'язку зі зміною умов економічної діяльності, значну 
роль відіграють операції хеджування, які спрямовані на захист угод від ризиків [17]. Сенс 
хеджування в сучасних умовах зводиться до того, що воно є сукупністю операцій з 
біржовими, позабіржовими і похідними цінними паперами (ф'ючерси, опціони, форварди, 
свопи тощо), метою яких є зниження впливу ринкових (цінових) ризиків на результати 
діяльності компанії [14]. 

У сучасній економіці хеджування є дієвим і популярним інструментом мінімізації 
ризиків, дослідженню цього інструменту присвячена значна кількість наукових робіт як 
зарубіжних, так і вітчизняних авторів, в той же час, досить часто відзначається негативний 
досвід використання цього інструменту, який виражається не лише у відсутності 
позитивного результату (прибуток, компенсація ризиків), але і в прямих збитках [16]. У 
зв'язку з цим, актуальною на даний момент проблемою економічної науки і практики є 
формування ефективних підходів до хеджування фінансових інструментів, вибір адекватних 
механізмів, у тому числі – математичних, орієнтованих на зниження ризиків. 

Зрештою відбувається істотне зниження цінового ризику, пов'язаного із закупівлею 
сировини і постачанням готової продукції, – хеджування процентних ставок і обмінних 
курсів знижує невизначеність майбутніх фінансових потоків і забезпечує ефективний 
фінансовий менеджмент в цілому. Натомість, емітент опціону (хеджер) вживає капітал, 
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отриманий від продажу опціону, для ринкових операцій, купуючи або продаючи основний 
актив (на який проданий опціон) в деяких, пропонованих теоретичними формулами 
кількостях.  

Незважаючи на витрати, пов'язані з необхідністю хеджування опціонів і на численні 
труднощі, з якими можна зіткнутися при розробці і реалізації стратегії хеджування, його 
роль в забезпеченні стабільного розвитку економіки в сучасних умовах дуже велика. Перед 
тим, як прийняти рішення про хеджування, важливо оцінити величину потенційних збитків, 
які може понести компанія у разі відмови від хеджу а також усі можливі ризики.  

Опціони часто описуються як інструменти з дуже високим ризиком. Можливо, саме 
тому на українському ринку поширення таких інструментів, з додатковими ризиками, не 
набуло популярності через надзвичайно високу ризикованість інвестування навіть у 
традиційні фінансові інструменти та реальні активи. З огляду на це, в Україні опціони, з 
урахуванням всіх ризиків, мали б бути оціненими надто високо, що знівелює інтерес 
інвесторів до даного деривативу. Проте, на нашу думку, це не проблема або заслуга 
фінансових деривативів, але проблема вибору конкретного інвестора з-поміж інструментів, 
які несуть потенційну вигоду, і ця вигода в Україні (через суттєву складову компенсації 
існуючих ризиків при ціноутворенні фінансових деривативів) може бути дуже відчутною, 
значно більшою, ніж на інших ринках.  

Головний ризик для учасників фінансового ринку в Україні пов’язаний з подальшим 
знеціненням гривні, що створює попит на термінові транзакції. Певне, саме тому на 
Українській Біржі розпочалось впровадження торгів за валютними ф’ючерсами та 
опціонами. Експортери, що мають довгу позицію в іноземних валютах (але й зобов’язання 
щодо продажу валютної виручки в Україні), мають привід до укладання валютних похідних 
контрактів, генеруючи протилежну, коротку валютну позицію. Ці транзакції мають 
різноманітний характер і передбачають як лінійні термінові (форвардні) транзакції, так і 
нелінійні (опціони) транзакції. Розвиток механізмів оцінки фінансових деривативів в цьому 
контексті сприятиме певному збалансуванню інтересів учасників ринку, підвищенню 
прозорості, довіри до інструментів ринку, які мають певну користь (як ситуаційну, пов’язану 
з необхідністю хеджування валютних ризиків, так і стратегічну, як ресурс інвестування 
потенційного прибутку). 

Щодо економічних агентів, які провадять диференційовану політику управління 
своїми валютними ресурсами в Україні, то, з огляду на мету транзакцій, можна вирізнити 
тих, які прагнуть до хеджування валютних ризиків в поточних нестабільних умовах, а також 
тих, що здійснюють спекуляції на валютному ринку. У такій ситуації використання 
учасниками ринку опціонів могло б в значній мірі сприяти збалансуванню фінансового 
ринку країни: спільний фінансовий (на касовому, а також терміновому ринку) результат 
суб'єктів має бути близьким до нуля, отже, це не завдавало б додаткового тиску на 
національну валюту.  

Таким чином, дослідження механізмів ціноутворення фінансових деривативів та 
визначення на основі даного дослідження перспектив їх імплементації та ефективного 
використання в умовах України показали потенціал використання досліджених підходів при 
формуванні вітчизняного ринку фінансових деривативів, що можуть бути корисним 
фінансовим інструментом як в поточній нестабільній ситуації в країні (з метою хеджування 
валютних ризиків, збалансування фінансового ринку, отримання реальної картини щодо 
вартості активів та їх прибутковості, підвищення рівня довіри до фінансового ринку з боку 
інвесторів тощо), так і у якості способу залучення додаткових  інвестицій для розвитку 
економіки країни через механізм фінансового важелю.  

В статті також охарактеризовано роль ціноутворення фінансових деривативів як 
інформаційної основи розвитку похідних фінансових інструментів для вирішення поточних 
завдань стабілізації економіки та в якості потенційного джерела залучення інвестицій в 
економіку України. Актуалізовано роль хеджування фінансових деривативів у знижені 
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ризиків при застосуванні похідних фінансових інструментів на вітчизняному фондовому 
ринку.  
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THEORETICAL BASIS AND ORGANIZATIONAL SOLUTION OF 
INTERNAL AUDIT OF ENTERPRISES IN THE SLOVAK REPUBLIC 

 

The article is focused on the theoretical, methodological and organizational basis of internal audit in 
conditions of the Slovak enterprises.  A very effective and increasingly used tool utilised in the Slovak enterprises but 
also non-profit association organisation and management process is an internal auditing. Contemporary theories 
proclaim that the modern internal auditing is a consulting body of the company’s management that looks for the way 
how to obtain higher effectiveness by means of constant improvement of the strategy, methods, systems and processes 
used in the company. The article shows the basic framework of internal audit in the Slovak Republic, its differences in 
comparison to other tools used in business management, its content, role and basic principles needed for providing its 
services. 

Key words: internal audit, external audit, management, decision making 
 

Introduction 
Internal auditors in the Slovak Republic work in accordance with the principles included in 

the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA Standards). In 
total, there are five standards regarding: independence of the internal auditor from the activities that 
are the subject of an auditing and the internal auditor objectivity; professional status of internal 
auditors; range of the internal auditing operation (the subject of work); auditing operation 
execution; management of the internal auditing body. 

Forms of internal auditing in the Slovak Republic 
In present, the internal auditing services in the Slovak Republic are provided in the form of: 

financial auditing; prevention and discovering frauds; internal accounting inspection; contract 
auditing (investors, suppliers, customers); operation auditing; quality auditing; environment 
auditing; personal development auditing; management auditing; production auditing; company 
policy, law, regulation, provision, etc. conformance auditing. 

Users, outputs and types of internal audit 
The users of internal auditing services are mostly the company’s managing bodies – top 

management, board of directors, board of supervisors – operational management but also some 
external subjects, e.g. external auditors. The outputs of an internal auditing usually are: analyses, 
assessments, recommendations, suggestions and other information forms that should help first of all 
internal users to fulfil their tasks effectively.  

Internal auditing can be divided according to several aspects [1, p. 61]: 
◦ According to a time program as: 

- Planned – program set up for a current year 
- Called-up – at the instance of a company management 

◦ According to a range: 
- Complex – total check-up of the audited operation status 
- Partial – focused on a certain operational function or activity 
- Specialised – it is realised among bodies, focused on the selected details 

A planned auditing should be realised on the basis of an internal auditor plan that is 
compiled by an auditing body manager for the current year; it is usually compiled in such a way so 
that all important company sections are audited in a two-year period. The plan is approved by the 
company management and it is obligatory for all management staff. In principle, the final internal 
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auditing report does not speak of individual issues or employees, but of system defects that were 
discovered. 

Institutional solution of internal audit 
According to the IIA Standards the internal auditing is performed in accordance with the 

company’s managing body policy. That is why the content of the internal auditing activities will 
depend on the conception the company’s managing body has, the goals it wants to achieve; special 
and characteristic features of the company; the management style, etc. The set of the internal 
auditing services utilises the management as an important service tool when fulfilling its functions. 
We can say that the internal auditing realises an operation that the company’s management would 
deal with itself, if it had the time needed. 

The internal auditing body must be formed in such a way so that [1, p. 62]: 
- It is a part of the management body of the company; the internal auditing is performed in 

accordance with the company’s management body policy; 
- It has qualified, discrete and trusted staff; 
- Its activities are not limited only to the financial or economic sphere; 
- It must have its own statute or auditing standards that regulate its operations; 
- It must not be the subject of other inspections than the inspections performed by the 

management body; these inspections should be performed by an auditing committee, if such 
body is appointed, or by means of following up the auditing schedule.  

However, the basic assumption of a successful internal auditing is the independence from 
the operations that are the subject of an auditing. 
 Basic tasks of the internal auditing body include [1, p. 63]: 
1. Constant monitoring and analysing the company, its organisation and management, and 

suggesting the management the appropriate measurements for operation improvement. 
2. Verifying of reliability and suitability of the company’s information system. 
3. Inspecting the accuracy of meeting the development policy, standards and management 

directives. 
4. Monitoring and revision of inspections of all operation levels of the company, of all its 

structures and subsystems. 
5. Informing the management about all irregularities and anomalies with recommendations how 

to solve them. 
6. Evaluation and assurance of all resources, human and material, to be utilised adequately to 

obtain the best possible results. 
7. Cooperation in the sphere of auditing activities or performing auditing in companies with 

substantial capital participation. 
8. Paying special attention to new management trends, contributing to activities that aim to 

create an environment open to positive changes. 
9. Cooperation on special studies aimed to the industry that the company belongs to.  

In situations when the management body of the company decides to establish an internal 
auditing body, it should verify whether there are appropriate conditions for its establishment. We 
mean especially: 

◦ The size of the company 
◦ Economic situation 
◦ Information and communication systems 
◦ Internal inspection level 
◦ Sufficient material and human resources 

It applies namely that: if a company performs badly or it finds itself in a difficult situation, it 
would be illusory to think that these problems will disappear after establishing an internal auditing 
body. On the other hand, benefits of an internal auditing body can be seen first after a longer period 
of time. To determine the position of an internal auditing body within a company (whether it is 
superior or subordinate) is an important factor of its proper and effective operations. If the 
connections are unclear, the internal auditing services are not usually utilised sufficiently. In joint-
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stock companies in the Slovak Republic, the internal auditing body is often subordinate to the top 
management, board of directors, board of supervisors or auditing committee, if it is established by 
the board of supervisors. The primary task of the auditing committee is to assist the board of 
supervisors with fulfilling its responsibilities and implementing its inspection powers. This implies 
that the auditing committee communicates especially with the board of supervisors, external and 
internal auditors and financial managers. 

Identifying differences between: internal and external audit 
Despite of some common characteristics, there are several elementary differences between 

the internal and external auditing regarding the extent and focus of the auditing activities, legal 
auditing regulations and auditing status in the national and international understanding. The external 
auditing in the Slovak Republic most often orientates on the auditing of financial statements of a 
joint-stock company. In this context, the external auditing activities are defined as a public service 
provided by qualified accounting professionals; this service is based on a company’s financial 
position revision performed according to special standards and by means of special techniques; the 
goal of this revision is to present an objective opinion whether the actual economy efficiency status 
of a company matches the economic and financial status presented in its accounting system, and 
whether this evidence meets the applicable accounting legislative and accepted accounting 
principles [1, p. 64].  

At the same time the legislative determines, which subjects – accounting units – are obliged 
to have their financial statement inspected by an auditor [3]. It is typical for the internal auditing 
that its goals are more numerous and diversified. In present, however, the external auditing activity 
range in our conditions expands to further areas, e.g. to the quality, management, ecology and other 
areas. Other differences: the internal auditing is performed by internal employees; external auditors 
– natural or corporate entities registered in the auditor list – have to be independent from the public 
authorities, the management of the audited company and other lobbies.  Substantial differences 
between the internal and external auditing can be found in the legal legislative of this activity, its 
significance and status. The external auditing is performed in accordance with the procedures 
accepted internationally that cannot be changed significantly. The internal auditing procedures are 
much more flexible, they depend mostly on the management of the audited company and the 
employees of the internal auditing committee. In the Slovak Republic, the auditor profession is 
regulated by the Act No. 466/2002 Coll. on Auditors and the Slovak Auditor Association (SKAU) as 
amended by the later regulations. The regulation of the auditor profession in the EU is assured by 
the 8th EU Directive regarding statutory auditing and the Act on Auditors must comply with this 
Directive. This law determines the Association status, its tasks and requirements to regulate the 
process of accepting new members of the Auditor Association. Since 2004 the external auditing and 
related services in Slovakia are governed by the International Standards on Auditing – ISA and the 
IFAC’s Code of Ethics (International Federation of Accountants with the headquarters in New York 
City). While performing the accounting system auditing, an auditor controls not only the accounting 
organisation but also its practical management. The auditor is responsible for the financial statement 
verification and for his/her opinion stated in the auditing report in the form of a verdict. The 
auditor’s verdicts can be as follows: Verdict without reservations; Emphasis of facts; Verdict with a 
reservation; Negative verdict; Verdict rejection. The auditor’s report must state clearly, which of the 
above mentioned verdicts it expresses in the report. 

Internal auditing vs. internal control of the company 
The goals of the internal control and the internal auditing are the same; their task is to act 

prophylactically – to manage persons who are the subject of the supervision so that they act 
according to the applicable regulations – and also to reveal anomalies. It is necessary to emphasize 
that the term “internal auditing” is not identical with the factual meaning of the internal control (or 
inspection) of the company. The internal control (as one element of the management) must be 
performed in each company, while the internal auditing is a specific matter of larger and medium 
companies; it operates as an independent department in such companies. The internal control is a 
system of procedures and methods that are applied in the company as a part – phase of its 
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management (planning, organisation, management and control). The responsibility for its realisation 
is assigned to the managers on all management levels.  

The main task of the internal control is to secure [1, p. 65]: 
◦ Functions of the company’s information system 
◦ Internal standard and general obligatory regulation compliance 
◦ Adequate utilisation of resources and property protection 
◦ Reaching the set goals of the company 

The understanding of the internal control system of the company can vary. One of the 
conceptions that have given up the old mechanical approaches in control is the integrated 
understanding of the inspection in accordance with the COSO (Committee of Sponsoring 
Organisations of the Treadway Commission). This conception proclaims that the internal control is 
an integral part of the managing process and it is based on 5 elements: 
1. Control Environment – it is formed by the integrity of ethical values, powers, managerial 

philosophy and management style utilised in the company. 
2. Risk Assessment – it comprises of identification, analysis and determination of the risk 

management methods that are closely connected with reaching the company goals. 
3. Control Activities – they help with securing the activities necessary for reaching the set goals; 

they are realised on all levels and in all functions. 
4. Information and Communication – the inevitable condition of the internal inspection system 

success is the relevant internal and external information provided in time to authorised 
personnel as well as the communication between these employees. 

5. Monitoring – when taking into consideration the important functions that the internal inspection 
system has in the company, it must be monitored permanently.    

Internal auditing vs. controlling and risk management 
Both areas, controlling and internal auditing, are parts of the overall management process in 

the company. However, there are substantial differences between them. In comparison to the 
internal auditing, controlling works as the part of planning and it is focused on the company’s goals 
and their fulfilment. The task of the controlling is not the company operation control; it concentrates 
on the partial planning of these operations, partial plan coordination and information flow 
organisation and control. According to Horváth [2, p. 185], controlling represents complex 
connection of planning, coordination and control. From the point of view of the controlling body 
and the internal auditing body integration to the organisational structure of the company it applies 
that the controlling body can operate in a staff and also in a line function, the internal auditing body 
has its place only in the staff structure. The risk management and the internal auditing: as the 
internal auditing is primarily oriented on the areas that can represent the greatest risk for the 
company operations, it becomes a part of the risk management. On one hand, it maps the risk areas 
of the company; on the other hand, it performs the auditing activities of managers who deal with the 
risk management, i.e. it assesses the suitability, quality, flexibility and applicability of the measures 
to keep off or manage the risks.     

Conclusion   
In the context of the internal auditing, its role, functions and connections with other tools 

and methods of business management it is also necessary to explain a relatively new term – self-
auditing. Self-auditing or control self-assessment is a term that expresses the “control of oneself”. It 
is a special control performed separately by individual company departments in the form of working 
meetings or workshops during which faults and failures of the particular department are discovered. 
The nature of a workshop consists in answering the questions from the checklist compiled by the 
lead of the particular department in cooperation with the internal auditing body. The workshop 
information obtained in the set time intervals are recorded in a central database and it is assessed at 
the end of the period. The total status is assessed – the internal inspection results and the measures 
to solve specific problems are established. The self-auditing application brings internal auditing cost 
savings, time savings for searching weaknesses and risks, and higher level of transparency of the 
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company control system. This tool is not often used in the Slovak enterprises because of the 
absence of tradition, but often used in foreign companies making investments in Slovakia. 
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CHARACTER AND CLASSIFICATION OF THE DONATIONS TO THE 
BRANCH OGRANIZATIONS 

 
 When a branch organization is being established, a question appears for a reason: where will the resources 
come from, in order to achieve its goals? One of the main financial sources is the donations. And in order with that fact, 
the main purpose of the article is to enlighten the economic and legal character of the donations and to present the 
different kinds of classifications, used in the accounting. 
 Key words: branch organization, donations, financings. 
 

The legal framework on donations in Bulgaria is presented in art.225 from the Law on 
obligations and contracts. The article mentions that “by the donation contract, the donator gives 
something away to the receiver of the donation completely free and immediately” [2]. Distinctive 
feature of the donation is that there is an agreement between the donator and the receiver; in other 
words, this is a contract, not a one-side deal. The idea of the legislator is that nobody can receive 
any kind of property against his will. Moreover, transferring the rights over the property has to 
happen immediately; the consideration can`t be promised. The contract by witch somebody 
promises to donate something in the future is worthless, because a promised donation doesn`t lead 
to any kind of result in the present (art.226, line 1 LOC). The donation is a transferable contract and 
that is the reason why it has to be differed from any other kind of free contract, like the contract for 
borrowing a property. The donation is a way for somebody to gain more property. But, enlarging 
someone`s property could happen in a different way – by releasing a debt. The difference is that 
enlarging a property via donation is possible only by obtaining the rights over the property – by 
increasing the assets, not by reducing in liabilities. The donation contract could be both formal and 
casual. This depends on the type of property that is being donated. Donating something to 
somebody is an irreversible process – the donator can`t cancel a done donation or take back the 
donated property. But, the donation could be conditional, in terms when the condition is possible. 
Otherwise, the donation is worthless. 

The financings are separate economic category, different from the donations, sponsorships 
or free deals. The financing authority, under a plausible excuse that it supports certain economic 
subjects or branches, receives the opportunity to mold the economy by its own interests. “A 
distinctive feature of the financings as a “deal” is that for its existence are required three sides - the 
financing one, the financed one and the beneficiary one. And it is crucial to understand, that the 
beneficiary is always an entity, different from the financing or the financed ones” [5, p.20]. This 
condition distinguishes the financings from the sponsorships and the donations. 

The financings are not normative regulated. “Accounting standards 20 Accounting for 
Government Grants and Disclosure of Government Assistance” and the accepted for application 
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“International Accounting standards 20 for Government Grants and Disclosure of Government 
Assistance” are the only normative documents in the Bulgarian legislation, where the term 
“financings” is mentioned” [1, p.30]. If we consider these principles and take a closer look, we will 
notice that the financings are “… a methodology for recognizing the income from donations. Or, 
according to the normative framework, the financing is equal to a donation with all of the 
consequences. And the term itself describes a way to account the donations in the balance” [6]. The 
terms: financings, free cash and donations are identical when it comes to their accounting in the 
balance. 

There are two different ways, in the IAS 20 for Government Grants and Disclosure of 
Government Assistance, for accounting and presenting the donations – income-based method and 
capital-based method. 

In the first way, the resources are being accounted as incomes for future periods. Later, the 
very same resources are being recognized as incomes throughout the periods, considered with the 
expenses they are supposed to cover. In order to recognize the incomes as part of the current period 
is necessary to make and systematically apply a base for their recognition. 

In the second way, the resources are being accounted as an element from the own capital. 
The people, using this specific way, stick to the idea that the income, related with the donation, is 
not realized by the company and it doesn`t have to be considered in the income report. 

The supporters of the capital-based method point out the following arguments: 
 The donations are financing resources and that`s why they have to be treated as 

resources in the balance. The donations can`t be placed in the income report in order to compensate 
the expenses that they are supposed to cover. Because of the fact, that the donations won`t be 
returned, they have to be directly related to the owners` shares; 

 It`s not suitable to recognize the donations in the income report, due to the fact that 
they are not earned. The donations are a stimulus, granted by the Government completely free. 

The supported of the income-based method point out the following arguments: 
 Due to the fact that the donations are an income from a source, not related to the 

owners, they cannot be considered as a part from the owners` shares, and that`s why the donations 
have to be recognized as an income for the current periods; 

 The donations rarely could be unconditional – the company receives them under 
specific conditions and obligations, related to the donations. That`s why the donations from the 
Government have to be considered as an income and to be related to the expenses, they are 
supposed to cover; 

 Because of the fact that the income taxes and all of the other types of taxes are being 
deducted from the income itself, it`s follows that the Government donations, as part of the fiscal 
policy, to be placed in the income report. 

The standard doesn`t consider any of the methods as suitable. At the same time, it`s obvious 
that it emphasizes more on the income-base method. 

In contrast to the IAS 20, according to AS 20 Accounting for Government Grants and 
Disclosure of Government Assistance, the donations are being accounted by applying the income-
based method. The capital-based method is being applied exceptionally, in order with remised or 
remitted profit taxes. 

In the donation accounting, it is quite important who the donator (the financing authority) is. 
Usually, the financing authorities are interstate institutions, government or non-government 
organizations. But, this could also be other entities (legal or physical). And, even though, that some 
companies achieve great results when it comes to attracting a single, large donations from physical 
entities, this type of donations are quite rare and that`s why they are not reliable in the long run. 
Because of the fact that the donations from physical entities are quite rare, they are not mentioned in 
the IAS 20. At the same time, this situation is regulated in the Bulgarian donation standards, and the 
principles are the same as to the Government donations. “This sets a difference in the practice, 
depending on whether the IAS are being applied, or the Bulgarian AS for small and medium 
companies. So, when the International Accounting Standards are being applied, the third-side 
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donation accounting is realized upon the total framework, as well as upon systematic interpretation 
of the IAS 20. Due to the fact that these donations are exceptional and it is highly possible to be 
unconditional, they have to be immediately considered as an income” [5]. 

The Government donations (free resources from the state – according to IAS 20) are the 
resources, supplied by the Government (the State) to a certain company as a compensation for 
keeping specific conditions, related to its activity (both future and past). The word “government 
(state)” marks every single state authority, institution, office or any other kind of regional, national 
or international authorities. 

The classification of the donations (resources, financings) is strictly important for their right 
accounting. 

According to the goal that the donation is being used for, we tell apart the following types: 
 Donations related to assets (financing for fixed assets) – donations with main 

condition buying, creating or obtaining fixed tangible or intangible assets; 
 Income related donations (financings for the current activity) – all of the other 

donations, except the assets-related ones. 
 The assets-related donations divide into:  
 Depreciable assets donations – the depreciation of the assets, obtain as a result from 

donation, is being recognized as a revenue. There is another, alternative method in the IAS 20 – the 
received financing is being calculated out of the value of the current fixed asset and it is being 
recognized in the balance by its compensated balance value. The second method supposes lowered 
depreciation costs. Ultimately, the effect on the financial result, from both of the methods, is the 
same; 

 Non-depreciable assets donations – recognized as revenue throughout the periods, 
when the conditional donations costs are accounted. When non-depreciable assets are being 
donated, the donation (financing) is being accounted as an income at some base, related to the 
conditions on the donation. For an example, when a piece of land is being donated in order to a 
building to be built, the donation income is recognized proportionally to the calculated depreciation 
of the building itself. The period, for which the income is being recognized, cannot be more than 20 
years. 

According to the subject of the donation, the donations could be: 
 Financial donations – the subject of the donation is finances(resources); 
 Non-financial donations – the received resources could be non-current assets or 

material resources, which are being accounted in the balance with their fair value;  
Whether there are conditions or not, the donations divide into: 
 Conditional donations – according to the orders of the standards, these resources are 

accounted as financing for fixed assets or for the current activity. After that, the received financings 
are being systematically recognized as current income on a base, set by the company itself, 
depending on the subject of the donation. In p.3.1., from AS 20, in mentioned, that the Government 
donations are being accounted when there is enough certainty, that the receiving company will 
fulfill the conditions and the donations will be received. Receiving a donation is not a guarantee that 
the receiver will stick to the condition in the long run; 

 Unconditional donation – receiving free resources is not related with any kind of 
conditions. As follows, the donations have to be recognized as current income for the period when 
they have been received; 

Depending on the time, when the donations are being received, they divide into: 
 Donations at the moment of establishing – this type of donations is usually accounted 

as fixed capital; 
 Donations after of the moment of establishing – if they are conditional, they are 

being accounted as financings or as an income, if they are unconditional; 
 Depending on what sort of activity the donation subject is for: 
 Donations for non-profit activities; 
 Donations for profit activities; 
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In Bulgaria, the forms for direct financing are: subsidies, grant financing and purchasing 
services [7]. 

The subsidy is a form of direct state financing, which is not related with realizing a specific 
project or activities of non-profit legal entities. This type of financing is released from the budget in 
order to support the organizations, which tend to take part in the Governmental policies. In an 
appendix to the Law on the state budget for the current year, the organizations, receiving subsidies 
are being listed. 

Grants are other type of direct state financing. In contrast to the subsidies, which are 
intended to support the organization at all, in the grant financing, the state marks the range of goal 
and policies, which have to be accomplished.  The companies, applying for grant financing, develop 
projects and depending on their competitiveness, the financing receivers are being selected. The 
leading challenge here is to guarantee an open and clear distribution of the resources through grant 
schemes and the control over the execution of the projects. 

Purchasing services, as a form of state financing, could be realized in the aspects: 
 Directing a public resource under the form of public contracts for purchasing goods 

or performing some activities, by non-profit legal entities, including branch organizations. The Law 
on public contracts allow the entities to take part as candidates in procedures for executing public 
contracts, which is a potential possibility the be selected for executing the current contract [3]; 

 Directing a public resource for accomplishing a state contract. 
The leading challenge in this form of financing is the equal attitude to all of the contestants, 

finding the balance between “best price” and “best quality”. 
Summary: 
1. The financing possibilities for the branch organizations in Bulgaria are in constant and 

dynamic development, and the last and most important factor, shaping these possibilities, is the 
operative programs. 

2. Considering the low absorbing rate, we have to think about the administrative capacity of 
the branch organizations, the professionalism of its team, authorities and institutional strengthening.  

3. Using different types of financing, the branch organizations have good chances of more 
secure development. Their classification and financial reports, give the intrigued customers (the 
donator, the society, state authorities and creditors) informational base for analyzing and controlling 
the way the resources are being spent. 
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У статті розглядаються питання моделювання та аналізу якості програмного забезпечення. 
Представлена модель для проведення мультикритеріального оцінювання програмних продуктів методом 
аналізу ієрархій відповідно до стандарту якості ISO 9126. Для обліку впливу критичних оцінок при великій 
кількості критеріїв та альтернатив пропонується: встановлення діапазонів допустимих значень параметрів 
альтернатив за всіма критеріями; порівняння альтернатив методом стандартів за допомогою спеціальної 
шкали, що дозволяє врахувати вплив критеріїв. 

Ключові слова: обліково-аналітична ситема , програмне забезпечення, метод ієрархій 
 

Одним з критеріїв  ефективного розвитку використання якісної обліково-аналітичної 
інформаційної системи є швидкість системи збору, зберігання і обробки економічної 
інформації в процесах управління підприємством. 

Для оптимального функціонування системи необхідно дотримання балансу між 
компонентами системи (обчислювальна техніка, програмне забезпечення  персонал та  
інформація), їх функціональними можливостями та якістю.  

У науковій літературі висвітлюється важливість аналізу програмного забезпечення 
системи управління, зокрема, про це вказується у працях А.В. Андрейкова, А.Г. Гагарина, 
Т.Сааті , але аналіз програмного забезпечення в обліково - аналітичних системах,  авторами 
не досліджуються [1-4]. Це зумовлює актуальність нашого дослідження, тому основна увага  
буде приділена аналізу якості програмного забезпечення  з метою удосконалення структури  
інформаційної обліково-аналітичної системи та процесів, які відбуваються при її 
функціонуванні на підприємствах. 

Оцінка якості програмного продукту є  одним з процесів в життєвому циклі 
розроблення  програмного забезпечення та  може бути оцінена за внутрішніми ознаками 
(статичні характеристики коду програмних модулів) та за зовнішніми ознаками.  

Якісна складова  організаційних процесів (якість будь – якого з процесів життєвого 
циклу, визначених в ISO/IEC 12207)  удосконалює програмний продукт та вносить вклад в 
підвищення ефективності роботи [5].  

  Відповідно до стандарту ISO 9126 «Інформаційна технологія. Оцінка програмного 
продукту», модель внутрішніх і зовнішніх характеристик якості програмних засобів 
складається з шести груп базових показників, кожна з яких деталізована декількома 
нормативними субхарактеристиками[6]: 

 функціональність (функціональна відповідність,точність, відповідність, 
безпека, відповідність стандартам); 

 надійність ( закінченість, відносність,відповідність стандартам); 
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 ефективність (швидкодія, використання ресурсів, відповідність стандартам); 
 технічна підтримка (аналізованість, мінливість, стабільність, відповідність 

стандартам); 
 переносимість (адаптованість, інстальованість, співіснування, відповідність 

стандартам).  
Додатково визначається коло користувачів програмного забезпечення, яке поділене на 

розробників, службу технічної підтримки, покупців  і кінцевих користувачів обліково-
аналітичних технологій. 

Метод аналізу ієрархій визначає декомпозицію проблеми на  простіші складники та 
обробку суджень особи, яка приймає рішення [1,с.15] . 

У  результаті досліджень визначається відносна значущість досліджуваних  
альтернатив  відносно усіх критеріїв, що знаходяться в ієрархії. Відносна значущість 
виражається численних у вигляді векторих пріоритетів. Таким чином, отримані значення 
векторів є оцінками в шкалі стосунків і відповідають так званим жорстким оцінкам. 
Доцільно виділити ряд модифікацій, які визначаються характером зв'язків між критеріями і 
альтернативами розташованими на самому нижньому рівні ієрархії; методом порівняння 
альтернатив. 

За характером зв'язків між критеріями та  альтернативами визначається два типи 
ієрархій. До першого типу відносяться такі ієрархії, у яких кожен критерій, що має зв'язок з 
альтернативами пов'язаний зі всіма альтернативами, які розглядаються ( тип ієрархій з 
однаковим числом і функціональним складом альтернатив по критеріям). До другого типу 
ієрархій відносяться такі, у яких кожен критерій, що має зв'язок з альтернативами, 
пов'язаний не з усіма даними альтернативами (тип ієрархій з різним числом і 
функціональним складом альтернатив по критеріям) [4,с.117]  . 

Є три методи порівняння альтернатив: метод попарного порівняння; метод порівняння 
альтернатив відносно стандартів; порівняння альтернатив методом «копіювання». [3,с.44]   

Побудова ієрархії розпочинається з окреслювання проблеми дослідження. Далі 
будується власне ієрархія, що включає мету, розташовану в її вершині, проміжні 
рівні(наприклад критерії) і альтернативи, що формують самий нижній ієрархічний рівень.  
Для встановлення відносної важливості елементів ієрархії використовується шкала 
значимості (табл. 1). 

Таблиця 1 
Шкала значимості відносної важливості елементів ієрархії 

Ступінь 
значимості 

Визначення Пояснення 

1 
Однакова значимість Дві дії вносять однаковий вклад у досягнення поставлених 

цілей  

3 
Деяка перевага однієї дії над 
іншою 

 Логічні роздуми про недостатність переваги однієї із дій  

5 Істотна різниця  Надійні інформаційні данні про перевагу певної дії 

7 
Дуже сильна різниця в 
значимості 

 Рішення в користь однієї дії 

9 Абсолютна значимість Висока ступінь переконливості свідчень 

2,4,6,8 
Проміжні значення між двома 
судженнями 

Необхідність компромісного рішення 

 

Ця шкала дозволяє ставити у відповідність ступеня переваги одного порівнюваного 
об’єкта перед іншим. 

 Рішення задачі аналізу якості програмного забезпечення обліково-аналітичних 
систем  може бути проведено на ієрархії (рис.1). 

Критерії деталізовані відповідно до моделі якості за стандартом ISO 9126. Залежно від 
цілей  дослідження кількість рівнів критеріїв може варіюватися. Альтернативами є 
порівнювані програмні продукти. В цілому можна зробити наступну оцінку методу аналізу 
ієрархій в контексті аналізу і прогнозування якості програмного забезпечення обліково- 
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аналітичних систем, виділивши позитивні моменти [6]: 
 метод аналізу ієрархій являється ефективним засобом рішення завдань оцінки 

та порівняння альтернатив, коли  інформація за різними критеріями може носити  якісний та 
кількісний характер;  

 використання цього методу дозволить використати розроблені в стандартах 
якості програмного забезпечення ієрархічні моделі якості; 

 
Рис. 1. Ієрархія оцінки якості програмного забезпечення обліково-аналітичних систем 

 

 метод дозволяє використати декілька експертів як для оцінки альтернатив за одними і 
тими ж критеріями (для отримання консервативніших усереднених оцінок), так і для 
паралельної оцінки по різних критеріям (для прискорення оцінки за рахунок 
паралельному розподілу обробки). 
Використання методів стандартів при порівнянні альтернатив за критеріями робить 

можливим зіставлення результатів різних досліджень якості програмного забезпечення (за 
наявності загальноприйнятих стандартів на класи програмного забезпечення). 

Рішення задачі аналізу та прогнозування якості програмного забезпечення обліково-
аналітичного забезпечення вимагає обліку десятків, сотень, а іноді і тисяч параметрів систем, 
і значне відхилення від норми по будь-якому параметру може зробити істотний вплив на 
якість усієї системи (в першу чергу  маються на увазі негативні впливи). Застосування  в 
такій ситуації допускає значні труднощі: при великій кількості  критеріїв їх вага відносно 
фокусу ієрархії досить мала. 

Для програмного забезпечення обліково-аналітичних систем  прикладами подібних 
оцінок можуть бути: 

 вимоги до апаратного забезпечення - як відомо, ціни на найбільш продуктивне 
устаткування не прямо пропорційні його технічним характеристикам;  

 складність і нестандартність інтерфейсу (перехід на нове прогамне забезпечення 
обліково-аналітичних систем вимагає перенавчання, тривалість якого значною мірою 
залежить від продуманості та  звичності інтерфейсу); 

 вимоги до знань і умінь користувачів (якщо для роботи з програмою потрібно фахівця 
(спеціаліста) у багатьох галузях знань, окрім прямого призначення   програмного 
забезпечення бухалтерів та аналітиків, зміст великого штату та узгодження його 
роботи потребує додаткових витрат). 
Для вирішення цього завдання можна використати наступні підходи: 

 встановлення діапазонів допустимих значень параметрів альтернатив за усіма 
критеріями; 

Оцінка якості програмного забезпечення 
обліково-аналітичних систем 

Розробники Служба технічної 
підтримки 

Функціональна 
відповідність 
Точність 
Сумісність 
Безпека 

Функціональ-
ність 
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 порівняння альтернатив методом стандартів з допомогою спеціальної шкали, що 
дозволяє врахувати вплив критеріїв[2,с.14] . 
Перший підхід не вирішує поставленої задачі, але дозволяє до етапу порівняння 

альтернатив виключити альтернативи, оцінка яких буде неадекватною.Така фільтрація 
допустима тільки у разі дійсно неприпустимих або абсурдних значень параметрів, що не 
підлягають чисельному порівнянню за фізичними, економічними, моральними або іншими 
причинами. Такий підхід може використовуватися спеціалістами як корисний практичний 
прийом для отримання обґрунтованих результатів. 

 Другий спосіб припускає розробку такої шкали стандартів, в якій оцінка 
альтернативи «нормально» за яким-небудь критерієм має значення порядку 1.  Кількість 
критеріїв, які мають значення оцінки «погано» близько до одиниці (при оцінюванні по 
ієрархії «втрати»). Для того, щоб оцінки альтернативи мали вплив на вагу альтернативи 
відносно фокусу ієрархії, необхідно не нормувати оцінки альтернатив за критеріями і не 
знаходити вектори  пріоритетів, а використати абсолютні значення та нормувати оцінки 
відносно фокусу ієрархії (використовувати при цьому шкалу стандартів, будувати за різними 
принципами для різних груп критеріїв). Тоді, при згортанні безліч векторів, пріоритетів 
альтернатив за критеріями відносно фокусу ієрархії альтернативи з «критичним» значенням 
параметрів отримають значення більшої питомої ваги. 

Реалізація другого способу припускає модифікацію класичного методу аналізу 
ієрархій, в результаті якого алгоритм аналізу альтернатив виглядає таким чином: 

 будується ієрархія критеріїв якості альтернатив (з довільною кількістю рівнів 
критеріїв і зв'язків); 

 одним з методів (парних порівнянь, стандартів, копіювання) порівнюються критерії, і 
в результаті кожен критерій отримує оцінку( питому вагу) відносно фокусу ієрархії; 

 відносно кожного критерію нижнього рівня методом стандартів робиться порівняння 
альтернатив (для кожного критерію має бути визначений характер залежності 
корисності оцінюваного за цим критерієм властивості альтернативи від значення 
вимірного параметра альтернативи, що відповідає цьому критерію), і вектори 
пріоритетів альтернатив відносно критеріїв заповнюються значеннями стандартів і не 
нормалізуються (таким чином, сума оцінок альтернатив по будь-якому критерію може 
бути як менше, так і більше одиниці); 

 результуючий вектор пріоритетів альтернатив відносно фокусу ієрархії обчислюється 
звичайним способом за формулою [6]. 
Метод аналізу ієрархій являється ефективним засобом рішення завдань оцінки та 

порівняння альтернатив, коли інформація за різними критеріями може носити якісний і 
кількісний характер, дозволяючи використовувати розроблені в стандартах якості 
програмного забезпечення ієрархічні моделі якості. Метод дозволяє використати декілька 
експертів як для оцінки альтернатив за одними і тими ж критеріями, так і для паралельної 
оцінки за різними критеріями. 

 Використання методу стандартів при порівнянні альтернатив за критеріями дає 
можливість зіставлення результатів різних досліджень якості програмного забезпечення 
обліково-аналітичних систем. 

 Для обліку впливу  критичних оцінок (що знаходяться в межах допустимих значень) 
при великій кількості  критеріїв (сотні) і альтернатив (десятки) необхідно модифікувати 
метод аналізу ієрархій. Запропоновані два 

способи вирішення цієї проблеми - перший – встановлення діапазонів допустимих 
значень параметрів альтернатив за усіма критеріями, і другий - порівняння альтернатив 
методом стандартів за допомогою спеціальної шкали, яка дозволяє  врахувати вплив 
критеріїв. Порівняльний аналіз другого способу з класичним показав його переваги при 
вирішенні завдань аналізу і прогнозування якості програмного забезпечення обліково-
аналітичних систем. 
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The article deals with the need for internal audit in banks Ukraine using the format XBRL. Established that an 

internal audit using this format will allow to develop recommendations for making effective management decisions 
leadership that will restore the level of customer confidence to banks Ukraine. 
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У статті розглянуто необхідність організації внутрішнього аудиту в банках України за допомогою 
формату XBRL. Встановлено, що здійснення внутрішнього аудиту за допомогою даного формату надасть 
змогу розробити рекомендації  для прийняття керівництвом ефективних управлінських рішень, що відновить 
рівень довіри клієнтів до банків України. 

Ключові слова: XBRL, внутрішній аудит. 
 

Фінансова криза, що відбулась в Україні у 2014 році і триває по сьогоднійшій день, а 
саме банківської системи безпосередньо зумовлює нових напрямів розвитку. Важливим 
фактором, що забезпечує статус надійного банку навіть в умовах кризи є довіра клієнтів. 
Саме даний факт формує значну частину репутації банку. Внутрішній аудит покликаний 
виявляти недоліки, подавати керівництву рекомендації для управління діяльністю та 
надавати консультації, що забезпечить фінансове оздоровлення банків, у яких знизились 
прибутки та підтримку в ефективному стані діючі банки, яки попри кризу залишаються на 
плаву. Значна кількість ліквідації банків в Україні обумовлене і проявом неефективного 
внутрішнього аудиту, що не змогли виявити та знайти шляхи подолання недоліків 
внутрішніх систем, що призвели до ліквідації. Передумовами неефективності стали 
насамперед застарілі технології, які зменшують продуктивність та своєчасність незалежної 
об’єктивної перевірки та підтвердження адекватного стану банку. У міжнародній практиці 
існує стандартизований формат XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – 
розширювана мова ділового звітування), що формує єдиний формат збирання та формування 
інформації про банк та економить час на перевірку. 28 лютого 2014 року було опубліковано 
Таксономію XBRL і українською мовою на сайті www.ifrs.org [1]. На даному етапі банки 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber�
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України побоюються переходу до даного формату, що призупиняє їх розвиток. Ми 
вважаємо, що формат XBRL буде ефективним для управління банком, для перевірки 
інформації внутрішніми аудиторами та для інших користувачів. Навіть виникнення XBRL 
пов’язане з зусиллями Чарльза Хофмана, який працював аудитором в компанії Deloitte 
Touche Tohmatsu та потребував якісної переробки інформації, зрозумілої для кожного 
кінцевого користувача та для аудиту зокрема. Так як до створення даного формату дійшов 
аудитор, це і показує важливість використання стандартизованого формату XBRL 
внутрішніми аудитора в банках України. 

Сучасний банківський сектор існує в умовах зростаючої конкуренції, зниження 
прибутковості операцій, жорсткої боротьби за довіру клієнтів. Дані передумови призводять 
до вимог щодо підвищення якості. Внутрішній аудит сприяє вчасному виявленні та 
запобіганні помилок для прийняття правильних управлінських рішень банком. Внутрішні 
аудитори багатьох банків України використовують настільки застарілі системи 
автоматизації, що це обтяжує здійснення перевірки та не дозволяє банкам не тільки 
розширювати свою діяльність, але й підтримувати існуючу в робочому стані. У зв'язку з цим 
потреба банків в якісній автоматизації бізнес-процесів сьогодні досить висока. Крім того, до 
теперішнього моменту банки сприймали впровадження програмного забезпечення як 
виключно автоматизацію операційної діяльності. Управління ризиками та систем 
управлінської інформації та аналізу, це завдання, які не вирішувалися за допомогою 
автоматизованих інформаційних систем. Сьогоднішня ж ситуація на ринку вимагає 
комплексної автоматизації банківських процедур і процесів як єдиної цілісної системи, що 
покриває всі функції банку та забезпечує наскрізну обробку інформації. Одним із способів 
підвищення ефективності внутрішнього аудиту в банківській системі є впровадження 
стандартизованого формату XBRL. Вибір конкретного банку на користь формату XBRL не 
повинен бути поспішним або заснованим на сліпому копіюванні чужого досвіду, оскільки 
автоматизовану систему кожен банк повинен вибирати як залежно від своїх сьогоднішніх 
потреб, так і враховуючи тенденції розвитку (короткострокові і довгострокові). Перевірка 
інформації у форматі XBRL позитивно вплине на результативність аудиту та характер 
аудиторського висновку, що підвищить ефективність внутрішнього аудиту. 

В цілому формат впровадження XBRL для потреб внутрішнього аудиту можна 
розділити на кілька етапів: 

1) аналіз існуючої практики діяльності внутрішніх аудиторів і вироблення стратегії 
розвитку банку та впровадження стандартизованого формату XBRL на кілька років; 

2) на підставі виробленої стратегії розробка довгострокової програми по здійсненню 
внутрішнього аудиту автоматизованого банку з урахуванням поетапного впровадження 
формату, а також оцінка з погляду необхідних витрат і подальшої віддачі; 

3) вивчення ситуації на ринку та міжнародного досвіду. 
У 2001 році вийшла перша міжнародна таксономія XBRL. Вона була створена для 

компаній комерційного та промислового сектора. Американський банк погодився 
конвертувати дані з QuickBook (програма ведення бухгалтерського обліку) в XBRL для 
прискорення процесу кредитного аналізу. Американський уряд рекомендував урядовим 
компаніям використовувати XBRL, що дозволяє трансформувати фінансові дані в електронні 
таблиці та проводити аналітичні процедури. 

Сьогоднішня ситуація на ринку характеризується постійним укрупненням і злиттям 
банків, що означає збільшення обсягів перевірки для внутрішніх аудиторів. Впровадження 
стандартизованого формату XBRL дозволить знизити витрати часу на його проведення. 

Раніше для банків автоматизація операційної діяльності була визначальною, то 
сьогодні вона є показником надійності банку. З урахуванням економічних передумов в 
Україні на перший план виходить потреба в інформації, що дозволяє приймати управлінські 
рішення, ґрунтуючись на достовірних даних, для чого необхідний принципово новий рівень 
прозорості та керованості. Новий рівень управління потребує і нових підходів до 
внутрішнього аудиту, що виходять за рамки простої перевірки. Гостро постають питання 
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інтеграції в самому широкому сенсі цього слова, включаючи уніфікацію продуктів, побудови 
консолідованої звітності, питання управління взаємовідносинами з клієнтами банку. 
Проведення внутрішнього аудиту за допомогою стандартизованого формату XBRL 
розширить можливості внутрішніх аудиторів та формування їх рекомендацій  
управлінському персоналу для прийняття ефективних рішень. Дані аспекти можуть зумовити 
відродження економічного розвитку України та відновити довіру клієнтів до банківської 
системи. 

Вибір варіанту в кожному конкретному банку залежить від багатьох факторів – 
розмірів, його стратегії, так як в Україні на законодавчому рівні дане питання не 
регулюється. Одним із важливих завдань є інтеграція нового програмного продукту з 
існуючими інформаційними системами банку. Організація впровадження формату XBRL та 
зокрема здійснення перевірки за його допомогою повинно бути обґрунтоване нормативно-
правовими актами України. В Закони України необхідно внести зміни, які б обґрунтовували 
дане поняття, важливість та етапи впровадження, організацію та подання звітності. Потрібно 
створити програму, в рамках якої учасники на добровільних засадах надаватимуть свою 
фінансову звітність в форматі XBRL. У 2005 році Федеральна корпорація страхування 
депозитів (США) мала такий досвід приймання звітів в XBRL форматі від 8300 банків на 
добровільних засадах. 

Окремо необхідно розглянути здійснення внутрішнього аудиту показників діяльності 
банку за допомогою стандартизованого формату XBRL та наданий перехідний період. 
Подання інформації у даному форматі усіма суб’єктами господарювання надасть змогу 
проводити і аналіз показників так як вони будуть всі мати єдиний вигляд та формат. 
Безумовно, враховувати необхідний рівень адаптації пропонованого рішення до специфічних 
вимог українського законодавства, його функціональності, відкритості, інтегрованості, 
багатомовності, підтримці використання різних валют, а також використанні при цьому 
технологій та інструментарію. Необхідно відзначити, що керівництво та акціонери банків 
повинні вибрати насамперед не продукт, а бізнес-партнера на довгу перспективу. 

Формат XBRL поєднує в собі: сучасну функціональну архітектуру, орієнтовану на 
підтримку наскрізних бізнес-процесів і вертикальну інтеграцію процесу управління 
банківською діяльністю на всіх рівнях (стратегічному, оперативному, транзакційному); 
передову технологічну платформу, що забезпечує гнучку інтеграцію додатків, бізнес-
процесів, а також ефективну масштабованість, що знімає обмеження на розвиток бізнесу і 
забезпечує оптимізацію IT-ресурсів банку. 

Одним з основних аспектів реалізації стратегії розвитку банку повинна стати 
організація впровадження формату XBRL у напрямку комплексної інтеграції функцій 
керування банком у цілому. Тому формат XBRL повинен функціонувати як інтегрований 
комплекс, у якому крім традиційних рішень, сучасних засобів, має місце система візуалізації 
ключових показників, у тому числі й щодо майбутньої діяльність банку. 

Злиття та поглинання, що наразі відбуваються в українській банківській системі 
вимагають адекватного розвитку інформаційних систем у комерційних банках для мінімізації 
ризиків. Формат XBRL спрямований на отримання кінцевих результатів та повинен бути 
пов'язаний зі стратегією розвитку банку.  

Основна мета впровадження формату XBRL для використання внутрішніми 
аудиторами – створення в банку єдиного інформаційного середовища і забезпечення бізнес-
процесів банку та базису, на якому надалі буде побудовано перевірки. У більш віддаленій 
перспективі передбачається скрізь, де це можливо і економічно доцільно, перехід до даного 
формату. Вибір даного формату призведе до скорочення операційних витрат банку. 
Покращення продуктивності внутрішніх аудиторів, скорочення часу обробки і 
оптимізований документообіг призведе до підвищення якості та оперативності надання 
рекомендацій для управлінських рішень, що буде віддзеркалюватись на банківських 
послугах. Дане твердження буде ще однією з передумов підвищення довіри клієнтів до 
банку. 
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Основними критеріями при виборі формату XBRL є функціональність; гнучкість у 
забезпеченні організаційної та технологічної моделі банку; здатність працювати на різних 
платформах і конфігураціях; продуктивність, тобто підтримувати великі обсяги операцій і 
забезпечення інформованості користувачів; відкритість, здатність до інтеграції з іншими 
системами; надійність: компанія поступово оновлює свою IT-інфраструктуру, не 
відмовляючись від раніше зроблених вкладень; ефективність проведення внутрішнього 
аудиту та його якість, що забезпечить своєчасні управлінські рішення та поверне довіру 
клієнтів до банків України. Також необхідно враховувати гнучкість при впровадженні 
системи, можливість поетапного впровадження і постійної модернізації до економічної 
ситуації на ринку. 
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У статті наведено трактування поняття «інформація» та проаналізована успішність діяльності 
підприємства,яка залежить від ефективного захисту конфіденційної інформації. Розглянуто заходи що 
спрямовані на збереження електронної інформації в умовах використання спеціалізованого програмного 
забезпечення. 
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In this article the interpretation of the concept of "information" and analyzed the success of the company, 
which depends on the effective protection of confidential information. Consider measures aimed at preserving 
electronic information in the use of specialized software. 
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В сучасних умовах ведення бізнесу, інформація виступає першоосновою прийняття 
виважених управлінських рішень, щодо виявлення ризиків та безпеки діяльності 
підприємства. Якісними характеристиками в житті підприємства завжди виступають 
своєчасні аналітичні дані інформації та в цілому її доступність, доцільність та надійність. 

Складовою економічної інформації є облікова інформація, що надає її користувачам 
повне уявлення про фінансовий, економічний та виробничий стан діяльності підприємства. 

Дослідженням питаннями економічної та облікової інформації, забезпеченням її 
якості здійснюють багато науковців, зокрема такі вчені, як Л. В. Гуцаленко [4], 

http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Documents/ITI_ByFS_Ukrainian_�
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Л. С. Шатковська [13], М. С. Пушкар [10], Г. Г. Кірейцев [6], С. А. Кузнецова [7], 
Р. Я. Пахолок [9], Р. Ф. Бруханський [2], Г. І. Цилюрик [12], О. В. Гончар [3]. Поняття 
«облікової інформації» серед науковців є найбільш поширеним і розглядається у багатьох 
працях таких вчених: В. Г. Швець [14], Я. В.Соколов [11], О. Н. Шуть [15], Н. М. Лисенко [8] 
та інші відомі науковці. Варто відзначити, що на сучасному етапі формування національної 
системи бухгалтерського обліку та враховуючи міжнародний досвід залишається актуальним 
питання захисту облікової інформації в умовах використання управлінських інформаційних 
систем. 

Під призмою законодавчих актів та думками вітчизняних та зарубіжних вчених 
склалися різні підходи до трактування поняття «інформація». 

У перекладі з латини «інформація» - це повідомлення про будь-який факт, явище 
тощо, роз’яснення чого-небудь. Окрім того існують також загальноприйняті визначення 
поняття «інформація» та вимоги до неї, які розкривають її інтерпретацію. 

Чинне законодавство трактує термін «облікова інформація» з урахуванням розуміння 
терміна «інформація», який реалізується через поняття «статистична інформація» [5]. В свою 
чергу науковці мають свою думку щодо даного терміну зокрема Н. М. Лисенко зазначає, що 
«облікова інформація є продуктом інформаційної системи та системи управління, які 
постійно пристосовуються до потреб економіки» [8], В. Г. Швець досліджує такі поняття як 
«інформаційна система бухгалтерського обліку», «локальна інформаційна система 
бухгалтерського обліку», «обліково-аналітичне інформаційне забезпечення» [14]. На думку 
Я. В. Соколова обліково-аналітична інформація є фундаментом при прийнятті управлінських 
рішень її автор трактує як нові знання про об’єкт управління, що дозволяють формувати 
управлінські рішення, як міру ліквідації невизначеності в управлінській системі та 
впорядковане відображення дійсності [11]. О. Н. Шуть розглядає управлінську (облікову) 
інформацію як засіб зниження невизначеності і ризиків, що сприяє реалізації певної мети 
управління підприємством [15]. 

Планування діяльності суб’єкта господарювання базується на інформації, яку надає 
бухгалтерський облік.  

Облікова інформація є багатогранною категорією, вона відрізняється великим обсягом 
і різноманітністю, складністю логічної та відносною простотою арифметичної обробки. 
Особливість такої інформації полягає у великій кількості арифметичних обчислень. Їй 
властивий масовий характер обчислень, які виконують за типовими алгоритмами з певною 
періодичністю, а також має складну ієрархічну структуру. 

Прерогатива облікової інформації полягає у трьох її основних складових: 
тимчасовість, якість і кількість. Саме вони визначають прерогативу бухгалтерського обліку 
для формування інформаційного забезпечення системи управління підприємством. Збирання 
облікової інформації відбувається з певною періодичністю (регулярно) у строки фінансової 
чи оперативної (бухгалтерської) і статистичної звітності, або епізодично (відповідно до 
внутрішньої потреби підприємства) – це і визначає першу складову «тимчасовість облікової 
інформації». Друга складова облікової інформації «якість облікової інформації» визначається 
як сукупність рис та характеристик вихідних даних рахунків бухгалтерського обліку та 
звітності, що надає можливість задовольняти наявні або передбачені потреби споживачів. 
Що стосується такої складової як «кількість облікової інформації» варто зауважити, що 
даний критерій залежить від обсягу інформації, при якому можливо приймати рішення і 
здійснювати управління підприємством в цілому. 

Отже враховуючи вищесказане можна зауважити, що у наукових колах поняття 
«облікова інформація» трактується, як правило, з урахуванням загального розуміння терміна 
«інформація». 

В сучасних умовах господарювання умовах сьогодення, суть облікової інформації 
проявляється саме під час управління, яке спрямоване на вироблення, прийняття і практичну 
реалізацію управлінських рішень, що необхідні для зміни стану фінансової та господарської 
діяльності. За допомогою управління підрозділи підприємства виконують покладені на них 
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функції. Конкретний набір цих функцій, які реалізуються під час здійснення господарських 
процесів, залежить від потреби системи управління та організаційної структури 
підприємства. 

В сучасних умовах господарювання облікова інформація стає одним з найважливіших 
чинників ведення бізнесу, його подальшого розвитку та  найважливішою умовою 
формування інформаційної бази даних підприємства. 

Облікова інформація, що формується комп’ютерному середовищі потребує захисту 
для збереження управлінської інформації підприємства. Слід зазначити, що не завжди 
безпека інформації може бути пов’язана на пряму з метою діяльності всього підприємства. 
Інформаційну безпеку можна пов’язати  з метою окремого підрозділу підприємства, певного 
проекту. Отже головним завданням є правильна організація захисту інформації, що становить 
комерційну таємницю підприємства безпосередньо в бухгалтерських документах. 

С. М. Бичкова та С. В. Івахненков зазначають, що обчислювальна техніка суттєво 
підвищує якість обробки облікової інформації. При цьому застосування комп’ютерів змінює 
зміст та організацію роботи облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з 
обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповненню регістрів 
та звітних форм. Облікова робота стає творчою, спрямованою на організацію та 
удосконалення обліку [1, с. 3]. На рис. 1 розкрито основні характеристики облікової 
інформації. 

 
Рис. 1. Складові та особисті характеристики облікової інформації підприємств 

 

Сучасні управлінські інформаційні системи потребують високого рівня організації 
захисту облікової інформації (бази даних бухгалтерського обліку). Користування 
інформаційними ресурсами колективом підприємства вимагає чіткої постановки завдання 
захисту окремих папок та файлів та мережевих ресурсів взагалі від несанкціонованого 
втручання інформаційних зловмисників, вірусів та небезпечних програм. Найважливішим 
етапом на цьому рівні є фізичний захист самого інформаційного ресурсу. Якщо ж на такому 
ресурсі зберігаються конфіденційні дані, вони повинні знаходитися у безпечному місці. 

За умов несанкціонованого доступу до інформаційного ресурсу підприємства виникає 
необхідність з’ясування суті інформаційної безпеки. Отже під інформаційною безпекою 
необхідно розуміти забезпечення безперебійної роботи підприємства і зведення до мінімуму 
збитку від подій, що містять в собі загрозу безпеки, за допомогою їхнього запобігання і 

Облікова інформація 

С
кл
ад
ов
і ф

ор
м
ув
ан
ня

 
ін
ф
ор
м
ац
ії

 
Х
арактеристики облікової 

інф
орм

ації

Первинно-облікова 
інформація 

Узагальнюючо-
облікова 
інформація 

доступність 

доцільність 

надійність 

своєчасність 

здатність бути 
перевіреною 

релевантність 
(прогнозованість) 



 238

зведення наслідків до мінімуму. В свою чергу управління інформаційною безпекою дозволяє 
колективно використовувати інформацію, забезпечуючи при цьому її захист і захист 
обчислювальних ресурсів. Інформаційна безпека складається з трьох основних складових: 
конфіденційність: захист конфіденційної інформації від несанкціонованого розкриття чи 
перехоплення; цілісність: забезпечення точності і повноти інформації і комп'ютерних 
програм; доступність: забезпечення доступності інформації і життєво важливих сервісів для 
користувачів, коли це потрібно. 

На підприємствах із розвинутими комп’ютерними інформаційними системами 
повинні складатися власні внутрішні стандарти з організації безпеки та захисту 
бухгалтерської інформації. Якісна комп’ютерна система бухгалтерського обліку повинна 
включати наступні функції щодо безпеки даних, до яких відносяться: поділ доступу до 
функцій і даних системи шляхом авторизації користувачів за паролем; шифрування даних; 
наявність контролю за входом до системи і ведення журналу робочого часу; контроль за 
періодичністю створення резервних (архівних) копій інформації тощо. Дані вимоги потрібно 
враховувати при виборі та при придбанні програмного забезпечення для бухгалтерії, а також 
проводити всебічну оцінку доступних на ринку програмних продуктів. Захистом інформації 
в комп’ютерній системі бухгалтерського обліку є сукупність організаційно-технічних заходів 
і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації та осіб, 
які користуються інформацією. 

Облікова інформація містить майже всі відомості про діяльність підприємства, тому 
вона часто є об’єктом уваги конкурентів. Саме тому облікова інформація має бути 
першочерговим об’єктом захисту. Однак комп’ютерні програми бухгалтерського обліку, які 
пропонують на ринку, мають різні можливості щодо захисту даних. Так, у одних програмних 
продуктах є вигляд паролю для входу в програму, інший програмний продукт. дає 
можливість організувати доступ визначених осіб, котрі мають свої паролі, до окремих 
ділянок обліку: до каси, розрахунку заробітної плати, складського обліку тощо. Це дозволяє 
не лише захистити підприємство від несанкціонованого знімання комерційної інформації, а й 
уберегти його від шахрайства персоналу, що має безпосереднє відношення до роботи 
бухгалтерії. Однак самі файли баз даних і в цьому разі часто бувають незахищеними і їх 
може викрасти особа з мінімальними комп’ютерними навичками. 

Розвиток управлінських інформаційних систем зокрема комп’ютеризація 
бухгалтерського обліку та використання автоматизованих робочих місць бухгалтерів дає 
змогу забезпечити своєчасне надходження повної та достовірної інформації про діяльність та 
майновий стан підприємства як до головного бухгалтера так і до керівництва підприємства 
при цьому не втрачаючи її. Крім того, використання комп’ютерів призводить до зниження 
загальної трудомісткості облікових робіт та зміни самого характеру облікової праці. 
Діяльність бухгалтера перетворюється на творчу, оскільки шаблонні види робіт виконуються 
комп’ютером, а за працівником залишаються творчі дії по змістовній оцінці отриманих 
облікових даних. 

Отже, в сучасних умовах ведення господарської діяльності посилюється увага до 
використання облікової інформації, яка виступає визначальним фактором ефективності 
ведення бізнесу. Вся облікова інформація підприємства фіксується, реєструється, 
накопичується та узагальнюється в середовищі бухгалтерського обліку та використовується 
в управлінській діяльності підприємства. Саме тому роль облікової інформації як основи 
інформаційного забезпечення управління зростає та є особливо важливою для ефективного 
розвитку економіки господарюючих суб’єктів. Не менш важливим фактором є  збереження 
облікової інформації зокрема і економічної інформації підприємства в цілому є створення 
облікової служби підприємства, яка в процесі своєї діяльності здійснюватиме контроль не 
тільки за правомірністю господарських операцій на підприємстві, а й за охороною облікової 
інформації. 

На сьогоднішній день пропонується безліч способів забезпечення безпеки інформації, 
але не всі вони є ефективними. Необхідно підкреслити, що тільки комплексна система може 
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гарантувати досягнення максимальної ефективності захисту облікової інформації, через 
вплив та визначення ризиків і слабких місць особистого господарювання підприємств. 
Важливим етапом при забезпеченні надійності облікової інформації є розробка політики 
економічної безпеки, яку необхідно почати впроваджувати на підприємствах України, яка 
має включати в себе правила та норми поведінки при обробці, захисті, а також 
розповсюдженні конфіденційної облікової інформації. 

 

Література: 
1. Бычкова С. М., Ивахненков С. В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите : [учеб. 

Пособие] ; под ред. С. М. Бычковой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с. 
2. Бруханський Р. Ф. Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень 

стратегічного характеру / Р. Ф. Бруханський // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-
виробничий журнал. – 2012. – Випуск 8 (34). – С. 267-270. 

3. Гончар О. В. Забезпечення якості статистичної інформації : методологія та організація : [монографія] / 
О. В. Гончар. – К. : ВПД «Формат». – 2011. – 372 с. 

4. Гуцаленко Л. В. Поліпшення якості та прогнозованості облікової інформації для забезпечення 
прибутковості підприємства / Л. В. Гуцаленко // Міжнародний науково-виробничий журнал 
«Економіка АПК». – 2010. – № 7. – С. 67-71. 

5. Закон України «Про інформацію» № 2658-ХІІ від 13.11.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Кірейцев Г. Г. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах 
антикризового управління / Г. Г. Кірейцев, В. А. Нехай // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 85-
86. 

7. Кузнєцова С. А. Концепція облікової інформації для управління / С. А. Кузнєцова // Економіка і регіон. 
– 2007. – № 4. – С. 184-187. 

8. Лисенко Н. М. Облікова інформація в системі управління підприємства (на прикладі житлово-
комунального господарства) / Н. М. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 9 
(52). – С. 62-68. 

9. Пахолок Р. Я. Характеристика облікової інформації та її значення для задоволення потреб користувачів 
/ Р. Я. Пахолок // Львівська комерційна академія. – 2008. – Випуск № 35. – С. 298-302. 

10. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : [монографія] / М. С. Пушкар. 
– Тернопіль; Карт-бланк. – 2006. – 86 с. 

11. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2005. 
– 496 с. 

12. Цилюрик Г. І. Напрямки поліпшення якості облікової інформації щодо формування та розподілу 
доходів / Г. І. Цилюрик // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 4. – С. 122-127. 

13. Шатковська Л. С. Бухгалтерський облік в системі інформаційного забезпечення управління 
тваринництвом / Л. С. Шатковська // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 118-119. 

14. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник] / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2008. – 525 с. 
15. Шуть О. Н. Информация как экономический ресурс : [Электронный ресурс] / О. Н. Шуть // Экономика 

России: основные направления совершенствования. – 2005. – № 7. – Режим доступа : http://www.cfin.ru. 
 

Rozdobudko V.V. 
Candidate of Economic Sciences 

Open International University of Human Development «Ukraine», Ukraine   
 

ANALYSIS METHODS IN THR UNITED STATES, UKRAINE AND OTHER 
EUROPEAN COUNTRIES  

 

Роздобудько В.В. 
к.е.н. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини»Україна», Україна  
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ В США, 
УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ЕВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ   

 

The article says about the methods and procedures in the audit and control on the enterprises. The author 
formed the main group of methods. Given the analysis of the methods and reviewed features of the methods in the 
United States and several European countries.  

 Keywords: procedure, method, audit, control 

http://zakon.rada.gov.ua/�


 240

 

У статті проведено аналіз методів та процедур при аудиті та контролі на підприємствах. Виділено 
основні групи методів. Проведене їх порівняння та показано особливості  використання методів в США та 
низці європейських країн.   

Ключевые слова: методичні прийоми, метод, аудит, контроль 
 

Різні умови економічного розвитку країн світу та особливості формування у них 
національних систем бухгалтерського обліку впливають на використання різних 
контрольних прийомів в аудиті. Так, в країнах, які належать до англо-американської системи 
обліку спостерігається значна відмінність у застосуванні прийомів контролю та аудиту від 
країн пострадянського простору.  

В економічно розвинутих країнах з англо-американською та континентальною 
системами обліку повністю або частково відсутня уніфікація первинних документів, які 
застосовуються господарюючими суб’єктами для документування фактів господарського 
життя, а законодавство у сфері регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
носить переважно рекомендаційний характер. Ця особливість визначає те, що велика 
кількість прийомів документального контролю, які розвинені наукою про контроль, не 
використовується в цих країнах. 

Країни колишнього радянського союзу мали жорстко регламентовану систему 
бухгалтерського обліку, практично усі первинні документи, облікові регістри, звітні форми 
були уніфікованими. Така жорстка регламентація дозволяла здійснювати перевірку всієї 
документації підприємства на правильність її оформлення, повноту відображення інформації 
про здійснені господарські операції, встановити їх законність, ефективність, достовірність 
звітних даних. Система контролю пострадянських країн на відміну від закордонної також 
включає значну кількість фактичних прийомів господарського контролю при вивченні 
діяльності підприємств.  

Вивчення підходів авторів до розкриття змісту аудиторських процедур, методичних 
прийомів контролю в аудиті, контрольних процедур дозволило визначити основні групи 
таких прийомів. Проведений порівняльний аналіз змісту контрольних процедур, дозволив 
співвіднести прийоми контролю, що використовуються в Україні, Польщі, Великій Британії, 
США, Болгарії, Республіці Білорусь (табл. 1) [1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Дані табл. 1 показують як значні, так і незначні відмінності у використанні прийомів 
контролю під час проведення аудиторських перевірок у різних країнах світу. У теорії 
контролю країн пострадянського простору розвинуто велику кількість прийомів та способів, 
значна частина з яких не притаманна закордонним системам контролю та аудиту.  

Як вже вказувалось, на особливості використання контрольних та аудиторських 
процедур у кожній країні впливає її приналежність до тієї чи іншої національної системи 
обліку.  

В досліджуваних  країнах існують документальні прийоми, що використовуються під 
час здійснення процедур, крім Болгарії, де існує лише документальна перевірка, що включає 
в себе майже весь комплекс документальних прийомів, що розглядаються як самостійні 
прийоми контролю в Україні. Так, під документальною перевіркою в Болгарії розуміють 
формальну перевірку, нормативно-правову перевірку, арифметичну перевірку, взаємну 
перевірку, зустрічну перевірку, контрольне порівняння, хронологічну перевірку. Тобто це 
означає, що, використовуючи документальну перевірку, аудитор повинен здійснити всі 
можливі дії з перевірки документів для того, щоб підтвердити їх законність, достовірність та 
ефективність [4, с. 108]. 

Огляд документів, записів та звітів в США передбачає перевірку правильності їх 
оформлення у відповідності до певних вимог [5, с. 310].  Ґрунтовні тести з особливостей 
господарських операцій полягають у встановленні відповідності операцій певним нормам [8, 
с. 46]. Специфіка такої операції полягає в тому, що в деяких ситуаціях для перевірки 
відповідності певним нормам аудитор повинен сам провести цю операцію.  
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика використання прийомів контролю в аудиті в Україні та 
за кордоном 

Країни 
№ з/п Україна 

Польща США 
Велика 
Британія 

Білорусь Болгарія 

Документальні прийоми 
1.  Формальна 

перевірка, 
нормативно-
правова перевірка 

Метод внутрішньої 
конфронтації, 
самоконтроль, 
формальний 
контроль 

Ґрунтовні тести з 
особливостей 
господарських 
операцій, огляд 
документів записів 
та звітів, процедура 
погодження 
контролю 

– 

Перевірка 
документів 

2.  Арифметична 
перевірка 

Обчислення Перерахунок Обчислення Перерахунок 

3.  Взаємна 
перевірка, 
контрольне 
порівняння 

Перевірка Впевненість у 
підтвердженні 
попереднім аудитом  

Простеження 

4.  Зустрічна 
перевірка 

Метод зовнішньої 
конфронтації, 
дослідження і 
підтвердження 

Підтвердження, 
повторне виконання 
процедур клієнта  

Підтвердження 

Документальна 
перевірка 

5.  Економічна 
перевірка  

Процедури 
аналітичного огляду    

6.  Експертне 
дослідження 

Дослідження і 
підтвердження  

Опитування 
– 

Експертиза 

7.  Логічна перевірка 
 

Логічний контроль Сканування 
   

8.  Відновлення 
кількісно-
сумового обліку 
 

    

Кількісний аналіз 

9.  Хронологічна 
перевірка 

 

Тестування періоду, 
що підлягає 
аудиторській 
перевірці 

Спрямовані 
тести, ротаційні 
тести  

Документальна 
перевірка 

10.  Аналітична 
перевірка 

Метод порівнянь,  
метод аналізу 

Ґрунтовні тести із 
загальних 
результатів 

Аналітична  
перевірка 

Аналітичні 
процедури 
 

Аналіз 

Фактичні прийоми  

11. Інвентаризація Інспекція Огляд Інспекція Інвентаризація Інвентаризація 
12. Усне опитування, 

письмове пояснення 
Дослідження і 
підтвердження 

Створення запитів 
персоналу 
підприємства, 
тести контролю, 
усне опитування 

Опитування Опитування Письмові 
пояснення, 
опитування, 
свідчення, анкета 

13. Експертна оцінка Дослідження і 
підтвердження  

Опитування Підтвердження Довідка, 
розслідування 

14. Обстеження, огляд Метод PERT, 
спостереження 

Спостереження за 
контрольною 
діяльністю, огляд 

Спостереження 
глибинні тести, 
тести слабких 
місць 

 

Спостереження 
вивчення, огляд 

15. Комп’ютеризований 
спосіб 

Інформативний 
метод     

16. Фотографічний метод     Фотознімок 

 

Американська процедура погодження контролю полягає в перевірці внутрішніх 
нормативних документів підприємства, які регулюють його систему внутрішнього контролю 
. Цей прийом використовують для перевірки ефективності системи внутрішнього контролю 
та функцій суб’єктів контролю підприємства. 

Метод «арифметична перевірка», що використовується в Україні має аналоги в усіх 
досліджених країнах: в Польщі та Великобританії – обчислення, в Білорусі та США – 
перерахунок, а в Болгарії, як зазначалося вище, – документальна перевірка. В кожній країні 
цей прийом включає арифметичну перевірку здійснених розрахунків у первинних 
документах та бухгалтерських записах. 
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Однією з особливостей використання методів в Україні є те, що методу «економічна 
перевірка» відповідає аналог лише в США, який називається процедури аналітичного огляду. 
Слід зазначити, що цей прийом відповідає економічній перевірці лише в частині визначення 
ефективності певних господарських операцій клієнта [8, с. 46]. 

Експертному дослідженню, що має місце в Україні, відповідають в Болгарії – 
експертиза, у Великій Британії – опитування, в Польщі – дослідження і підтвердження. В 
Болгарії експертиза є окремим прийомом для здійснення якого залучаються експерти та який 
використовується у разі ускладнення процесу перевірки [4, с. 108]. У Великобританії та 
Польщі не виділяється окремого прийому експертизи, а експертні дослідження частково 
застосовуються при проведенні опитування, дослідження і підтвердження [1, с. 89; 6, с. 60].   

Логічній перевірці, що виділяється в Україні, існують аналоги лише в Польщі та 
США, де вони називають відповідно: логічний контроль та сканування. Обидва прийоми 
використовуються для огляду документів та логічного виявлення помилок і нетипових 
операцій [7, с. 63; 3, с. 121]. 

Прийоми, які полягають у співставленні та порівнянні між собою різних показників 
для визначення причинно-наслідкових зв’язків та які є аналогами аналітичній перевірці в 
Україні, використовуються в усіх досліджених країнах. У Польщі цей прийом носить назву 
метод порівнянь та метод аналізу, в США – ґрунтовні тести з загальних результатів, у 
Великій Британії – аналітична перевірка, в Білорусі – аналітичні процедури, в Болгарії – 
аналіз. 

Якщо в зарубіжних країнах використовуються майже всі документальні прийоми 
контролю, які за своїм змістом відповідають українським, то досить велика кількість 
українських прийомів фактичного контролю не знаходить свого застосування в досліджених 
країнах світу. 

За кордоном використовуються аналоги наступних господарських прийомів: 
інвентаризація, усне опитування, письмові пояснення, експертна оцінка, обстеження, огляд, 
комп’ютеризований спосіб, фотографічний метод. 

Український прийом інвентаризації в Білорусі та Болгарії носить також назву 
інвентаризація, у Великобританії та Польщі – інспекція, а в США не виділяється окремого 
прийому й інвентаризація розглядається як частина огляду. Особливістю прийому 
інвентаризації є те, що в кожній країні він використовується однаково та полягає у 
визначенні фактичної наявності та стану майна і визначення їх відповідності обліковим 
записам. 

Українському усному опитуванню та письмовим поясненням в Польщі відповідають 
дослідження і підтвердження; в Білорусі та Великобританії – прийоми опитування; в Болгарії 
– письмові пояснення, опитування, свідчення, анкета; в США – створення запитів персоналу 
підприємства, тести контролю, усне опитування [2, с. 105; 1, с. 89; 4, с. 98; 6, с. 60].  

Білоруські, англійські та болгарські опитування, польські дослідження і 
підтвердження, болгарські письмові пояснення та американське усне опитування та 
створення запитів персоналу підприємства полягають в отриманні усної або письмової 
інформації від працівників підприємства, а також пояснень від винних осіб. 

Тести контролю в США полягають в опитуванні лише управлінського персоналу 
підприємства для отримання інформації про ефективність управлінської діяльності [8, с. 45]. 

За кордоном не існує чіткої відмінності між методами огляду, обстеження та 
спостереження. Методи огляду та спостереження використовуються також в Болгарії, 
Великій Британії, Польщі та США. В Болгарії крім вказаних методів існує прийом вивчення, 
який часто доповнює спостереження та полягає у виявленні негативних тенденцій розвитку 
певного явища [4, с. 108]. 

Глибинні тести в Англії полягають у тому, що аудитор обирає певну частину 
підконтрольних об’єктів та здійснює нагляд за ними на всіх стадіях облікового циклу. Тести 
слабких місць полягають в огляді та спостереження на певними виявленими аудитором 
контрольними точками [1, с. 91]. 
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Американське спостереження за підконтрольною діяльністю полягає у тому, що 
аудитор спостерігає за певними господарськими операціями, які документально не 
відображалися клієнтом [5, с. 312]. Але особливою умовою є те, що цей прийом 
застосовується лише за умови, що аудитор сам безпосередньо бере участь у перебігу певної 
операції. 

Особливим прийомом в Польщі є інформативний метод, який полягає в отриманні та 
організації певних вхідних даних інформації, їх обробці, електронній перевірці та отриманні 
на основі даних операцій вихідних даних, необхідних аудиторові або контролеру [7, с. 61]. 

В Болгарії окремо від експертного дослідження та розслідування виділяється такий 
метод як фотознімок. Цей метод практикується в основному в криміналістиці та полягає в 
отриманні інформації про виконані контрольні дії через різні види фотознімків [4, с. 104]. 

На основі проведеного дослідження можна дійти висновків, що використання 
прийомів контролю в аудиті в Україні, Польщі та інших країнах світу суттєво відрізняється. 
Особливістю закордонної системи контролю є те, що вона на відміну від вітчизняної не має і 
не мала чіткого відокремлення контролю від аудиту.  

В теорії контролю в Україні з метою її удосконалення періодично з’являються нові 
прийоми, запозичені з іноземного досвіду. До таких прийомів можна віднести аналітичні 
процедури, тестування та запити. В Україні вже існують ці прийоми, але під іншими 
назвами: аналітичні процедури – економічний аналіз, тестування – перевірка, запити – 
зустрічна перевірка або експертне дослідження. 
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В статті розглянуті основні питання організації обліку витрат і доходів підприємства.  Проведено 
аналіз основних аспектів облікової політики підприємства щодо витрат і доходів як важливих об’єктів обліку 
підприємства. 
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В сучасних умовах господарювання важливим напрямком удосконалення обробки  
облікової інформації є проведення раціональної організації обліку. Важливою ділянкою в 
системі облікових процедур є облік витрат і доходів, так як ці об’єкти мають прямий вплив 
на фінансові результати підприємства. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах - це система методів, способів 
та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування такого обліку та подальший його 
розвиток. Така організація полягає в цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні 
механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування системи 
бухгалтерського обліку означає організацію цієї системи та організацію функціонування її в 
часі та просторі. 

Організація бухгалтерського обліку потребує системного підходу. При цьому 
обов’язковим є додержання таких принципів: цілісності, всебічності, системоутворюючих 
відносин, динамічності, субординації безперервності та випереджуючих відносин. 

Необхідність раціональної організації обліку витрат і доходів обумовлена їх 
важливістю у економічній діяльності підприємства, без яких неможливе взагалі будь-яке 
господарювання.  

Метою організації обліку доходів та витрат є надання користувачам необхідної та 
своєчасної інформації про витрати, доходи та результати діяльності підприємства у 
встановлені строки. 

Основними завданнями організації обліку доходів на підприємстві є: 
- забезпечення правильного визначення та достовірної оцінки доходів підприємства; 
- забезпечення правильного і повного документального оформлення і своєчасного 

відображення в регістрах обліку доходів та результатів діяльності; 
- забезпечення контролю за виконанням договорів на реалізацію продукції; 
- забезпечення контролю за правильним визначенням фінансового результату від 

звичайної діяльності з метою оподаткування; 
- забезпечення своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові 

результати підприємства; 
- забезпечення контролю за рухом та наявністю прибутку на підприємстві; 
- узагальнення інформації про наявність та рух нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) підприємства, тощо [1, c.402]. 
Основним внутрішнім нормативним документом, який визначає порядок організації і 

конкретну методологію відображення в обліку та звітності доходів і фінансових результатів є 
наказ про облікову політику підприємства. У наказі в обов'язковому порядку має бути розділ 
про облік доходів і результатів діяльності, в якому зазначаються основні принципи їх 
організації на підприємстві. 

Формування облікової політики щодо доходів, витрат та фінансових результатів 
здійснюється на підставі нормативних документів до яких відносяться Закони України, 
національні та міжнародні стандарти обліку і звітності, інструкції та накази Міністерства 
фінансів щодо методичних рекомендацій для розробки облікової політики підприємства. 

Облікова політика повинна мати управлінську спрямованість, тоді вона більшою 
мірою зможе позитивно впливати на господарські процеси, що відбуваються на 
підприємстві. Саме інтереси внутрішніх користувачів облікової інформації підприємств є 
пріоритетними й на задоволення їх потреб повинна бути направлена облікова політика [2]. 

Доходи включаються до складу об'єктів облікового процесу за принципами 
нарахування та відповідності [5]. 

Принцип нарахування передбачає відображення в обліку доходів і витрат на момент 
їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 

Принцип відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом 
порівняння доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для 
отримання цих доходів. 

Основними завданнями організації обліку витрат на підприємстві є: 
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- організація калькулювання собівартості продукції, аналіз і контроль за виконанням 
плану собівартості; 

- виявлення невикористаних резервів виробництва, втрат від браку і простоїв; 
- організація обліку витрат діяльності та порядку їх розподілу і списання на відповідні 

рахунки; 
- організація оцінки витрат діяльності; 
- організація правильного і повного документального оформлення та своєчасного 

відображення в регістрах обліку витрат діяльності; 
- організація контролю за загальновиробничими та адміністративними витратами; 
- організація своєчасного розподілу загальновиробничих витрат з використанням 

найдоцільнішого методу розподілу; 
- організація правильного списання адміністративних витрат; 
- недопущення перевищення кошторисного обсягу адміністративних витрат; 
- організація обліку та контролю інших витрат діяльності; 
- надання повної, достовірної та неупередженої інформації про витрати діяльності для 

потреб управління [1, c.36]. 
Всі ці завдання розробляються головним бухгалтером у відповідності з Наказом про 

облікову політику, в якому необхідно передбачити такі організаційні моменти: 
розмежування витрат за кожною класифікаційною групою; умови визнання витрат; склад та 
порядок списання витрат майбутніх періодів; класи рахунків для обліку витрат; бази 
розподілу загальновиробничих витрат; перелік та склад змінних і постійних 
загальновиробничих витрат; об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання. 

Організація бухгалтерського обліку доходів та витрат здійснюється за допомогою 
трьох етапів. Етапи організації бухгалтерського обліку тісно пов'язані між собою та повністю 
залежать від якості первинних даних, відображених в документах. 

Отже, першим етапом організації бухгалтерського обліку доходів та витрат є 
первинний облік - первинне спостереження і сприйняття факту, вимірювання в натуральному 
і вартісному вираженні, фіксація в носіях облікової інформації - документах. Сприйняття і 
вимірювання можливе тільки тоді, коли об'єкти обліку конкретизовані і документально 
підтверджені. 

Документи з огляду на їх велику кількість та різноманітність потрібно 
систематизувати. Сприйняття, вимірювання та фіксування господарських фактів дебіторської 
заборгованості здійснюється виконавцями в різні періоди. Тому, організовуючи первинний 
облік, заздалегідь визначають рух первинних документів [1, c.405]. 

Другим етапом організації бухгалтерського обліку доходів та витрат є поточний облік 
- обробка, реєстрація і запис даних первинного обліку (документів) в облікові регістри, 
угрупування і їх перегрупування з метою отримання необхідної інформації. Операції 
поточного обліку поділяються на такі види, як реєстрація, арифметичні дії та угрупування та 
перегрупування даних. 

Кожен вид операції складається з окремих робіт, кількість яких залежить від 
конкретних умов і, перш за все, від технічної оснащеності працівників бухгалтерії, наявності 
обчислювальної техніки. 

Завершальним етапом є підсумковий облік, що являє собою сукупність операцій з 
формування показників, які відображають результати виробничої і господарської діяльності 
малого підприємства за певний період, тобто це складання фінансової звітності. Організація 
підсумкового обліку залежить від якості організації первинного і поточного обліку. 

Інформація про доходи та витрати діяльності підприємства відображається у формі 
фінансової звітності “Звіт про фінансові результати”. 

Правильна організація бухгалтерського обліку доходів та витрат займає дуже важливу 
роль в веденні обліку фінансово-господарської діяльності підприємства. Від правильності 
ведення обліку бухгалтерських операцій щодо доходів та витрат залежить достовірність 
даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. 
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 Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком 
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені [6]. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються 
у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних 
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, 
у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох напрямках: за видами 
діяльності та за елементами. 

Для організації витрат за видами діяльності обов’язковою умовою є їх групування за 
класифікаційними ознаками, розробленими у відповідності з видами діяльності, які здійснює 
конкретний суб’єкт господарювання.  Крім того, слід врахувати особливості відображення 
таких витрат на рахунках бухгалтерського обліку. На сьогодні існує три підходи до обліку 
витрат діяльності на рахунках бухгалтерського облік, а саме: 

- облік з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами»; 
- облік з використання рахунків класу 9 «Витрати діяльності» та рахунку обліку 23 

«Виробництво»; 
- облік витрат з одночасним використанням рахунків 8 і 9 класів. 
Важливим при визначенні основних положень облікової політики щодо витрат 

підприємства є організація обліку собівартості реалізації, адміністративних витрат та витрат 
на збут. 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих 
витрат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  прямі матеріальні 
витрати; прямі витрати на оплату праці;  інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та 
постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 “Собівартість реалізації” [3]. 

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат полягає в наступному: 
на першому етапі формуються елементи витрат – матеріальні витрати, витрати на оплату 
праці тощо, а на другому відбувається їх списання на фінансовий результат – у фінансовому 
обліку. Для потреб управління визначається можливість отримання інформації про витрати 
за ознаками прямого та непрямого відношення до відповідного виду продукції, центру 
відповідальності, за функціями, що виконуються адміністративним персоналом або за іншою 
ознакою. 

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням 
підприємства, відображаються на рахунку 92 “Адміністративні витрати”. 

Загальна методика обліку витрат на збут за елементами аналогічна методиці обліку 
адміністративних витрат. Тобто на першому етапі формуються елементи витрат, на другому 
проводиться їх списання на фінансовий результат. 

Для розподілу витрат на збут для цілей управління складають довідку-розрахунок або 
відомість розподілу, де вказують види реалізованої продукції, її виробничу собівартість. 

Облік витрат пов’язаних зі збутом ведеться на рахунку 93 “Витрати на збут”. За 
дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на збут, за кредитом — списання на 
рахунок 79 “Фінансові результати”.  
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Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей, витрат та за 
економічними елементами [3]. 

Таким чином, обґрунтування у розпорядчому документі про облікову елементів 
облікової політики, що стосуються організації обліку витрат і доходів, дасть можливість 
створити ефективну інформаційну базу, здатну задовольнити потреби внутрішніх 
користувачів при прийнятті рішень у процесі управління підприємством.  
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У статті розглянуто особливості бухгалтерського обліку в НПФ, узагальнено основні аспекти 
ведення бухгалтерського обліку в НПФ та надано пропозиції щодо удосконалення обліку в недержавних 
пенсійних фондах на основі гармонізації з МСБО та поліпшення законодавчого регулювання. 

Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, бухгалтерський облік, національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

 

Постановка проблеми. Стратегія розвитку національної економіки передбачає 
розвиток трирівневої системи пенсійного забезпечення, де особливу роль відведено 
недержавним пенсійним фондам (НПФ), діяльність яких в Україні на сьогодні знаходиться у 
стадії становлення. Також у країні відбувається поступовий перехід від національних 
стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності і 
особливого значення у цей період набуває вдосконалення облікового забезпечення діяльності 
недержавних пенсійних фондів, що включає в себе зведення балансу доходів і витрат та 
відображення отриманих результатів у фінансовій звітності НПФ. У 2012 році було 
заплановано перехід НПФ до міжнародних стандартів звітності з 2013 року, проте, через 
недосконалу методику обліку та прогалини у нормативно-правових актах цей процес було 
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зупинено. Тому дослідження бухгалтерського обліку в НПФ та внесення пропозицій щодо 
його  вдосконалення набуло першочергового значення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку діяльності 
неприбуткових організацій та відображення її у фінансовій звітності, а також особливості 
функціонування НПФ досліджуються у працях провідних вітчизняних вчених-економістів, 
таких, як Базилевич В.Д., Гура Н.О., Ємець В., Лондар С.Л., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., 
Неліпович О.В., Олійник Я.В., Швець В.Г. та інші. Незважаючи на значні напрацювання, 
комплексного дослідження бухгалтерського обліку діяльності НПФ не здійснювалося, що 
зумовило вибір теми наукового дослідження. 

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в узагальненні основних аспектів ведення бухгалтерського обліку в 
НПФ та у наданні пропозицій з удосконалення обліку в недержавних пенсійних фондах на 
основі гармонізації з МСБО та поліпшення законодавчого регулювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Закон України “Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні” [1] визначає правові основи регулювання, організації, 
введення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Згідно з 
частиною 1 статі 2 Закону України [1] його норми поширюються на всіх юридичних осіб, що 
створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правової 
форми та форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарчої 
діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та надавати фінансову звітність.  

Адміністратори НПФ для обліку операцій, що здійснюються фондом, використовують 
План рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій [2] та Інструкцію до нього [3]. Рахунки третього та подальших порядків 
відкриваються адміністратором для ведення аналітичного обліку відповідних операцій НПФ 
відповідно до обраної адміністратором облікової політики та порядку організації ведення 
бухгалтерського обліку. Оскільки майже завжди для ведення обліку використовуються 
субрахунки, надалі будемо розглядати методику обліку також з використанням субрахунків 
згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [3]. 

Активи НПФ первісно оцінюються та відображаються за собівартістю на дату 
зарахування до складу активів. В подальшому активи НПФ оцінюються за їх ринковою 
вартістю з урахуванням принципу обачності. У разі відсутності ринкової вартості активи 
повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю відповідно до вимог законодавства 
України. 

Облік реалізації пенсійних активів здійснюється за їх собівартістю, визначеною за 
результатами їх оцінки на останню дату складання балансу та відображеною за кредитом 
рахунків, на яких відображені відповідні активи, та дебетом субрахунків 942 «Собівартість 
реалізованої іноземної валюти», 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», 972 
«Втрати від зменшення корисності активів» тощо (табл.1).  

Основним джерелом надходження коштів до НПФ є пенсійні внески. Підставою для 
обліку пенсійних внесків є виписка з поточного рахунку НПФ, яка є документальним 
підтвердженням факту надходження на поточний рахунок НПФ внесків відповідно до 
укладених пенсійних контрактів. Пенсійні внески є основним джерелом формування 
пайового капіталу. Для їх обліку використовується рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) 
капітал», за кредитом якого відображується надходження (збільшення) пенсійних внесків, а 
за дебетом – зменшення внаслідок пенсійних виплат.  

Аналітичний облік за рахунком 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» ведеться в 
розрізі індивідуальних пенсійних рахунків учасників НПФ. Оскільки платниками пенсійних 
внесків можуть бути не тільки учасники НПФ, а і інші юридичні або фізичні особи, то при 
надходженні пенсійних внесків рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» може 
кореспондувати з рахунками 31 «Рахунки в банках» або 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами» (табл.2). 
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Таблиця 1 
Типова кореспонденція бухгалтерського обліку активів НПФ 

Кореспондуючі рахунки 
Зміст операції 

Дебет Кредит 
Нарахування амортизації (зносу) об’єктів нерухомості 831 131 
Нарахування інших витрат, пов’язаних з утриманням 
об’єктів нерухомості (послуги сторонніх організацій, 
комунальні послуги тощо) 

84 685 

Амортизація за фінансовими активами, що були придбані з 
дисконтом 

За відповідними 
активами 

733 

Амортизація за фінансовими активами, придбаними з 
премією 

975 
За відповідними 

активами 
Дооцінка об’єктів нерухомості 10 742 
Уцінка об’єктів нерухомості 975 10 

Дооцінка фінансових активів 
За відповідними 

активами 
733 

Уцінка фінансових активів 975 
За відповідними 

активами 
Вибуття об’єктів нерухомості внаслідок реалізації: 
- нарахування доходу від реалізації об’єктів нерухомості 685 746 
- балансова вартість реалізованих об’єктів нерухомості 13 10 
Вибуття фінансових інвестицій внаслідок реалізації: 
- дохід від реалізації фінансових інвестицій 685 741 
- балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій 971 14, 351, 352 
Вибуття фінансових інвестицій внаслідок неможливості 
визнання їх активами 

976 14,35 

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3, 4] 
 

Таблиця 2 
Типова кореспонденція бухгалтерського обліку пенсійних внесків НПФ 

Кореспондуючі рахунки 
Зміст операції 

Дебет Кредит 
Надійшли на поточний рахунок пенсійні внески від учасників 311 40 

311 685 
Надійшли пенсійні внески від вкладників на користь учасників 

685 40 
Надійшли на поточний рахунок кошти, щодо яких не з’ясовано цільове 
призначення 

311 685 

Повернено помилково одержані кошти 685 311 
Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3, 4] 
 

Порядок відображення інформації про доходи в бухгалтерському обліку НПФ 
визначається відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» [5], Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів [4] та Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств і організацій [2].  

Згідно з П(С)БО 15 [5], дохід визнається при збільшенні активу або зменшенні 
зобов’язання, що зумовлюють зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу 
може бути вірогідно визначена. Суми попередньої оплати і отримані аванси доходами не 
визнаються, тобто застосовується принцип нарахування [5]. 

Відповідно до ПКУ [6] в НПФ звільняються від оподаткування податком на прибуток: 
– кошти, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне 

забезпечення або внесків на інші потреби;  
– доходи від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи) НПФ за 

пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління. 
Пасивні доходи – це грошові кошти, отримані неприбутковими організаціями у 

вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, відшкодування, роялті. Правила 
відображення пасивних доходів визначені у П(С)БО 15 (табл.3). 
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Таблиця 3 
Порядок визнання пасивних доходів 

№ Вид пасивних доходів Умови визнання 
1. відсотки визнаються у тих звітних періодах, до яких вони відносяться, виходячи 

з бази їх нарахування і строку використання відповідних активів 
2. роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом 

відповідної угоди 
3. дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату 
4. суми страхових виплат визнаються при визнанні страховою компанією сум відшкодування 

Джерело: складено автором на основі [5] 
 

Доходи НПФ у більшості випадків складаються з пенсійних внесків, з доходів від 
операцій з фінансовими та необоротними активами, заборгованості дебіторів за 
нарахованими пасивними доходами, дивідендів, відсотків тощо. НПФ не мають статутного 
капіталу, пенсійні внески становлять пайовий капітал.  

Також доходами визнаються наступні суми: 
– сума дооцінки фінансових активів НПФ; 

– сума нарахованої амортизації за фінансовими активами, що були придбані з 
дисконтом. 

Облік доходів НПФ ведеться за кредитом рахунків 7 класу у кореспонденції з 
відповідними рахунками за дебетом. Відповідно до особливостей діяльності відсутні доходи 
від реалізації доходи. 

Підставою для обліку пенсійних внесків, які надійшли протягом операційного дня, є 
щоденна виписка з поточного рахунку фонду, яка є документальним підтвердженням факту 
надходження на поточний рахунок НПФ внесків відповідно до укладених пенсійних 
контрактів.  

Внески, щодо яких не з'ясовано особу платника та підстави перерахування, та у разі, 
якщо такі кошти не були своєчасно витребувані платником (минув строк позовної давнини), 
зараховуються до доходів НПФ. 

Порядок формування інформації про витрати в бухгалтерському обліку НПФ 
визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [7]. Для відображення в бухгалтерському 
обліку інформації про понесені витрати неприбуткові організації можуть використовувати 
рахунки класу 8 «Витрати по елементах», класу 9 «Витрати діяльності» або одночасно 
рахунки обох класів. Проте, деякі НПФ використовують рахунок 23 «Виробництво» для 
відображення витрат – це не заборонено, але недоцільно через відсутність виробництва. 
Пропонується використання рахунків 84 «Інші операційні витрати» та 94 «Інші витрати 
операційної діяльності». Аналогічно з доходами, для визнання витрат використовується 
принцип нарахування [7]. 

Витрати НПФ у загальному складаються з пенсійних виплат, оплати договорів 
страхування довічної пенсії, оплати послуг особам, які здійснюють обслуговування НПФ 
(адміністратор, зберігач, аудитор, торговці цінними паперами тощо), винагороди особам, які 
здійснюють управління активами НПФ, оплати за придбані активи НПФ. 

Нарахування кожної пенсійної виплати, строк сплати якої настав, здійснюється за 
дебетом рахунку 41 «Пайовий капітал» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та 
кредитом субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами». У випадку, коли на пенсійну 
виплату, згідно з чинним законодавством, здійснюється нарахування податку на доходи 
фізичних осіб, відображення суми утриманого податку здійснюється за дебетом субрахунку 
672 «Розрахунки за іншими виплатами» та кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за 
податками».  

Перерахування пенсійних виплат здійснюється зберігачем на основі платіжного 
доручення адміністратора і відображається за дебетом субрахунку 672 «Розрахунки за 
іншими виплатами» та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 
Якщо пенсійні виплати учасникам здійснюються через підприємства почтового зв’язку, 
адміністратор передає розпорядження, платіжне доручення та персоніфіковану відомість (на 
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основі реєстру пенсійних виплат) до банку-зберігача на перерахування коштів підприємству 
почтового зв’язку. 

Також відповідно до встановленої обліковою політикою НПФ періодичності 
розподілу прибутку (збитку) пенсійного фонду (але не рідше ніж один раз на місяць) 
адміністратор НПФ підсумовує доходи фонду по залишках на відповідних рахунках сьомого 
класу та витрати діяльності пенсійного фонду по залишках на відповідних рахунках 
дев'ятого класу і списує ці залишки на відповідні субрахунки рахунки другого порядку 
рахунку 79 «Фінансові результати» в розрізі видів діяльності (операцій), за якими отримано 
відповідний фінансовий результат. 

Також, проаналізувавши чинне законодавство України з питань функціонування 
НПФ, можна зазначити, що воно переважно враховує відповідні положення законодавства 
Євросоюзу. Проте, воно потребує поліпшення в частині відповідності іншим нормативно-
правовим актам українського законодавства. Зокрема, щодо відображення в обліку доходів, 
витрат, розрахунків та інших активів і пасивів, то в Методичних рекомендаціях з 
бухгалтерського обліку основних операцій недержавних пенсійних фондів [4], затверджених 
розпорядженням Держінфопослуг, пропонуються бухгалтерські проведення, але через те, що 
після прийняття цих Методичних рекомендацій у 2004 році, жодних змін до них не 
вносилося, вони містять ряд помилок і неточностей та застарілих підходів (табл.4). 

Таблиця 4 
Розбіжності у законодавчо-нормативних актах щодо відображення операцій у 

бухгалтерському обліку НПФ 
Рахунки, передбачені для обліку  

 
Вид операцій 

Методичними рекомендаціями з 
бухгалтерського обліку основних 
операцій НПФ 

П(С)БО та Інструкцією про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку 

дооцінка необоротних активів 746 «Інші доходи від звичайної 
діяльності» 

742 «Дохід від відновлення 
корисності активів» 

нарахування амортизації за 
фінансовими активами, 
придбаними з премією 

 
975 «Інші фінансові витрати» 

975 «Уцінка необоротних 
активів і фінансових інвестицій» 

продаж необоротних активів 742 «Дохід від реалізації 
необоротних активів» 

746 «Інші доходи від звичайної 
діяльності» 

Джерело: складено автором на основі [1, 2, 3, 4] 
 

Тому пропонується внести до них ряд змін, зокрема внести зміни до пункту 3.3 та 
пункту 3.5 для виправлення помилок щодо відображення в обліку наступних сум доходів та 
витрат: 

– у першому абзаці пункту 3.3 щодо дооцінки необоротних активів НПФ: враховуючи 
Інструкцію про застосування Плану рахунків [3] та ПСБО 28 [8] замінити субрахунок 746 
«Інші доходи від звичайної діяльності» на більш доречний у даному випадку субрахунок 
742 «Дохід від відновлення корисності активів»;  

– у четвертому абзаці пункту 3.3 щодо сум нарахованої амортизації за фінансовими 
активами, придбаними з премією: потрібно виправити назву «Інші фінансові витрати» 
субрахунку 975  на «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій», яка відповідає 
Інструкції про застосування Плану рахунків [2]; 

– у пункті 3.5 щодо доходів, отриманих НПФ від продажу необоротних активів: 
вражаємо за доцільне субрахунок 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» замінити 
субрахунком 746 «Інші доходи від звичайної діяльності», так як відповідно до Інструкції про 
застосування Плану рахунків [2] субрахунок 742 – це «Дохід від відновлення корисності 
активів». 

Висновки з проведеного дослідження.  З наведеного вище можна зробити висновки, 
що особливості діяльності НПФ обумовлюють особливості об’єктів обліку та порядку 
відображення інформації про них в бухгалтерському обліку. Відповідно до особливостей 
діяльності у НПФ відсутні доходи від реалізації. У ході дослідження виявлено використання 
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деякими НПФ рахунку 23 «Виробництво» для відображення витрат, що недоцільно через 
відсутність виробництва: пропонується використання рахунків класів 8 та 9, зокрема 
використання рахунків 84 та 94. Після аналізу організації та методики бухгалтерського 
обліку в НПФ, а також аналізу законодавчого забезпечення та МСБО, зокрема [9] і [10] було 
виділено комплекс проблем, зокрема недосконале методичне забезпечення бухгалтерського 
обліку і звітності у НПФ. Тому пропонується прийняти П(С)БО 36 «Звітність недержавних 
пенсійних фондів», де б відображалися основні засади організації обліку та звітності НПФ, а 
також методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
інформації про діяльність НПФ. Також пропонується внесення змін до пунктів 3.3 та 3.5 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій НПФ [4] для 
виправлення помилок та неточностей щодо відображення в обліку господарських операцій 
НПФ. 

Для вирішення проблемних питань також потрібно зробити перегляд нормативно-
правових актів з метою врахування вимог Європейського законодавства і МСБО, та 
прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо застосування МСБО у НПФ, а також 
розробити та затвердити методичні рекомендації щодо застосування МСБО у сфері 
недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 
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На современном этапе в России функции контрольно-ревизионных мероприятий по 
проверке законности и эффективности использования государственных ресурсов 
рассредоточены по разным структурам, что создает определенные сложности в силу 
дублирования полномочий, чрезмерной административной нагрузки на объекты контроля и 
нерационального использования средств на проведение контрольных мероприятий. 

Все это обусловливает необходимость научного переосмысления организации 
институтов финансового контроля, совершенствование инструментария и механизмов 
проведения с целью повышения его эффективности. Постоянно нарастающий объем бюджетных 
расходов, немалая доля которых идет на модернизацию системы управления финансами, ставит 
перед органами государственного финансового контроля все более сложные задачи по 
обеспечению законности и эффективности использования данных ресурсов. 

На улучшение качества такого контроля направлен ряд мер, принесших позитивные 
изменения, а именно: принят новый Федеральный закон «О Счетной палате Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», заключено соглашение о 
сотрудничестве между Счетной палатой и Росфиннадзором и т.д.  

Акцент современной российской науки в последнее время несколько смещен с контроля 
законности расходования средств и ресурсов в сторону аудита эффективности и 
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), что свидетельствует о развитии 
научной мысли в сфере государственных и муниципальных финансов. Однако данная тенденция 
не должна означать ослабление интенсивности теоретико-методологических и методических 
изысканий в части эффективного контроля законности государственных и муниципальных 
расходов. 

Дальнейшее совершенствование системы финансового контроля, особенно в свете 
практического применения методов бюджетирования, ориентированного на результат, 
обусловливает необходимость выявления и устранения как теоретических, так и 
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методических факторов, замедляющих прогрессивное развитее данной функции государства 
и общества. На этом пути особое значение приобретает формирование инструментов анализа 
результативности государственного финансового контроля.  

Особая роль сегодня отводится мотивированию получателей бюджетных средств и 
материальных ресурсов к наиболее четкому и неукоснительному соблюдению 
законодательства в финансово-бюджетной сфере. Совокупность репрессивных и 
стимулирующих мер должны придать новый импульс для усиления финансовой дисциплины 
бюджетополучателей. 

Все это обусловливает необходимость научного переосмысления организации 
институтов финансового контроля, совершенствования инструментария и механизмов его 
проведения с целью повышения его эффективности.  

В современной науке финансовый контроль, являясь функцией управления, 
определяется как система способов и операций, направленных на проверку финансовых и 
связанных с ними аспектов деятельности объектов контроля на предмет соблюдения ими 
законодательства  [1, c.16]. 

 Финансовый контроль представляет собой деятельность как законодательных, так и 
исполнительных ветвей властей на любом из властных уровней, а также специально 
созданных учреждений за финансово-хозяйственной деятельностью всех субъектов 
(госструктур, учреждений, предприятий, организаций) с применением специальных методов. 
Он включает контроль законодательства в области осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности в процессе аккумулирования и использования каптала, определение 
экономической эффективности потоков финансово-хозяйственных ресурсов [2, c. 102]. 

В Программе Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года финансовый контроль в дополнение к указанному толкованию 
определяется и как деятельность уполномоченных органов, направленная на контроль 
экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств. Под 
экономической эффективностью бюджетных расходов понимается достижение 
максимального результата при минимальных затратах. По мнению авторов, понятие 
«эффективность расходов» относится в полной мере и к органам финансового контроля в 
части использования финансовых ресурсов на реализацию контрольно-ревизионных 
полномочий. Важно, чтобы средства, израсходованные на ревизию, были меньше, чем 
полученные в результате проверок (денежные средства, восстановленные в доходную часть 
бюджета, объемы предотвращенных хищений и другие нарушения).  

В итоге финансовый контроль можно определить как строго регламентированную 
нормативными актами, экономически обоснованную деятельность специально 
уполномоченных структур по проверке правомерности и эффективности формирования, 
распределения и использования средств бюджета и внебюджетных фондов, а также 
обеспечению сохранности и эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной, муниципальной собственности. Под экономической обоснованностью 
понимается рациональное распределение ресурсов контрольных органов по проверяемым 
объектам с целью максимизации результата при минимальных затратах. 

При многообразии видов государственного финансового контроля, определенных 
Бюджетным кодексом РФ (ст. 264), до настоящего времени не разработана классификация видов 
финансового контроля по результативности, финансовой отдаче, окупаемости [3, c. 208]. Под 
окупаемостью понимается отношение фактического финансового результата проверки 
(суммарный денежный объем выявленных нарушений в виде предотвращенных потерь 
бюджетных средств и ресурсов, восстановленных неправомерных расходов, излишков и 
недостач и штрафных санкций, наложенных на виновных в нарушениях юридических и 
физических лиц) к затратам контрольного органа на проведение контрольно-ревизионного 
мероприятия. 
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Исходя из данного критерия, контрольно-ревизионные мероприятия можно разделить 
на: окупаемые (результат превосходит затраты в 2 и более раза); частично окупаемые 
(результат превосходит затраты в 1–1,9 раза); неокупаемые (результат ниже затрат). 

Данная классификация имеет практическую ценность, поскольку для повышения 
результативности контроля необходимо, прежде всего концентрироваться на окупаемых 
проверках, далее – на частично окупаемых и только в случае необходимости – на 
неокупаемых, что повысит эффективность использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов контролирующими органами в интересах качественного 
использования бюджетных средств. 

Рассредоточение контрольных функций по различным государственным службам, 
имеющее место сегодня в Российской Федерации, представляется низкоэффективным по 
трем основным причинам. Во-первых, происходит дублирование ряда полномочий 
различными субъектами контроля (полномочия по текущему контролю за использованием 
средств федерального бюджета; законность платежных операций; вопросы владения, 
использования и распоряжения федеральным имуществом; контроль за использованием 
межбюджетных трансфертов и др.). Во-вторых, даже гипотетическое четкое разграничение 
полномочий между субъектами государственного финансового контроля не решит проблему, 
так как в этом случае проверки окажутся фрагментарными, а не комплексными из-за 
значительного объема межбюджетных трансфертов и множественности источников 
финансирования. В-третьих, многообразие контрольно-ревизионных служб неизбежно 
способствует росту бюджетных расходов на содержание этих структур.  

Все это обусловливает необходимость объединения функций по государственному 
финансовому контролю в рамках одной структуры федерального уровня с 
территориальными управлениями в субъектах Федерации, подотчетной Президенту 
Российской Федерации. Речь идет об институциональном образовании – Федеральной 
службе государственного финансового контроля (ФСГФК), наделенной полным комплексом 
полномочий для качественного и системного контроля расходования и администрирования 
средств бюджета. Ее финансирование следует осуществлять за счет средств федерального 
бюджета ввиду высокой степени различия финансово-экономических возможностей 
субъектов Федерации. В целях исполнения принципа самостоятельности бюджетов, 
закрепленного в ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководители 
территориальных управлений данной структуры могут назначаться по согласованию с 
главой субъекта Федерации. 

 Сегодня акцент в ревизионной работе в части, касающейся последующего 
финансового контроля, переносится с проверки законности платежных операций на 
определение уровня их эффективности. Данная тенденция имеет неоднозначные 
последствия. С одной стороны, становление аудита эффективности – позитивный факт, 
поскольку отслеживать финансовые потоки должно Федеральное казначейство как служба, 
занимающаяся предварительным финансовым контролем. С другой – указанное смещение 
приоритетов может повлечь ослабление внимания уполномоченных служб, 
специализирующихся на последующем контроле, к мониторингу адресности и целевого 
характера государственных и муниципальных расходов, обозначенных в ст. 38 Бюджетного 
кодекса РФ, тем более что конкретные критерии оценки эффективности нормативно не 
закреплены. 

Для повышения качества контроля законности бюджетных расходов необходимо 
усилить такой механизм ревизионной работы, как встречные поверки, которые мало 
используются в контрольно-ревизионной работе, хотя могут служить эффективным 
способом выявления недостоверных операций. Низкая эффективность встречных проверок 
объясняется несовершенством нормативно-методической базы их проведения. Требуют 
корректировки ряд аспектов, касающихся данной проблемы: 
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– отсутствие четких полномочий у контролирующей организации для проверки 
субподрядных организаций, привлеченных для выполнения государственного заказа, 
поскольку они не имеют прямых обязательств перед бюджетной организацией-заказчиком; 

– сличение записей в бюджетной и подрядной организациях, не предполагающее 
проверку их достоверности, что создает возможность фальсификации бухгалтерских 
документов, учетных данных и т.д. 

Первая проблема требует расширения сферы действия встречных проверок, включая 
субподрядные организации; для решения второй необходимо перейти от сличения записей 
учета в подрядной и бюджетной организациях к проверке их достоверности, 
своевременности и полноты.  

С позиции организации и проведения встречная проверка практически идентична 
ревизии и включает следующие этапы: 

– мотивированное обращение в территориальный орган финансового контроля для 
получения разрешения руководителя ревизионной группы на проведение проверки; 

– получение разрешения руководителя территориального органа финансового 
контроля, которое оформляется в виде соответствующего приказа; 

– оформление специального удостоверения на право проведения встречной проверки; 
– составление рабочего плана проверки ; 
– проведение проверки, оформление и подписание соответствующего акта. 
По мнению авторов, порядок организации встречной проверки необходимо упростить. 

Логично предположить, что основанием для встречной проверки должны быть те же 
документы, которыми оформляется передача финансовых ресурсов от подрядчика заказчику. 
Так как ответственность за результат контрольного мероприятия лежит, прежде всего, на 
руководителе ревизионной группы, то и право выбора методов его проведения должно быть 
отдано данному должностному лицу. 

Внедрение указанных рекомендаций позволит создать механизм сдерживания 
должностных лиц от фактов незаконного использования государственных финансовых и 
материальных ресурсов, что качественно улучшит систему бюджетного контроля, придаст ей 
целостность, прозрачность и эффективность. 

Успешная реализация бюджетной политики государства невозможна в отсутствие 
эффективного контроля за использованием бюджетных средств. Наряду с очевидным 
совершенствованием законодательства по данному вопросу (соотнесение размера штрафа с 
размером нанесенного ущерба в результате нецелевого использования бюджетных средств 
для юридических лиц) остается неразрешенным ряд проблем, которые требуют 
внимательного рассмотрения.  

Установление ответственности пропорционально ущербу должно касаться и 
физических лиц, например, на уровне 10% от штрафа, налагаемого на бюджетную 
организацию. Значительная вариация между максимальным и минимальным размером 
штрафа оставляет неопределенность в том, по какому критерию судебные органы определят 
размер наказания. 

По мнению авторов, следует законодательно поощрять добровольное досудебное 
возмещение бюджетополучателем сумм, использованных не по целевому назначению, путем 
установления минимального штрафа в случае устранения нарушения до окончания проверки. 
При взыскании штрафа в судебном порядке его размер должен быть увеличен до 10% для 
юридических и 1% для физических лиц. 

Важный ключевой аспект нецелевого использования бюджетных средств состоит в 
применении сроков давности по данным правонарушениям. Практика показывает, что около 
70% контрольных мероприятий последующего финансового контроля охватывают сразу два 
завершенных финансовых года. Поэтому было бы логично увеличить указанный срок 
давности с одного года до трех. 
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Рис. 1. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета  

(составлен авторами) 
 

Внедрение авторских предложений (рис. 1) будет способствовать, с одной стороны, 
быстрому возмещению денежных средств в бюджет, а с другой – мотивации нарушителя 
минимальным размером штрафа. 
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В статті розглянуті і проаналізовані проблеми сплати податків в Україні, досліджені мотиви 
здійснення протиправних дій у сфері оподаткування, вплив морально-психологічних факторів на податкову 
злочинність,визначення напрямів усунення причин ухилення від сплати податків, що забезпечить позитивні 
тенденції у оподаткуванні. 

Ключові слова: причини несплати податків, мотивація платників, морально-психологічні фактори, 
податковий менеджмент, мінімізація оподаткування.  

 

Постановка проблеми. Податкове законодавство в Україні багаторазово змінювалося 
й доповнювалося, але як і раніше залишається багатоаспектним, складним і нестабільним. 
Недосконалість податкової системи, небажання переважної більшості підприємців (як 
фізичних, так і юридичних осіб) платити податки в повному обсязі, породжують багато 
соціальних проблем, часом ставлять державу та її окремі інститути на межу банкрутства. 

Українська податкова система є громіздкою, тому важко піддається контролю, 
понятійний апарат є не завжди зрозумілим підприємцям. Незважаючи на встановлення 
карної відповідальності за ухилення від сплати податків, правопорушення в цій сфері набули 
значного розмаху. 

Платники податків вважають діючу вітчизняну систему оподаткування 
неефективною, що не сприяє виходу з економічної кризи й формуванню ринку. На думку 
більшості підприємців, вона блокує інвестиції, збільшує інфляцію, перешкоджає 
структурним змінам, спонукає до ухилення від сплати податків. 

Можна виділити три основні причини не сплати податків у різних його проявах: 
соціально-економічного, організаційного та правового характеру. Але, першою і основною 
причиною податкової злочинності необхідно визнати негативне морально-психологічне 
відношення більшості громадян до існуючої податкової системи, чітко виражена корислива 
мотивація, що пояснює виникнення всіх інших методів. 

Морально-психологічний фактор податкової злочинності значною мірою визначається 
не витратами на податки, а загальною негативною морально- правовою атмосферою 
суспільства, стійким негативним ставленням населення до податкової системи взагалі, 
домінуванням корисливих мотивів у поведінці злочинців, а також загальним зниженим 
рівнем податкової культури [1].  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці і практики присвячують свої 
роботи зазвичай розкриттю сутності та з'ясуванню причин ухилення від сплати податків, а 
також формуванню переліку рекомендацій щодо запобігання ухилення від оподаткування.  

До науковців, які займаються дослідженням проблеми ухилення від сплати податків в 
Україні, належать А. Веткін, В. Вишневський, О. Дудоров, А. Крисоватий, І. Мельник, Л. 
Омелянович, С. Онисько та ін.  

У сучасній вітчизняній літературі, яка присвячена проблемам оподатковування, 
фахівцями не достатньо приділяється увага морально-психологічному стану платників 
податків.  

У своїх роботах вони, періодично звертають увагу на особисте негативне відношення 
платників податків до існуючої податкової системи, низький рівень правової культури і 
підвищену корисливу мотивацію, але цей напрям вимагає подальшого і більш детального 
дослідження.  

Метою даної статті є розкриття сутності та з'ясування морально-психологічних 
причин ухилення від сплати податків, дослідження напрямів їх усунення, що забезпечить 
позитивні тенденції у оподаткуванні. 

Виклад основного матеріалу. Відсутність належного правового виховання 
обумовлюється тим, що українська податкова система сформувалася на початку дев’яностих 
років при впровадженні ринкових відносин, тоді як у більшості зарубіжних країн практика 
оподатковування існує сотні років. У цих країнах платники податків добре знають, на які цілі 
витрачаються сплачені ними податки, інформовані про порядок сплати податків і 
відповідальність за порушення. 

Цікаво, що посиленню негативного сприйняття податкової системи в цілому 
сприяють публікації в засобах масової інформації і спеціальній літературі. Поява великої 
кількості статей, присвячених «податковій мінімізації», частіше пояснюється її авторами тим 
фактом, що прагнення уникнути сплати податків є природна реакція на будь-які фіскальні 
заходи держави. Автори, як правило, забувають (свідомо або умовчують), що податки й 
оподатковування є невід'ємною частиною інституту державності. 

У закордонних системах оподатковування, що відрізняються від української більшим 
історичним досвідом, існує поняття, що характеризує легальну мінімізацію податкових 
платежів - податковий менеджмент. 

Податковий менеджмент - це специфічна система управління грошовими потоками, 
рухом фінансових ресурсів і відповідною організацією фінансових відносин з метою 
оптимізації схеми, порядку, розміру, строків, періодів податкових і інших обов'язкових 
виплат у бюджет. 

Незважаючи на деяку схожість спрямованості дій, податковий менеджмент слід 
відрізняти від податкової мінімізації. На відміну від податкової мінімізації, метою 
податкового менеджменту є не тільки максимально можливе зниження податкових 
відрахувань, але й упорядкування їх сплати, з урахуванням надходження коштів на рахунки 
підприємства, а також будь-яка інша діяльність, пов'язана з оптимізацією сплати податкових 
платежів. 

Податкова мінімізація - це певні цілеспрямовані дії платника податків, які дозволяють 
йому в максимальному ступені зменшити його обов'язкові виплати до бюджету, здійснені у 
вигляді податків, зборів, мита і інших платежів 

Дії при податковій мінімізації відрізняються високою активністю та спрямовані на 
максимальне зниження розміру податків. Податкова мінімізація містить у собі будь-які 
способи зменшення податкових платежів і у більшості випадків з порушенням 
законодавства. При цьому платник податків використовує прогалини законодавства, а саме 
недосконалість податкових норм та право вибору найбільш ефективного варіанту сплати 
податкових платежів при альтернативних напрямках діяльності.  

До напрямків мінімізації податкових та неподаткових платежів, які на сьогодні 
використовуються в Україні можна віднести: 
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1) вибір виду та роду діяльності (платник податків має вільний вибір щодо сфери 
діяльності у межах діючого законодавства, а отже за рахунок цього самостійно може 
зменшити суму майбутніх платежів); 

2) виявлення можливостей зменшення бази оподаткування за рахунок прямих 
(організаціям інвалідів, пільги у вільних економічних зонах з іноземним капіталом, для 
окремих видів товарів - дитяче харчування вітчизняного виробництва) та непрямих 
(зменшення фонду оплати праці, прискорення амортизації основних засобів, зміна цінової 
політики) податкових пільг;  

3) бізнес планування майбутніх доходів і платежів, тому як недоцільно створювати 
комерційну організацію, яка в існуючих умовах може працювати тільки собі у збиток і 
отримувати прибуток тільки за рахунок несплати певних податків; 

4) врахування регіональної (вільні економічні зони) специфіки оподаткування.  
Слід зазначити, що певна частина податкових злочинів відбувається на основі 

корпоративної, групової зацікавленості, нерідко заснованої на принципах, що нібито 
виражають інтереси працівників конкретних підприємств. Мають місце факти, коли 
керівники підприємств, приховані від оподатковування, кошти використовували на розвиток 
виробництва, на погашення кредитів, для виплати зарплати та інше. При цьому вбачається 
прагнення поліпшити, хоча б мінімально, фінансовий стан свого підприємства на короткий 
період, але це приводить до порушень податкового законодавства і не впливає істотно на 
розвиток виробництва в майбутньому. 

Аналіз інформації, отриманої в ході розслідування протиправних дій, що відноситься 
до мотиваційних роз'яснень правопорушником або злочинцем своїх антисоціальних дій, 
дозволяє визначити на даному історичному етапі наступні типи мотивацій, які найбільш 
часто зустрічаються: 

- протиправна діяльність повинна була вивести підприємство з економічної 
кризи, що в майбутньому неодмінно відобразилося б на сумах і регулярності сплати 
податкових платежів у бюджет, що пояснювалося: «укладені підприємством угоди були 
збитковими, очікувалася погроза банкрутства»; «ухилення від сплати податків 
здійснювалося з метою стимулювання виробництва й надходження готівкових коштів»; 
«злочин відбувався з метою погашення боргу»; «критично нестабільний стан підприємства, 
внаслідок якого керівник став занижувати отримані від реалізації товарів суми, а іноді не 
відображав їх у бухгалтерських документах взагалі». 

- незнання і невиконання своїх посадових обов'язків, визнання свого 
непрофесіоналізму або некомпетентності пояснювалося обставинами: «керівник не вникав у 
суть принесених йому на підпис бухгалтерських документів, а підписував їх тому, що там 
повинен стояти його підпис»; «керівник не здійснював певного контролю над діяльністю 
співробітників підприємства»; «керівник не знав, що факти реалізації матеріалів необхідно 
враховувати»; «керівник підприємства із часткою іноземного капіталу вважав, що податки 
повинні сплачуватися в іншій країні»; «відсутність належного бухгалтерського обліку - це 
наслідок недбалості керівника». 

- податковий злочин був зроблений унаслідок невдалої мінімізації податкового 
навантаження, при використанні особливостей українського законодавства: «керівник 
розпорядився не відображати отриману від продажу об'єктів нерухомості виручку у 
бухгалтерському обліку, тому що об'єкти будівництва не були здані в експлуатацію»; 
«комерційні операції з постачання не були відображені в бухгалтерських документах, тому 
що отримана продукція, стала непридатною». 

- діяльність податкового суб'єкта визнана протиправною в силу деструктивного 
впливу третіх сил: «майно фірми було закладено, а боржник зник»; «керівник довіряв 
бухгалтеру, але був обманутий»; «податкові платежі були сплачені вчасно, але банк 
тимчасово використав ці гроші, внаслідок чого строк платежу був недотриманий»; «керівник 
втратив документи, що його виправдовують». 

Дослідження мотивів здійснення протиправних дій, привели до виділення типових 
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груп порушників податкового законодавства: 1) обережні податкові правопорушники; 2) 
платники податків відмовники; 3) податкові шахраї; 4) непохитні платники податків; 5) 
платники податків - фантоми; 6) платники податків одного дня. 

У ході анонімного опитування, для самовиправдання здійснення податкових 
правопорушень і злочинів платники податків найчастіше приводять наступні аргументи: 

- нестабільність економічної ситуації в країні, прагнення багатьох громадян будь-
яким способом швидше отримати прибуток, конвертувати його і сховати, це корислива 
мотивація та могутній власницький інстинкт, який особливо інтенсивно виявляється на рівні 
особистості [2]; 

- нестабільність політичної ситуації в країні, острах постійної зміни влади, також 
низький рівень довіри платників до владних структур, які виконують функцію розподілу 
коштів, отриманих від податків. При цьому у нашому суспільстві поширена думка, що, в 
більшості випадків, гроші від сплати податків використовують не на державні та громадські 
потреби, а розкрадовуються; 

- панування принципу: більшість не сплачує податки, і я платити не буду; 
- відсутність детальної інформованості платників податків про те, куди 

використовують сплачені ними до бюджету кошти. Платник податків не поважає систему, 
яка не поважає його як платника, не враховує його можливості у сплаті податків. Також 
низька віддача з боку держави у формі суспільних благ [3]; 

- надмірний рівень оподатковування в нашій країні, громадяни вважають податки 
несправедливими, адже вони складають занадто велику частку заробленого доходу як у 
підприємств, так і у населення. 

Реформування державної системи України привело до відновлення й зміни значного 
числа основних законодавчих актів. У житті суспільства з’явились нові комерційно-правові 
відносини й поняття, які вимагають як найшвидшого законодавчого врегулювання. 
Поспішність прийняття законодавчих актів, що визначають і регулюють нові поняття й 
правовідносини, привели до непогодженості окремих норм, надмірної об'ємності 
податкового законодавства і його складності для сприйняття платниками. 

Однією з важливих причин здійснення податкових правопорушень і злочинів є те, що 
податкові закони не завжди відповідають основним принципам законодавства - загальності, 
сталості й неупередженості, що знижує престиж і авторитет цих законів і значно знижує 
мотивацію платників податків. 

Одним з недоліків української податкової системи є те, що законодавці й уряд 
прагнуть не стільки до розширення податкової бази шляхом стимулювання розвитку 
виробництва й підприємництва, скільки до збалансування бюджету, і таким чином, 
фіскальна функція податків значно переважає над стимулюючою, про що свідчить надмірно 
високе податкове навантаження і відсутність мотивації до сплати податків. 

На сьогодні в Україні першочерговим завданням є те, щоб перейти від популізму, 
риторики й законодавчої казуїстики до подолання промислового спаду, до затвердження і 
виконання реальних економічних стратегій, виключити багатоденні обговорення і примусове 
затвердження розподілу й перерозподілу бюджетних коштів на майбутній рік, яких фактично 
не буде з причин слабкої обґрунтованості макроекономічних прогнозів і реалізації 
непереконливої податкової стратегії. 

Безумовно, сьогодні податкова система в Україні далека від ідеальної, і платникам 
податків важко пристосуватися до постійних змін у правовідносинах з державою, щодо 
податкових платежів до бюджету. Але варто нагадати, що протягом всієї історії людства 
держава витрачала податкові суми на загальні нестатки суспільства, що полягають у 
забезпеченні соціальних послуг, задоволення господарських потреб, утримання збройних 
сил, покликаних захищати незалежність і цілісність держави та інше. 
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В статье рассматривается сущность, значение и методы оценки финансовой безопасности как 
составляющей экономической безопасности предприятия в современных условиях хозяйствования. Основное 
внимание уделяется методам экспресс-оценки, механизм расчетов по которым приведен на конкретном 
примере. 
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С развитием и становлением рыночных отношений в Украине все большее внимание 
предприятия стали уделять вопросам экономической безопасности своего хозяйствования.  В 
условиях политической, финансовой и экономической нестабильности, которая характерна 
сегодня для Украины, очень важным является определение конкретных действий 
предприятий, необходимых для защиты своих жизненно важных ресурсов. 

Препятствия по созданию экономически благоприятных условий для развития и 
укрепления экономической безопасности субъектов хозяйствования в Украине необходимо 
признать системными из-за отсутствия достаточного внимания со стороны как центральных, 
так и региональных органов государственного  управления к вопросам экономической 
безопасности бизнеса, несовершенства законодательства и государственной регуляторной 
политики. Обещанные реформы продвигаются крайне медленно и пока что неощутимо для 
предприятий. 

Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед каждым 
предприятием не только в кризисные периоды, но и во время работы в стабильной 
экономической среде. Это подчеркивает важность оценки экономической безопасности 
любого субъекта хозяйствования.  

Безопасность предприятия предполагает его стойкое развитие (то есть 
сбалансированное и непрерывное, что достигается с помощью эффективного использования 
всех видов ресурсов), а также отсутствие любых угроз со стороны. Эффективное 
использование ресурсов предприятия отражается в финансовых показателях, таких как 
рентабельность, показателях использования основных фондов и оборотных средств, 
показателях финансовой устойчивости и др. Поэтому одной из важнейших составляющих 
экономической безопасности предприятия является состояние его финансов или финансовая 
безопасность. Именно финансовая составляющая в значительной степени определяет 
конкурентные позиции предприятия, его платежеспособность, взаимоотношения с 
партнерами, перспективы развития, благополучие его собственников и работающих, т.е. 
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успех хозяйственной деятельности. Однако, механизм оценки финансовой безопасности 
является недостаточно разработанным. 

Все существующие сегодня подходы к оценке финансовой безопасности базируются 
на определенных финансовых критериях. Такими критериями являются признаки (или их 
совокупность), по которым можно сделать вывод: находится деятельность предприятия в 
безопасном состоянии или нет. 

Многие ученые считают основным критерием экономической безопасности 
предприятия наличие у него прибыли, объемы которой обеспечат его развитие и защиту от 
всевозможных угроз. На основе этого критерия строится система показателей финансовой 
безопасности предприятия. 

Чаще всего для оценки финансовой безопасности используют метод моделирование 
(формируют модели Альтмана, Лиса, Тофлера и др.). Следует отметить, что эти модели были 
разработаны на статистической информации, которая характеризовала финансовая состояние 
компаний США, Великобритании, Франции и т.д. Специфика хозяйствования на Украине в 
таких моделях не учтена и поэтому полученные результаты не всегда дают объективную 
оценку. Тогда возникает необходимость дополнять исследования другими методами.  

Обобщающую оценку уровня финансовой безопасности предприятия можно получить 
путем сопоставления предельных (критических или нормальных) и фактических значений 
индикаторов. При этом нормальные значения индикаторов определяют зону нормального 
уровня безопасности предприятия, критические – зону критического уровня, критические 
плюс дельта – предкризисную зону. 

В качестве индикаторов (хі) следует принимать нормализованные значения исходных 
(именованных) показателей оценки уровня безопасности Рі. 

Нормализацию следует проводить относительно нормального значения показателя, т. 
е.:  
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где Ріф, Рін – фактическое и нормальное значение і-го показателя; 
          б – показатель степени (для показателя типа «минимум» равняется 1, для 

показателя типа «максимум» равняется -1).  
В этом случае нормальное значение индикатора хн = 1. При превышении 

фактического исходного показателя нормального значения можно также принять хі = 1. 
Критические значения исходных показателей характеризуют переход предприятия в 
экономически небезопасную зону. Нормализованное значение критического показателя 
определяется по формуле:  
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где Рікр – критическое значение исходных показателей. 
Таким образом, в качестве индикаторов уровня финансовой безопасности 

предприятия могут использоваться нормализованные значения показателей, рассчитанные на 
основе нормальных (предельных) значений исходных показателей. Например, если 
критическое значение коэффициента составляет 0,2, а нормальное – 0,5, то значение  
индикаторов соответственно будут равны хкр = 0,2/0,5 = 0,4 і хн =1. 

Для наглядного изображения состояния финансовой безопасности может быть 
использована графическая интерпретация. Она не только способствует лучшему восприятию 
текущего состояния предприятия, но и показывает то состояние безопасности, к которому 
нужно стремиться.  Имея данные за ряд лет, можно проанализировать динамику уровня 
безопасности, выявляя опасные отклонения от нормального состояния, оценивая 
преимущества и недостатки функционирования данного предприятия.  
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Проиллюстрируем рассмотренный метод, используя данные условного предприятия. 
Для построения диаграммы индикаторов уровня финансовой безопасности определим 
нормализованные значения соответствующих показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
Индикаторы оценки уровня финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия 

Предельные значения 
показателя 

Предельные значения 
индикатора 

Фактическое 
значение 
индикатора Показатели (Рі) 

Критич 
Ркр 

Нормал Рн 
Критич 
Хкр 

Нормал 
Хн 

Хф 

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,2 0,5 0,4 1 0,1 

2. Коэффициент критичной 
ликвидности 

0,6 1,0 0,6 1 0,3 

3. Коэффициент покрытия 1,0 2,0 0,5 1 0,6 
4. Коэффициент автономии 0,5 0,7 0,7 1 0,8 
5.  Коэффициент покрытия 
инвестиций 

0,75 0,9 0,8 1 0,7 

6. Коэффициент обеспеченности 
материальными запасами 

0,5 0,8 0,6 1 0,6 

7. Коэффициент оборотности активов  0,5 1 0,5 1 0,5 
8. Фондоотдача 1,0 1,37 0,7 1 0,8 
9. Коэффициент оборотности 
материальных запасов 

3,0 6,5 0,5 1 0,4 

10. Коэффициент оборотности 
кредиторской задолженности 

2,5 5,2 0,5 1 0,2 

11. Коэффициент оборотности 
дебиторской задолженности 

4,9 10,3 0,5 1 0,3 

12. Коэффициент рентабельности 
активов 

0,047 0,094 0,5 1 0,3 

13. Коэффициент рентабельности 
продукции 

0,056 0,112 0,5 1 0,4 

 

Экспресс-оценка уровня финансовой безопасности достаточно эффективно может 
осуществляться с помощью графического метода, в частности путем построения радара 
финансовой безопасности. Радар индикаторов финансовой составляющей экономической 
безопасности нашего условного предприятия представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Графическое изображение уровня финансовой безопасности предприятия 

 

Этот метод графической интерпретации финансовой безопасности позволяет провести 
анализ разнообразных факторов, формирующих финансовое состояние предприятия и 
рассмотреть тенденции его развития. В частности, экспресс-методом можно определить зоны 
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обозначения 
 
 
Нормальное Хн 
 
Фактическое Хф 
 
Критическое Хкр 
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безопасности и зоны риска или угроз. При этом анализ может осуществляться как по 
отдельным составляющим, так и по их совокупности.   

Методика построения радара следующая: на осях диаграммы отмечается 
максимальное нормализованное значение каждого составляющего (оно равно 1) и 
фактическое нормализованное значение. Их отклонения и требуют анализа: отклонения 
характеризуют зону риска или безопасности. Выявленные «неблагополучные» составляющие 
финансовой или экономической безопасности в целом указывают на необходимость 
тщательного анализа такого индикатора. 

Для экспресс-анализа уровня финансовой безопасности предприятия могут быть 
использованы и другие относительно простые методы. Так, С. Ильяшенко предлагает 
оценивать уровень финансовой безопасности  предприятия на основе анализа его 
финансовой устойчивости, степень которой определяется исходя из достаточного объема 
оборотных средств, необходимых для осуществления производственно-сбытовой 
деятельности [2]. Считаем, что это узкий подход для оценки уровня финансовой 
безопасности предприятия, ведь кроме оборотных средств в финансовой деятельности 
задействованы основной капитал, прибыль, инвестиции. 

 Одним из методов экспресс-оценки является метод баллов. Алгоритм этого метода 
разработан на основе методики определения класса кредитоспособности заемщика, 
используемой во Франции. 

В основе определения класса (уровня) безопасности лежат предельные значения 
показателей (табл. 1) и их рейтинг (весомость). Если показатель имеет значение выше 
нормального, ему присваивают 1 класс, ниже нормального, но выше критического – 
присваивают ІІ класс, ниже критического - ІІІ класс. 

Для получения  обобщенной оценки уровня безопасности может быть использован 
весь перечень рассмотренных в таблице 1 показателей или можно отобрать те из них, 
которые представляют особый интерес для исследования, например, с точки зрения текущей 
финансово-экономической политики, ликвидности баланса и т.д. 

Для примера определения класса уровня безопасности на нашем условном 
предприятии из вышеприведенного перечня показателей (табл. 1) отберем пять. Модель 
шкалы, которая включает отобранные показатели, показана в табл. 2. 

Таблица 2 
Шкала показателей для определения класса предприятия по уровню безопасности 

Наименование показателя І класс ІІ класс ІІІ класс 
1. Коэффициент покрытия, Кп больше 2 1 – 2 меньше 1 
2. Коэффициент  автономии, Ка больше 0,7 0,5 – 0,7 меньше 0,5 
3. Коэффициент обеспеченности материальными запасами, 
Коб 

больше 0,8 0,5 – 0,8 меньше 0,5 

4. Коэффициент оборотности активов, ак

об
к  больше 0,95 0,5 – 0,95 меньше 0,5 

5. Коэффициент оборотности кредиторской задолженности, 
кр
обК  

больше 5,2 2,5 – 5,2 меньше 2,5 

 

Общая оценка безопасности дается в баллах. Баллы представляют собой сумму 
произведения  весомости каждого показателя на класс (формула 3). Весомость показателя 
определяется экспертным путем в зависимости от целей исследования и важности показателя 
для избранного направления исследования. 

                                           ,*КліРеіБ                                                   (3) 

где Б – сумма баллов; 
Реі – весомость і-го показателя; 
Клі – класс і-го показателя. 
Исходные данные для определения суммы баллов по условному предприятию 

представлены в табл. 3. 



 266

Таблица 3 
Исходные показатели для определения класса предприятия по уровню безопасности 

(весомость определена экспертным путем) 
1 вариант 2 вариант 3 вариант  

Показатели 
Весомость 

показателя, % Класс Балл Класс Балл Класс Балл 
1. Коэффициент покрытия, Кп 25 1 25 2 50 3 75 
2. Коэффициент  автономии, Ка 20 1 20 2 40 3 60 
3. Коэффициент обеспеченности 
материальными запасами, Коб 

20 1 20 2 40 3 60 

4. Коэффициент оборотности 

активов, ак

об
к  

20 1 20 2 40 3 60 

5. Коэффициент оборотности 
кредиторской задолженности, 

кр
обК  

15 1 15 2 30 3 45 

Всего 100  100  200  300 
 

С учетом того, что суммарная весомость показателей всегда составляет 100%, то для 
предприятий І класса количество баллов равно 100, для ІІ класса – 200 и ІІІ класса – 300 
(вариант І,ІІ,ІІІ). Предлагается, что при промежуточном размере суммы баллов (от 100 до 150 
баллов) предприятию присваивается І класс, в районе 200 баллов (от 150 до 250) – ІІ класс и 
до 300 (от 251 до 300) – ІІІ класс.  

Так как І класс присваивается предприятию, которое имеет значения показателей 
выше нормального уровня, а ІІІ класс – предприятию с показателями примерно критического 
уровня, то может быть рассмотрена такая градация предприятий: 

І класс – высокий уровень безопасности (100-150  баллов); 
ІІ класс – нормальный уровень безопасности (151-250 баллов); 
ІІІ класс – критический уровень безопасности предприятия (251-300 баллов). 
Иногда бывает недостаточно ограничиваться только тремя группами предприятий. В 

этом случае возможно выделение дополнительно предкризисной зоны. Тогда можно 
воспользоваться такой градацией: 

І класс – высокий уровень безопасности (100 – 150  баллов); 
ІІ класс – нормальный уровень безопасности (151 – 230  баллов); 
ІІІ класс – предкризисный уровень безопасности (231 – 250  баллов); 
ІV класс – критический уровень безопасности (251 – 300  баллов). 
На основе предложенного подхода проведем оценку уровня безопасности нашего 

предприятия (таблица 4). Как было отмечено выше, весомость показателей определяется 
исходя из направлений исследования и их важности с точки зрения экспертов. Поэтому их 
значения могут отличаться от значений, приведенных в табл. 4. При этом сумма весомости и 
сумма баллов, соответствующих разным классам, остаются неизменными. 

Таблица 4 
Определение уровня безопасности условного предприятия 

 
Показатели 

 

Весомость 
показателей, % 

Фактическое 
значение 
показателя 

Класс Балл 

1. Коэффициент покрытия, Кп 30 1,2 2 60 
2. Коэффициент  автономии, Ка 25 0,56 2 50 
3. Коэффициент обеспеченности материальными 
запасами, Коб 

20 0,48 3 60 

4. Коэффициент оборотности активов, ак

об
к  15 0,5 2 30 

5. Коэффициент оборотности кредиторской 

задолженности, кр
обК  

10 1,04 3 30 

Всего 100   230 
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Сумма баллов, рассчитанная по данному предприятию, составила 230, что 
соответствует ІІ классу и позволяет оценить уровень его безопасности как нормальный. Но 
значение обобщающего показателя указывает на близость предприятия к предкризисной 
зоне. 

Можно также отметить, что рассмотренные методы не дают значительных 
расхождений в результатах оценки. Кроме того, одновременное их использование даст 
возможность не только количественно оценить уровень безопасности (метод баллов), но и 
позволит выделить проблемные места в обеспечении безопасности предприятия 
(графический метод). 
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В статті проаналізовано вплив зовнішнього середовища непрямої дії на машинобудівну галузь України 
в сучасних умовах. Проаналізовано вплив конкретних політичних, соціальних, економічних та технологічних 
груп факторів. 

Ключові слова: середовище непрямої дії, політичні фактори, економічні фактори, соціальні фактори, 
технологічні фактори 

 

Успіх організації залежить не лише від досконалості її внутрішнього середовища, а й 
від зовнішніх щодо організації сил. Вони прямо чи опосередковано впливають на її 
діяльність, ускладнюючи її чи відкриваючи перед нею нові можливості. Аналіз середовища 
зазвичай вважають початковим етапом стратегічного управління, тому що він забезпечує 
базу для визначення місії і цілей фірми та вироблення необхідної стратегії поведінки.  

Більшість економістів розділяють фактори зовнішнього середовища на дві групи: 
– фактори прямої дії; 
– фактори непрямої дії. 
Чинники прямої дії безпосередньо впливають на підприємство і відчувають на собі 

вплив його діяльності. До цих чинників слід віднести постачальників, трудові ресурси, 
закони й установи державного регулювання, споживачів і конкурентів. 

Діагностика середовища непрямого впливу на організацію здійснюється шляхом 
оцінювання та аналізу економічних, технологічних, соціальних, політичних, ринкових, 
міжнародних факторів. У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього 
середовища називається PEST-аналізом [1].  
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Так як середовище прямої дії машинобудівної галузі України вцілому важко оцінити, 
було проведено аналіз середовища непрямої дії, яке на даному етапі має досить сильний 
вплив на галузь машинобудування. 

Розглянемо детальніше зовнішнє середовище непрямої дії шляхом оцінювання 
названих факторів. 

Політичні. Внутрішній ринок перебуває під впливом політичних подій та рішень та 
геополітичних змін в навколишньому середовищі.  

У 2014 р. галузь машинобудування зазнала значних втрат через розгортання бойових 
дій на Донбасі, де зосереджені ключові вітчизняні підприємства з виробництва 
машинобудівної продукції: гірничошахтного обладнання, машин та обладнання для 
металургійної та хімічної промисловості, підйомно-транспортного обладнання та механізмів, 
локомотивів та залізничних вагонів. Зокрема, машинобудівна промисловість Донбасу була 
представлена такими підприємствами як «Луганськтепловоз», АТ «Стаханівський 
вагонобудівний завод», ПО «Луганський верстатобудівний завод», АТ «Сєвєродонецький 
приладобудівний завод», ЗАТ «Стахановмаш», ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний 
завод», концерн «Азовмаш», СКМЗ, Ясиноватський машзавод. Наслідком розгортання 
бойових дій у регіоні стало руйнування та пошкодження багатьох підприємств комплексу, а 
також закриття російського ринку для української продукції машинобудування, що 
відобразилося на показниках діяльності у галузі в цілому [2]. 

Займаючись господарською діяльністю, фірма дотримується системі законодавчих 
актів. В українському законодавстві зміни відбуваються досить часто, тому фірмі необхідно 
відслідковувати зміни та оцінювати вплив даних змін. Наприклад 19 березня Верховна Рада 
України ухвалила зміни до закону про акціонерні товариства. Документ передбачає 
зниження кворуму для проведення зборів акціонерів до 50% плюс 1 акція. 

З 1 січня 2015 року завдяки Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 
71-VIII замість шести груп платників єдиного податку залишилось чотири.  

Економічні. Керівництво компанії повинно враховувати тенденції змін в економіці 
при прийнятті рішень щодо перспектив діяльності. До економічних факторів, які можуть 
впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства, можна віднести такі: 
транспортні тарифи, обмінний курс, рівень інфляції, ставки банківського відсотка, ВВП, 
податкова система, рівень економічного розвитку країни,  чисельність населення, якість та 
кількість природних ресурсів, рівень розвитку технології тощо. 

Вітчизняна машинобудівна галузь останні два роки переживає не найкращий період в 
історії. Негативні тенденції в розвитку економіки України, яка ще з ІІ півріччя 2012 р. 
поступово занурювалася в рецесію, у 2014 р. поглибилися. ВВП країни скоротився на 1,1 % у 
І кв., на 4,6 % – у ІІ кв. та на 5,1 % – у ІІІ кв. порівняно з відповідними періодами 2013 р. У 
2013-2014 рр. обсяги виробництва скоротилися на 17% і 24% відповідно. Різке погіршення 
економічної динаміки, яке у 2014 р. багато у чому було зумовлене стресовими 
трансформаціями соціально-економічного та політичного середовища, розгортанням 
бойових дій на сході України, анексією Російською Федерацією АР Крим, засвідчує 
недосконалість та вичерпаність традиційних для України чинників економічного зростання. 
Ці чинники ґрунтуються, насамперед, на переважанні сировинної складової у виробництві та 
експорті, експлуатації застарілих екологонебезпечних і ресурсоємних засобів виробництва, 
високій експортній орієнтації [3]. 

Падіння відбувається у всіх сегментах машинобудівного сектора. Об'єктивні причини 
спаду - зниження економічної та інвестиційної активності на внутрішньому ринку і, 
одночасно, скорочення продажів на найбільшому зовнішньому для українського 
машинобудування, російському ринку. 

Важливою подією в 2014 році стало підписання договору про асоціацію між Україною 
та ЄС. 
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Станом на 13 січня 2015 року, 9 сторін повідомили Раду ЄС про ратифікацію. З 1 
листопада 2014 р. вступило в силу тимчасове застосування Угоди про Асоціацію. Це розділи 
договору про безпеку, юстицію, боротьбу проти шахрайства, гармонізацію стандартів, ряд 
протоколів та ін. Тобто всі розділи крім IV, який стосується Зони вільної торгівлі, її відклали 
до 1 січня 2016 р. Однією з особливостей є те, що ЄС продовжив режим автономних 
преференцій України до 31 грудня 2015 р. Такі преференції дозволяють відмінити мита на 
українські товари в країнах ЄС, натомість для Євросоюзу зберігаються старі митні правила. 
Однак досвід країн, які нещодавно вступили в об'єднану Європу, показує, що саме галузі 
важкої промисловості виявилися найбільш уразливими в нових європейських умовах. 

За останній рік одним із найбільш негативних явищ в економіці України можна 
визначити девальвацію національної валюти майже на 300%, що призвело до значного спаду 
ділової активності підприємств машинобудування, які купують комплектуючі, устаткування 
чи сировину з-за кордону. 

Ще одним фактором, який мав негативний вплив на економічну ситуацію в країні були 
адміністративні міри з метою стабілізації курсу гривні які вдарили по учасниках 
міжбанківського валютного ринку. 

Соціальні. Виходячи з того, що організація здійснює свою діяльність у певному 
соціальному середовищі, на неї впливає ряд соціальних факторів: рівень освіченості та 
професійної підготовки населення, рівень заробітної плати, життєві цінності, традиції.  

Недостатнє інвестування підтримки та розвитку кадрового потенціалу 
машинобудування, що призводить до його поступового занепаду – старіння кадрів,«відпливу 
мізків» за кордон, втрати престижності інженерних, проектувальних та технологічних 
спеціальностей чинить прямий негативний вплив на науково-технічний рівень галузі та її 
виробничий потенціал.  

У машинобудівній галузі України відбулось скорочення облікової кількості штатних 
працівників з 644,6 тис. осіб у 2008 р. до 451,5 тис. осіб у 2013 р. Основною 
причиноюїхнього звільнення була плинність кадрів. 

Оплата праці на машинобудівних підприємствах є однією з найнижчих у галузі. Так, 
середньомісячна номінальна заробітна плата машинобудівного сектору станом на січень 
2015 року склала 3161 грн, в той час як заробітна плата у добувній промисловості станом на 
січень 2015 року складає 5700 грн, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки – 5397 
грн, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 6581 
грн [4]. Аналізуючи професійно-кваліфікаційні характеристики трудових ресурсів України, 
бачимо, що чисельність науковців за двадцять років зменшилася з 295 тис. осіб (станом на 
1991 рік) до 78 тис. осіб (у 2013 році) [5]. Така динаміка свідчить про зменшення 
інтелектуального потенціалу трудових ресурсів, що спричинено і міграцією інтелектуальної 
еліти за кордон, і низькою престижністю наукової роботи (в основному через низьку оплату 
праці). Проте цікавим є той факт, що за той самий період в Україні зросла кількість 
кандидатів та докторів наук, і наразі їхня загальна кількість перевищує кількість науковців 
на 15%. Якщо аналізувати персонал машинобудівних підприємств за рівнем освіти, то можна 
сказати, що  питома вага працівників, які мають вищу освіту, стабільно підвищується і на 
всеукраїнському, і на регіональному рівні. Але збільшення кількості персоналу з вищою 
освітою досить сумнівно впливає на зміну якісного складу персоналу, адже згідно з 
моніторинговим дослідженням Інституту соціології НАН України «Українське суспільство» 
лише 54,7% опитаних працюють за спеціальністю (32% – ні, а решта вагається з відповіддю) 
і тільки 30% респондентів вважають, що поточна робота відповідає їх освітньо-
професійному рівню. Говорячи про вікову структуру персоналу машинобудівних 
підприємств, слід зазначити, що середній вік працівників складає більше 50 років, що значно 
знижує ефективність заходів з розвитку персоналу, адже з віком коефіцієнт корисної дії від 
навчання знижується. Аналіз рівня розвитку персоналу на машино- будівних підприємствах 
свідчить про те, що стан підготовки кадрів з часів СРСР значно не змінився. В Україні 
працівники промисловості підвищують кваліфікацію усередньому раз на 13 – 15 років (у 
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розвинених країнах – раз на 3 – 5 років), і, на думку дослідника Кочемировської О. О., за 
умови збереження зазначених тенденцій у 2015 р. потреба національного ринку праці в 
кваліфікованих кадрах задовольнятиметься лише на 35 – 40% [6]. 

Технологічні. До технологічних факторів слід віднести державні та недержавні 
витрати на науку та техніку, патентно-ліцензійний захист технологій, нові тенденції в 
трансферті технологій, темпи розробки нової продукції, інноваційні процеси. 

Ключовими індикаторами науково-технічного рівня машинобудівної промисловості є 
показники розвитку інноваційної діяльності у галузі. Попри значно нижчу інноваційну 
активність у вітчизняному машинобудуванні порівняно з розвиненими країнами світу 
показники його інноваційного розвитку є найкращими серед усіх галузей української 
промисловості. Частка підприємств, що займалася інноваціями  у 2013 р. становила 16,8 %. 
Водночас, загрозу для нарощування інноваційного потенціалу у машинобудуванні становить 
скорочення загального обсягу наукових та науково-технічнихробіт, виконаних власними 
силами наукових організацій галузі, з 3,2 млрд грн у 2011 р. до1,8 млрд грн у 2013 р.  

Згідно графіка Додатку ІІІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Україна 
зобов’язалася протягом 2-3 років (для деяких секторів 5 років) привести своє законодавство у 
27 сферах у відповідність з законодавством ЄС, причому секторальні зобов’язання 
стосуються насамперед галузі машинобудування. Зважаючи на те, що протягом останніх 
років понад половину українського експорту товарів машинобудівної промисловості було 
спрямовано на ринки РФ, багатьма вітчизняними підприємствами продукція виробляється 
згідно спільних з РФ нормативних документів, затверджених за часів СРСР. Тому, попри те, 
що станом на 27.10.2014 р. в Україні діють 45 технічних регламентів, розроблених на основі 
відповідних директив ЄС, ступінь впровадження європейських стандартів на українських 
підприємствах залишається недостатнім. 

Сьогоднішній брак інвестицій і доступних кредитів не дає підприємствам змоги 
провести масштабну модернізацію, перейти на нові технології виробництва та менеджменту, 
налагодити випуск нової продукції. За таких умов українським виробникам украй важко 
переорієнтуватися на нові ринки збуту [1]. 

Що ж до гармонізації, то реформа системи технічного регулювання і стандартизації в 
Україні передбачає зміну концепції в галузі технічного регулювання та стандартизації. 
Історично в Україні діяли (а деякі й досі діють) радянські держстандарти, виконання яких 
контролювали державні органи. Водночас система, яка діє в Євросоюзі, передбачає, що 
виробник самостійно відповідає за виконання правил безпеки продукції і відповідність такої 
продукції директивам та іншим регламентуючим документам, ухваленим в ЄС. 

На думку експерта ЄС з питань технічного законодавства Йоахіма Ламберта, якщо 
виробник бажає розробляти кардинально нову продукцію, він може це зробити, його не 
обмежують старі норми. Проте в такому разі він повинен продемонструвати відповідність 
свого товару вимогам безпеки.  

У зв'язку з цим Україна вже почала робити активні кроки з гармонізації національного 
законодавства з європейським. Так, 3 січня 2015 року набрав чинності закон «Про 
стандартизацію», який визначив нові принципи та процедури ухвалення, визнання і 
застосування стандартів в Україні, а 15 січня 2015 року Верховна рада проголосувала закон 
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Це лише перші кроки. Також необхідно 
внести зміни і до Господарського кодексу, до закону «Про захист прав споживачів», у декрет 
Кабінету міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» та інші документи. 

Крім того, необхідно, щоб національний орган стандартизації «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» розробив (а 
попросту – переклав українською мовою й адаптував) технічні стандарти і надав інформацію 
виробникам, учасникам ринку, експортерам та іншим суб'єктам господарювання, а ті, у свою 
чергу, впровадили їх у своє виробництво [2]. 
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This article analyzes the problems of effective management of domestic enterprises engineering, formed the 
concept of development in the context of their economic security. The role of the social component in ensuring socio-
economic security companies studied area, given the author’s vision of the principles of the social component of social 
and economic security. 
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У статті здійснено аналіз проблем ефективного управління вітчизняними підприємствами 
машинобудування, сформовано концепцію їх розвитку у контексті їх економічної безпеки. Визначено роль 
соціальної складової у забезпеченні соціально-економічної безпеки підприємств досліджуваної галузі, подано 
авторського бачення принципів управління соціальною складовою соціально-економічної безпеки. 

Ключові слова. Економічна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна складова, машинобудівне 
підприємство, соціально-економічна система, небезпека, загроза, персонал, ресурс, кадровий потенціал, 
кадровий ресурс. 

 

Актуальність дослідження.  
Машинобудівна галузь України переживає не кращі свої часи через фінансово-

економічну кризу, що боляче вдарила по виробництву та реалізації промислової продукції. 
Тому соціальна складова соціально-економічної безпеки, а саме персонал машинобудівних 
підприємств має зрозуміти, що пережити кризу з якнайменшими втратами можна створюючи 
запас економічної міцності у сприятливі періоди економічного розвитку. Загальні тенденції 
економічного розвитку машинобудівних підприємств характеризуються кризовими явищами, 
негативною динамікою, насамперед за рахунок відсутності чи низького та нестабільного 
рівня чистого прибутку, а також суперечностями між окремими досягнутими показниками.  

Вагомий внесок у розроблення теоретичних і методичних основ забезпечення 
економічної безпеки підприємств зробили такі науковці: Б. М. Андрушків [1], О. М. 
Бондаренко [2], Т. Г. Васильців [4], В. Л. Дикань [5], Л.М. Зима [6], С. В. Кавун [7], С. B. 
Капітула [8], М.В., Якубович З.В. [11]. Однак проведений аналіз існуючих механізмів 
забезпечення економічної безпеки підприємства, які пропонуються зазначеними авторами, 
засвідчив існування певних недоліків і перепон для їх практичного застосування, оскільки 
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спостерігається складність використання за рахунок невизначеності інформаційної бази. 
Серед фахівців, які у власних працях вивчали деякі аспекти соціально-економічної безпеки 
промислових підприємств, варто назвати таких як: О.О. Бєляєв [3], О. Ляшенко [9, 10]. При 
цьому взагалі відсутні дослідження, що торкаються управління соціальною складовою 
соціально-економічної безпеки підприємств машинобудування.  

Мета. Метою статті є виявлення та аналіз проблем ефективного управління 
вітчизняними підприємствами машинобудування, формування механізму їх розвитку у 
контексті їх економічної безпеки та визначення авторського бачення принципів управління 
соціальною складовою соціально-економічної безпеки підприємств досліджуваної галузі. 

Виклад основного матеріалу. Однією з передумов успішного виведення економіки 
України на траєкторію сталого зростання є випереджаючий розвиток машинобудівного 
комплексу як основи високотехнологічного оновлення інших галузей виробництва. Нині 
рівень розвитку машинобудівних підприємств не відіграє відчутної стимулюючої роль у 
розвитку таких галузей, як металургійна, хімічна, приладобудування, електроніка тощо. 
Машинобудування як структуроутворююча основа гармонізації економіки повинна сприяти 
запровадженню засад збалансованого соціально-економічного розвитку у країні.  

Будь-який процес, діяльність, розвиток оцінюється за певним критерієм 
(ефективністю, стабільністю, результативністю, безпекою). На нашу думку, важливим 
критерієм оцінювання функціонування машинобудівного підприємства за відповідною 
моделлю економічної поведінки є саме безпека. Невизначеність умов функціонування 
машинобудівних підприємств в Україні, високий рівень ділової агресії контрагентів та 
нечітке закріплення правил бізнесу сприяють постійному виникненню загроз для діяльності 
підприємства. Відсутність реакції на загрози є найкоротшим шляхом до банкрутства 
підприємства, тому особливої актуальності в наш час набувають питання науково-
прикладного характеру щодо забезпечення соціально-економічної безпеки, а також 
дослідження ролі її соціальної складової. Відсутність ефективної соціальної безпеки на 
підприємстві веде до руйнування кадрової, та відповідно, всіх інших підсистем безпеки 
підприємства. Без неї неможливо говорити про укріплення фінансової безпеки (фінансову 
забезпеченість підприємства) та економічної безпеки в цілому (тобто стан захищеності 
діяльності підприємства від всіх видів загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх) [5, с. 72]. 

Соціальну складову соціально-економічної безпеки варто розглядати як стан і 
можливості реалізації соціальних інтересів особистості, суспільства та держави, рівень їх 
захищеності від загроз і небезпек руйнування та розвитку людського потенціалу. На нашу 
думку, соціальна складова соціально-економічної безпеки – це надійна захищеність життєво 
важливих інтересів соціальних суб’єктів. Вважаємо, що соціальну складову соціально-
економиічної безпеки машинобудівного підприємства слід розглядати з точки зору двох 
аспектів. По-перше, вона дійсно пов’язана із забезпеченням належного рівня оплати праці 
персоналу підприємства, який дозволяє задовольняти його матеріальні та духовні потреби. 
Через низький рівень доходів підприємство ризикує втратити найбільш мобільну частину 
свого інтелектуального капіталу – освічених працівників, здатних розробляти інноваційні 
винаходи, генерувати нові ідеї тощо. Але, разом з тим, соціальна складова передбачає 
задоволення соціальних потреб персоналу, до яких можна віднести наступні: можливість 
використання знань, вмінь і навичок; підвищення кваліфікації, отримання освіти, 
перепідготовка; створення безпечних умов праці; забезпечення впевненості у майбутньому, 
гарантії зайнятості, стабільності; можливість кар’єрного росту; забезпечення участі в 
управлінні; покращення відносин з керівництвом, з колегами, з підлеглими; можливість для 
самореалізації та творчості. Можна стверджувати, що соціальну cкладову соціально-
економічної безпеки доцільно розглядати як створення системи взаємовигідних 
партнерських відносин між персоналом та керівництвом підприємства, що забезпечується 
задоволенням матеріальних та нематеріальних потреб працівників та реалізацією інтересів 
підприємства [3, c. 184]. 
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Соціальна складова соціально-економічної безпеки слугує фундаментом для кадрової 
безпеки, яку фахівці розглядають як збереження й розвиток інтелектуального капіталу 
підприємства та як кадрову забезпеченість підприємства. Зі свого боку, кадрова безпека тісно 
пов’язана з іншими підсистемами, такими як інтелектуальна, інноваційна, інформаційна та 
правова безпека. Інтелектуальна або інтелектуально-кадрова безпека забезпечується 
професіоналізмом, інтелектом, здібностями, складом, рівнем та ефективністю використання 
кадрового потенціалу [8, с. 139]. 

Нами виділено наступні проблеми соціального характеру, які негативно впливають на 
соціально-економічну безпеку підприємств машинобудування: втрата кваліфікованого 
персоналу; проблеми створення робочих місць, низька вартістььб робочої сили; низький 
орівень соціальних витрат; зменшення стимулюючої ролі заробітної плати; недієвість 
системи профорієнтації на потреби ринку праці, падіння престижності машинобудівних 
професій; низький рівень інвестування об’єктів соціальної інфраструктури. 

Орієнтир на забезпечення соціально-економічної безпеки машинобудівного 
підприємства передусім передбачає зміни у системі управління (вектори діяльності – 
інтереси підприємства), що спричиняє певні зміни результатів діяльності. Заздалегідь не 
можна однозначно говорити про якість цих змін – чи позитивними, чи негативними вони є. 
Необхідним є прогнозування результатів інтересів соціально-економічної безпеки залежно 
від вибраного способу. Інформаційним підґрунтям подальших дій та дієвості впроваджених 
заходів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки є показники діяльності 
промислового підприємства після початку реалізації заходів та результати порівняння з 
ретроспективними або бажаними показниками. Забезпечення соціально-економічної безпеки 
підприємства є окремою функцією управління підприємством, яка імплантується в усі сфери 
та напрямки його діяльності. Соціально-економічна безпека підприємства має бути 
орієнтиром у діяльності кожної ланки підприємства. Управлінські рішення, що приймаються 
в усіх сферах діяльності підприємства, мають розглядатись через призму впливу результатів 
цих рішень на соціально-економічну безпеку підприємства. Це обумовлюється тим, що 
умови, потенціал, а, отже, і перспективи розвитку підприємств, багато в чому залежать від 
стану відповідності його бізнес-процесів об’єктивним умовам ділового середовища, а також 
наявності певних протиріч трансакційної взаємодії з контрагентами підприємства [11, c. 80]. 

Як зазначалось вище, головна роль у забезпеченні соціально-економічної безпеки 
підприємства належить його персоналу, кадровий потенціал або ресурс – це основний ресурс 
підприємства. Тільки він може приносити прибуток, але водночас персонал є джерелом всіх 
внутрішніх загроз економічній безпеці, і, в кінцевому рахунку, запорука успіху будь-яких 
управлінських інновацій - це лояльність і вмотивованість співробітників. Відповідно до 
ресурсно-функціонального підходу найбільш ефективне використання кадрових ресурсів, 
необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом запобігання погроз 
негативних впливів на соціально-економічну безпеку підприємства та досягнення наступних 
основних функціональних цілей економічної безпеки підприємства: забезпечення високої 
фінансової ефективності роботи підприємства, його фінансової стійкості і незалежності; 
висока ефективність менеджменту підприємства, оптимальність і ефективність його 
організаційної структури; високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його 
інтелектуального потенціалу, ефективність корпоративних НДДКР; якісна правова 
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформаційного 
середовища підприємства, комерційної таємниці і досягнення високого рівня інформаційного 
забезпечення роботи всіх його служб; забезпечення безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу, майна і комерційних інтересів. 

Кожне машинобудівне підприємство і насамперед менеджери по бізнесу, виходячи з 
конкретної ситуації, в якій знаходиться господарюючий суб’єкт, повинні визначити 
(спрогнозувати) найбільш значуще (небезпечне) з них і виробити систему заходів щодо їх 
своєчасного виявлення, попередження чи послаблення впливу. Внутрішні небезпеки та 
загрози соціально-економічній безпеці бізнесу виникають безпосередньо у сфері 



 274

господарської діяльності машинобудівного підприємства. Так, до основних факторів ризику 
можна віднести: недостатній рівень дисципліни; протиправні дії кадрових співробітників; 
порушення режиму збереження конфіденційної інформації, вибір ненадійних партнерів та 
інвесторів, відтік кваліфікованих кадрів, невірну оцінку кваліфікації кадрів, їх низьку 
компетентність; недостатня патентна захищеність, вихід з ладу обчислювальної техніки, 
смерть провідних фахівців і керівників; залежність ряду керівників від кримінального світу; 
низький освітній рівень керівників; істотні упущення як у тактичному, так і в стратегічному 
плануванні, пов’язані, насамперед, з вибором мети, невірною оцінкою можливостей 
підприємства машинобудівного комплексу, помилками в прогнозуванні змін зовнішнього 
середовища [11, c. 82].  

Соціальна складова соціально-економічної безпеки машинобудівного підприємства 
передбачає вирішення завдань забезпечення безпеки не тільки спеціально створеним 
підрозділом, а при активній участі всіх відділів і служб машинобудівного підприємства у 
межах обов’язків з проблем безпеки, покладених на керівників структурних підрозділів. 
Особлива увага повинна приділятися вивченню партнерів по ділових зв’язках, їх 
платоспроможності, діловому реноме.  

Висновки. Враховуючи вищевикладений матеріал, можна сказати, що забезпечення 
соціально-економічної безпеки підприємства є пріоритетною сферою управлінської системи 
машинобудівного підприємства та має бути усвідомлене керівництвом як одним із центрів 
прибутку діяльності. Загальні тенденції економічного розвитку машинобудівних 
підприємств характеризуються кризовими явищами, негативною динамікою, насамперед за 
рахунок відсутності чи низького та нестабільного рівня чистого прибутку, а також 
суперечностями між окремими досягнутими показниками. Орієнтир на забезпечення 
соціально-економічної безпеки машинобудівного підприємства передусім передбачає зміни у 
системі управління (вектори діяльності – інтереси підприємства), що спричиняє певні зміни 
результатів діяльності. Соціальна складова соціально-економічної безпеки машинобудівного 
підприємства передбачає вирішення завдань забезпечення безпеки не тільки спеціально 
створеним підрозділом, а при активній участі всіх відділів і служб машинобудівного 
підприємства у межах обов’язків з проблем безпеки, покладених на керівників структурних 
підрозділів. Особлива увага повинна приділятися вивченню партнерів по ділових зв’язках, їх 
платоспроможності, діловому реноме. 
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Запропоновано удосконалена системно-інтеграційна модель підприємства, в якій  введені  додаткові 
зв’язки між її елементами.   Описані процеси обміну ресурсами при зростанні та розвитку підприємства. 

Ключові слова: системна парадигма, час, простір, об’єкт, середовище, процес, проект. 
 

Сьогодні розгляд проблем економічної безпеки конкретних підприємств «доцільно 
проводити в контексті загального опису його функціонування» [1, розділ 5.1]. На думку Г. 
Клейнера [2], «будь-яка «повномасштабна» теорія підприємства повинна давати відповіді на 
наступні запитання: які фактори, що спостерігаються, зумовлюють поведінку підприємства в 
різних просторах; які фактори визначають структуру і стратегію підприємства; які домінанти 
в прийнятті рішень».  

Аналіз існуючих теорій підприємства (фірми) довів, що в умовах інноваційної 
економіки найбільш прийнятною є системно-інтеграційна теорія підприємства [3]. Вона 
розвинута в рамках нової теорії економічних систем, яка базується на системній парадигмі, 
запропонованої наприкінці ХХ ст. Я. Корнаі [4].  Визнання того, що вихід з глибоко 
затягнутої кризи в галузі економічного знання бачиться через застосування системної 
парадигми, можна знайти в публікаціях багатьох вчених-економістів (наприклад, [5,6 та 
інш.]) та представників інших соціальних наук (наприклад, [7]). За висловом Я. Корнаі, 
«системна парадигма спирається на довготривалу історію і стає для певного кола дослідників 
інтелектуальним путівником» [4, с.85].   

Згідно з  [3] мінімальна система, яка здатна до автономного існування, являє собою 
поєднання чотирьох взаємодіючих підсистем різних типів: об’єкту, середовища, процесу та 
проекту. В ній взаємодія в першу чергу пов’язана з забезпеченням балансу просторово-
часового та енергетичного ресурсів. Кожний тип підсистем має різну доступність до 
просторово-часових ресурсів та різні енергетичні ресурси (табл. 1). 

Така конфігурація мінімальної систем називається економічною тетрадою. В ній 
базовими (первинними) економічними ресурсами є простір (S) та час (Т). Вони, як і інші 
види ресурсів, витрачаються: перше – наповнюється, друге – плине. Віддача цих ресурсів 
залежить від можливостей виробничих сил – активності (А)  та інтенсивності (І) [8]. 
Економічні підсистеми, для яких доступ до ресурсів необмежений, виступають донорами 
відповідних ресурсів, а підсистеми з обмеженим доступом – реципієнтами цих ресурсів. 
Доступ до ресурсу є необхідною умовою для функціонування економічних підсистем, а 
достатньою умовою - мати енергію, здатність до діяльності з використання ресурсів 
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простору та часу. Підсистеми з обмеженим життєвим циклом є економічно активними. Вони 
здійснюють обмежену кількість дій в одиницю часу. 

Таблиця 1 
Ресурсне забезпечення і можливості економічних підсистем 

Доступність до просторово-часових 
ресурсів 

Володіння енергетичними  ресурсами 
№ 
з/п 

 
Економічні 
підсистеми Просторовий 

ресурс (S) 
Часовий ресурс (T) 

використання 
простору 

(інтенсивність) (I) 

використання часу 
(активності) (А) 

1 Об’єкт  (δ) Обмежений Не обмежений Присутній Відсутній 

2 Середовище (α) Не обмежений Не обмежений Відсутній Відсутній 

3 Процес (β) Не обмежений Обмежений Відсутній Присутній 

4 Проект (γ) Обмежений Обмежений Присутній Присутній 
 

Підсистеми, обмежені в просторі, функціонують інтенсивно, тобто намагаються 
інтенсивно використовувати простір, що займають. Гомеостаз можливий за умови содії 
передачі надмірного ресурсу одній або декільком підсистемам, для яких він є дефіцитом. 

Тетрада має кільцеву структуру, в якій пари «об’єкт – середовище», «середовище – 
процес», «процес – проект», «проект – об’єкт» пов’язані взаємними відношеннями 
симбіотичного типу. А пари «об’єкт – процес» і «проект – середовище» між собою 
безпосередньо не взаємодіють. Тетрада є основою стійкої конфігурації в економіці на всіх її 
рівнях: від мікро- до мегарівня [8]. Тому підприємство розглядається як об’єкт тетради 
макрорівня, який моделює процес його функціонування.  

Але основні питання економічної безпеки інноваційних підприємств виникають? коли 
на підприємстві реалізуються процеси зростання та розвитку [9].  Модель економічної 
тетради повністю відповідає вимогам моделі середовища відносно тріадної цілісності 
областей діяльності «час – простір – масштаб» [9]. Тому вона може бути використана як 
основа для подальшого розвитку та опису таких результатів діяльності, як зростання та 
розвиток. Для цього скористуємось вимогами щодо побудови системних моделей, які 
викладені в роботі [10]. Додамо зв’язки між елементами «проект – середовище» та «процес – 
об’єкт» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Економічна системна тетрада з додатковими зв’язками 

 

Як бачимо, ці зв’язки значно складніші, ніж між елементами у кільцевій частині  
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Використаємо зміст визначення терміну «зростання», яке наведено в роботі [11, с.62], 
і сформулюємо його з використанням термінів моделі економічної системної тетради. Тоді  
зростання – це збільшення в розмірах або числом об’єкта без зміни якісних властивостей 
тетради. Для розуміння того, як це відбувається, згідно з запропонованою моделлю 
представимо процес зростання у вигляді двох тріад (рис. 2). Зростання забезпечується 
участю об’єкта та процесу у двох системних тріадах: тріада G1 «об’єкт – процес – проект» та 
тріада G2 «об’єкт – процес – середовище». Перша тріада виконує організаційну функцію, 
стимулюючи підвищення активності об’єкта та інтенсивності процесу за рахунок 
надмірності цих енергетичних ресурсів відповідно у процесі та об’єкті. Тобто об’єкт отримує 
додатково енергетичну підтримку активності А не тільки від проекту, як при 
функціонуванні, а і від процесу. А процес – навпаки, отримує додаткову енергетичну 
підтримку інтенсивності І не тільки від проекту, а і від об’єкту.  

 

 
Рис. 2.  Модель обміну ресурсами при зростанні в рамках тріад 

G1 «об’єкт-процес-проект» (а) та  G2 «об’єкт-процес-середовище» (б) 
 

Друга – виконує функцію забезпечення процесу зростання за рахунок збільшення 
просторового ресурсу об’єкта та часового ресурсу процесу. Це відбувається за рахунок їх 
надмірності: просторової  у процесу, та часового  у об’єкта. При цьому зберігається 
забезпечення процесу часовим ресурсом, а об’єкта – просторовим ресурсом від середовища, 
як і при функціонуванні.  

Ця модель показує, що для зростання середовище та процес потребують додаткових 
базових ресурсів – простору та часу. Крім того потрібно забезпечити трансфер не тільки цих 
ресурсів, а і енергетичних. При цьому ці процеси відбуваються паралельно і не мають 
жорсткого зв’язку. Тому при зростанні можуть виникати ситуації економічної небезпеки, 
коли буде «надлишок» базових ресурсів і нестача енергетичних, або навпаки. В результаті 
така модель обміну ресурсами не може застосовуватись для швидких і суттєвих змін. Такі 
ситуації є економічно небезпечними і потребують спеціальних методів їх виявлення, аналізу 
та ліквідації. 

На відміну від зростання, розвиток передбачає появу властивості у економічної 
тетради збільшувати здатність і бажання задовольняти власні потреби та законні бажання та 
потреби та бажання інших тетрад [11, с. 62].  Законними вважаються такі бажання, які 
можуть бути задоволені за рахунок власних можливостей тетради і виконання яких не 
творить завади для розвитку інших тетрад. З цього випливає, що розвиток пов'язаний зі 
збільшенням здатностей і компетенцій і «відображається в більшій мірі в якості життя, ніж у 
рівні життя» [11, с.62]. Розвиток призводить до якісних змін в економічній тетраді. А це 
може відбуватись лише за рахунок елемента «проект».  

Розвиток забезпечує участь середовища та проекту у двох системних тріадах: тріада 
D1 «проект - середовище – об’єкт» і тріада D2 «проект – середовище - процес» (рис. 3).  
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Рис. 3.  Модель обміну ресурсами при розвитку в рамках тріад 

D1 «проект-середовище-об’єкт» (а) та D2 «проект-середовище- процес-»(б) 
 

Перша тріада відповідає взаємному обміну: часового ресурсу між середовищем та 
проектом як реакції середовища на постачання до нього від проекту енергетичного ресурсу 
інтенсивності. 

Як бачимо, проект отримує додатковий часовий ресурс, який при функціонуванні він 
отримував лише від об’єкта. Це є природною реакцією середовища на збільшення в ньому 
від проекту енергетичного ресурсу інтенсивності. Саме такий обмін дозволяє реалізувати 
першу основну вимогу до інноваційних підприємств: здатність постійно впроваджувати 
інновації швидше, ніж його існуючі та потенційні конкуренти [12, с.9]. Цю вимогу можна 
доповнити вимогою, яка міститься в сучасній концепції адаптивного підприємства: здатність 
організації реагувати на нестабільність краще конкурентів[13, с.223]. 

 

 
 

Рис. 5. Процеси обміну ресурсами між головними компонентами при зростанні (а) та 
розвитку (б) в рамках економічної системної тетради 

 

У другій тріаді (проект – середовище – процес) відбувається ще один обмін 
ресурсами. Проект отримує додаткові базові просторові ресурси від середовища завдяки 
збільшенню від проекту у середовищі енергетичного ресурсу активності. Цей обмін дозволяє 
реалізувати другу основну вимогу до інноваційних підприємств: збільшення зусиль та 
засобів, які спрямовуються на виявлення і аналіз можливостей ринкового простору [13, с.12]. 
Отриманні завдяки цьому «знання споживачів» про їх потреби з’являються значно раніше, 
ніж у конкурентів. А це дозволяє у майбутньому за рахунок скорочення часу на етапі 
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ініціалізації проекту та значної диференціації на етапі розробки отримати високий 
маржинальний прибуток [13, с.11].  

Порівняння процесів обміну при зростанні та розвитку показує, що вони принципово 
різні не тільки за складом головних системних компонентів, а і сутності процесів обміну. 
При зростанні у головних компонентах відбувається концентрація ресурсів різних сутностей 
– базових та енергетичних (рис. 4-а). А при розвитку – у компоненті «середовище» 
консолідуються енергетичні ресурсу, а у компоненті «проект» - базові ресурси (рис. 4-б).  

Успішність розвитку та зростання визначається не тільки наявністю зв’язків між 
головними системними компонентами (при зростанні – між об’єктом та процесом, а при 
розвитку – між проектом та середовищем), а й розумінням того, що э причиною обміну 
ресурсами. Для цього розглянемо модель у вигляді системної тріади, яка складається з 
компонентів часу, простору та базового елементу економічної системної тетроди (рис. 6). 

 
Рис. 6. Модель системної тріади з базових економічних ресурсів 

 

Такий розподіл між компонентами раціо-емоці-інтуіціо зумовлений наступним. 
Інновація і покращення не можуть бути реалізовані без емоційної підтримки. Розширення 
простору – це суто задача раціонального вибору, заснованого на достатньо 
«холоднокровному» розрахунку. Емоційна компонента тут не потрібна. Вона тільки буде 
зашкоджувати раціональному вибору тому, що просторові структури значно стійкіші, ніж 
емоціональне їх сприйняття. А для витрачання часу потребує інтуїтивне відчуття 
своєчасності реалізації діяльності з зростання або розвитку.  

Розвиток пов'язаний з тим, що середовище як джерело базових ресурсів часу та 
простору повинно давати їх проекту. У відповідь середовище отримує проявлену активність 
та інтенсивність від проекту. Інтенсивність забезпечує скорочення термінів отримання 
продукту проекту. А активність – освоєння нового простору, який потребує новий продукт 
проекту. Саме потребує, а не насаджується новим продуктом. Тому необхідно мати певну 
інтуїцію, аби не втратити свій шанс вийти у потрібний час до потрібного споживача. Існує 
прислів’я «дорога ложка до обіду». Так і в бізнесі: потрібно виробити продукт у час, коли він 
точно буде затребуваний та придбаний конкретним споживачем. Інакше Ви потрапите під 
наступний вислів: Ви не запізнились зі своїм продуктом, просто він вже непотрібен ринку. 

У розвитку задіяний проект як головний елемент. Він змінює середовище, за стан 
якого повинна відповідати служба безпеки (безпечне середовище діяльності). Оскільки 
проект є і «ліквідатором» окремих небезпек, і джерелом появи потенційно нових небезпек, то 
служба безпеки повинна знаходитись в активному режимі, беручи участь в цьому процесі. 
Діяльність з розвитку є найбільш ризиковою і небезпечною. Але, як зазначалось в розділі 
«Стратегія соціально-економічної безпеки бізнесу» роботи [1], «відмова від реалізації нових 
ідей і проектів – шлях у глухий кут, який рано або пізно закінчиться застоєм, стагнацією».  

При зростанні головним є елемент «процес». Він принципово не змінює стан 
середовища, він його не руйнує і не покращує. Він намагається більш ефективно 
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використовувати часові ресурси, віддаючи частку простору об’єкту, і отримує підвищену 
інтенсивність від об’єкта в обмін на свою активність. Тобто процеси обміну базовими 
ресурсами у часі не пов’язані з процесами прояву інтенсивності та активності.  

Описаних доповнень до теорії системної структури фірми за рахунок розробки 
концептуальних моделей зростання та розвитку достатньо для переходу до розгляду 
проблеми економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. При цьому 
слід відмітити, що обраний підхід до доповнення вищевказаної теорії має своє продовження 
в напрямку його поширення як на системно-інтеграційну теорію фірми, так і на теорію 
системної організації економіки в цілому.  
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В статье рассмотрен опыт развития «зеленой экономики» отдельных стран в условиях экологической 
чистой энергетики. Определены их целесообразности и эффективности развития перехода к альтернативной 
энергетики. Рекомендован стимулирующие прогрессы альтернативной энергетики представляющиеся 
эффективными нововведения в целом энергетике стран. 

Ключевые слова: зеленая экономика, альтернативная энергетика, эффективность чистой 
энергетики. 
  

При динамике развития «зеленой экономики» двигателем процесса глобализации, в 
котором являются модернизация и переход мировой экономики к новому технологическому 
укладу энергоснабжении.  То есть, наряду с качественным обновлением технологической 
базы энергетической промышленности, повышением их эффективности производства и 
конкурентоспособности, который призван обеспечить улучшение качества жизни и среды 
проживания. 

Из опыта видно, что масштабы «зеленого» сектора мировой экономики пока 
сравнительно невелики. Однако для него характерны исключительно быстрые, особенно на 
фоне замедления роста в 2008-2012 гг., темпы развития. 

Мощная динамика развития «зеленой» экономики в целом и ее сегмента — 
альтернативной энергетики — определяется рядом факторов, в первую очередь сохранением 
приоритета обеспечения энергетической безопасности стран — импортеров ископаемого 
топлива, являющихся лидерами мировой экономики [1, с. 14-20]. 

Ученые и специалисты подтверждают, что в ближне- и среднесрочной (до 2020 г.) 
перспективе значение «зеленого» сектора экономики в целом и экологически чистой 
энергетики в особенности может усилиться . 

Перспективы «зеленого» развития отраслей и экономики Казахстана в целом связаны 
в значительной мере с прогрессом в энергетике, прежде всего с развитием альтернативной 
энергетики. В связи с этим, руководство Казахстана делают разные акценты в официальных 
документах, касающихся развития «зеленой» экономики: у развитых стран на первом месте 
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— конкуренция, рабочие места, у развивающихся — устойчивое развитие, решение проблем 
бедности, вопросы справедливости и участия граждан, у группы БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР) — эффективность использования ресурсов. Показательно, что 
собственно экологические проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не 
фигурируют в определениях «зеленой» экономики ни в одном из указанных документов. Это 
доказывает, что главное в «зеленой» экономике — сама экономика и социально-
экономическая сфера [2, с. 20-26]. 

Таким образом, учитывая тенденции диверсификации и декарбонизации энергетики 
ведущих стран, с одной стороны, и природные и социально-экономические особенности 
Казахстана — с другой, представляются эффективными нововведения, стимулирующие 
прогресс альтернативной энергетики: 

1. Целесообразно использовать стандарты энергоэффективности и 
энергосбережения в строительстве и перестройке зданий.  

2. Среди специальных программ энергосбережения наиболее перспективными 
представляются программы энергосбережения в области услуг бюджетной сферы 
экономики, включая собственно государственный сектор и сектор жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ).  

3. Правила и процедуры государственных закупок должны учитывать требования 
по энергоэффективности.  

4. Перспективны программы энергосбережения в реальном секторе, в частности 
программа снижения энергоемкости производства крупнейшими компаниями, 
концентрирующими основную часть промышленного производства.  

5. В области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) целесообразно, 
не отказываясь от строящихся АЭС и замещения угля газом, на локальном уровне замещать 
устаревшие мощности и наращивать дополнительные менее дорогостоящими и 
обладающими большей гибкостью в размещении установками на ВИЭ.  

6. Представляется необходимым принятие системы дифференцированных 
тарифов на электроэнергию в зависимости от технологий ее производства, которая 
устанавливала бы субсидии для технологий альтернативной энергетики.  

7. Нельзя недооценивать важность качественных перемен в области 
неформальных институтов. Речь идет об открытии заново и практическом использовании так 
называемого традиционного знания и культуры — обычаев поведения, навыков, технологий, 
для которых характерно ресурсосбережение, включая энергосбережение.  

8. Реализация перечисленных мер должна идти рука об руку с развитием 
институциональной базы, а также финансирования технического перевооружения 
«традиционной» энергетики.  

В процессе модернизации экономики и «зеленый» рост в контексте энергетической 
безопасности страны в условиях глобализации являются модернизация и переход мировой 
экономики, прежде промышленно развитых стран, к новому технологическому укладу, 
который наряду с качественным обновлением технологической базы, повышением 
эффективности производства и конкурентоспособности экономики призван обеспечить 
улучшение качества жизни и среды проживания. За рубежом реализующая этот переход 
экономическая политика «зеленого» роста официально принята Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2009 г. в качестве стратегического 
направления развития всех ее членов на долгосрочную (до 2030 г.) и более отдаленную (до 
2050 г.) перспективу [3, с. 27-31].. 

В Казахстане важность «зеленого» роста отмечается в известном докладе «Стратегия-
2020: Новая модель роста — новая социальная политика», который был подготовлен 
большой группой экспертов по поручению руководства страны и опубликован в конце марта 
2012 г. В нем подчеркивается, что содержание федеральной политики в области 
экологического развития страны должна составить стратегия «зеленого» роста, 
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предусматривающая интеграцию социально-экономического и экологического развития в 
виде «зеленой» экономики. 

На глобальном уровне эта тема была поднята на уровень «большой двадцатки» (G20) 
на саммите в Лос-Кабосе (Мексика) в 2012 г. в той же интеграционной интерпретации и 
сейчас имеет продолжение в виде бизнес-альянса В20 — крупнейших корпораций этой 
группы ведущих государств мира. 

В вариантах определения «Зеленой» экономики эксперты Организации ООН по 
охране окружающей среды (ЮНЕП) предлагают наиболее широкое понимание этого 
понятия, рассматривая «зеленую» экономику как хозяйственную деятельность, «которая 
повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение природы». Такая трактовка 
«зеленой» экономики практически не отличает ее от концепции устойчивого развития, 
которая хорошо известна и имеет соответствующий правовой статус в Казахстане, хотя и 
недостаточно эффективно реализуется в экономических программах и практике 
природопользования. 

В русле содержательно более узкой трактовки «зеленую» экономику понимают как 
разработку, производство и эксплуатацию технологий и оборудования для контроля и 
уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и 
прогнозирования климатических изменений, а также энерго-технологий и их 
ресурсосбережения и возобновляемой энергетики. Сюда включаются разработка, выпуск и 
использование технологий и материалов для защиты зданий и сооружений от резких 
колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; производство экологически чистой 
продукции, в том числе сельскохозяйственной (продуктов питания, естественных волокон) и 
потребительских товаров (например, лекарств и предметов личной гигиены на естественной, 
природной основе без химических добавок) [4, с. 27-31]. 

Иными словами, к «зеленой» экономике относят те виды и результаты хозяйственной 
деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности производства 
способствуют улучшению качества жизни и среды проживания. При этом официальные 
документы разных государств содержат различные акценты: у развитых стран на первом 
месте — конкуренция, рабочие места, у развивающихся — устойчивое развитие, решение 
проблем бедности, вопросы справедливости и участия граждан, у группы БРИКС — 
эффективность использования ресурсов. Но показательно, что собственно экологические 
проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не фигурируют в  определениях 
«зеленой» экономики ни в одном из указанных документов. Это доказывает, что главное в 
«зеленой» экономике — сама экономика и социально-экономическая сфера. 

Если анализировать модернизацию энергетики как основа «зеленого» роста, то 
Альтернативная энергетика - это ядро «зеленой» экономики. 

В связи с этим, в качестве фундамента «зеленого» роста выступает модернизация 
энергетического базиса экономики, что определяется тремя причинами: 

1. Непреходящей значимостью энергетического сектора, играющего стратегическую 
роль в развитии экономики и обеспечении безопасности на всех уровнях (национальном, 
региональном и международном) на протяжении всей новейшей истории. Для современного 
Казахстана это обстоятельство важно вдвойне. 

2. Усиливающейся тенденцией истощения наиболее доступных и рентабельных 
запасов традиционных энергоносителей, прежде всего нефти, и роста цен на них. Для стран-
импортеров это означает усиление озабоченности проблемой энергетической безопасности, 
для Казахстана озабоченности перспективами экспорта энергоносителей, обеспечивающего 
значительную часть доходных статей бюджета. 

3. Фактором глобальных изменений климата, вызванных ростом концентрации в 
атмосфере парниковых газов, которая международным климатологическим сообществом 
напрямую связывается с техногенными выбросами, в первую очередь объектов энергетики. 
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Экономическая политика Казахстана пока слабо учитывает климатический фактор и 
необходимость снижения выбросов парниковых газов, отдавая безоговорочный приоритет 
сокращению энергоемкости производства и энергосбережению в целях повышения 
эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. И здесь удалось 
добиться существенного сдвига [5, с. 31-36].  

В постсоветский кризисный период энергоемкость производства снизилась на 40%, 
что также способствовало сокращению техногенных выбросов парниковых газов (более чем 
на треть за последние двадцать лет). Уже в ближайшее десятилетие, однако, ситуация может 
существенно измениться по трем направлениям: 

- в обозримой перспективе потенциал макроструктурных преобразований для роста 
энергоэффективности экономики (за счет которого было достигнуто упомянутое 
значительное сокращение энергоемкости ВВП) будет ограничен; 

- приоритет однозначно должен быть отдан технологической модернизации, прежде 
всего в реальном секторе экономики, на долю которой пока пришлось всего 20-25% 
снижения энергоемкости производства; 

- центр тяжести государственной инновационной политики в Казахстане в 
ближайшем будущем также необходимо перенести на реальный сектор, в первую очередь на 
предприятия промышленности и энергетики, учитывая чрезмерность акцента нынешней 
политики на высоких технологиях непосредственно в секторе информатизации и 
коммуникации. 

Фактор климатических изменений как реальная причина или, что намного вероятнее, 
как убедительный предлог и катализатор качественных перемен в экономике, а также 
инструмент ограничений контрагентов и стимул для поощрения собственных 
производителей в конкурентной борьбе за ускоренный переход к новому технологическому 
укладу будет играть все более заметную роль. 

Особенно магистральным направлением модернизации энергетики является развитие 
так называемой альтернативной (нетрадиционной, чистой или «зеленой») энергетики. Ее 
широкая трактовка подразумевает использование энергоэффективных технологий, а также 
экологически чистых, низкоуглеродных источников энергии (включая возобновляемые 
источники и атомные электростанции), которые все больше вытесняют углеводородные 
топлива. В свою очередь, в структуре самих этих топлив происходит ускоренное замещение 
нефти (мазута) и угля природным газом как экологически более чистым источником энергии 
[6, стр. 36-40].  

Таким образом, диверсификация и декарбонизация выступают приоритетными 
направлениями модернизации энергетики и, учитывая упомянутую выше ее базисную роль в 
развитии хозяйственного комплекса, стержнем «зеленого» экономического роста в целом.  
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INNOVATIVE METHODS TO SUPPORT DECISION-MAKING  
BASED ON BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGIES  

 

The technological development throughout the recent two decades created a constantly 
broadening world of information, from the creation of simple content to generation of boundless 
statistical data, resulting from interaction of an individual with new technological environment. 
These new possibilities of creating and spreading information offer huge cultural, educational and 
financial benefits for modern organizations and institutions. 

However, the same information growth led to unavoidable degradation of its quality and 
application difficulties in any particular case. In the constantly broadening world of information, the 
information itself is no longer something significant, only knowledge is. Many people have reached 
the point of information overload, and they don’t have enough time for themselves to find 
worthwhile information and turn it into knowledge. Thus, the development of innovative 
technologies for processing information into applicable knowledge is a very important direction for 
increasing effectiveness of modern economy and business. 
 

The Innovative Nature of Business Intelligence 
Lately, the analysts who try to identify technologies that would soon radically transform the 

way business is made, increasingly often come to the conclusion that Business Intelligence (BI) 
technologies belong to the top of the innovative technologies list [1]. Business Intelligence is 
initially a catch phrase that was born in mid-1990s to describe the process of selecting “raw” data 
and transforming them into something useful, which may serve as a base for business-decisions. 
This “something useful” is generally called knowledge. Business Intelligence is now “umbrella 
term” covering many other disciplines related to data: data mining, statistical analysis, forecasting 
and decision-making. BI is business strategy aimed on understanding and anticipating the 
development of current needs of an enterprise. This is knowledge about customers, competitors and 
competitive environment, business-partners, and enterprise’s internal operations that give the 
management a capability to make effective, important, often strategic-level business-decisions. 

The introduction of Internet made BI even more critical technology, because organizations 
obtained unified platform for swift transfer of information to all persons who make decisions inside 
or outside the company: employees, suppliers, partners, clients. As organization advances towards 
introduction of new network technologies, they collect even greater amount of data about users, 
markets, products and processes, which may allow deeper penetration into the nature of business 
and increase entrepreneurship. Together with the abundance of information that the enterprises 
accumulated in databases and data warehouses, they have indeed found the gold mother lode. 

BI systems combine operative data with analytical tools for presenting complex multi-
dimensional and competing information to decision-makers. The goal of these systems is to increase 
the timelessness and quality of entry data for decision-making process. BI is used to understand 
possibilities that enterprise has, the current condition and trends, directions of development for 
markets, technologies, and managing environment for enterprise, the actions of competitors and 
their consequences. 

BI as an academic discipline in various ways includes the following fields of knowledge: 
decision support systems, forecasting, reports storages, data marts, data warehouses, data mining 
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and statistical analysis, ETL process for extracting, transforming, and loading data, OLAP for 
online analytical processing, reporting and ad hoc queries. 

The BI methodology implies two approaches for analytical processing of accumulated data 
for the system to support decision-making: OLAP and deep analysis with data mining methods. 
OLAP technology is built on the basis of developing of commonly accepted OLTP technology (On-
line Transaction Processing), and its benefit compared to other reporting technologies is the 
possibility to work in interactive mode when analyzing data. OLAP can work with any OLTP-
databases, but better effect may be achieved when using Data Warehouse technology. 

In OLAP-storage, the data is organized as multi-dimensional cubes each of which represents 
one of the studied processes. The main components of the model are dimensions (qualitative 
variables) and facts (quantitative variables), which are selected from variables of the analyzed 
business process. Such organization of storage, with possibility of data aggregation by various 
dimensions, provide a potent mechanism for analysis and creation of any operative queries. 

Lately, with the development of information technology, there emerged a popular term 
“information space”, which is closely linked to the concept of economic space of a region (or 
enterprise, or industry), as well as the term “knowledge accumulation”. Although there’s currently 
no established definition of information space [2], it seems to imply the existence of several 
dimensions (axes) in space. The knowledge accumulation implies not just piling of knowledge, but 
also it structuring and formalization. From this point of view, BI technology allows the creation of 
economy subject’s information space based on knowledge accumulation. 
 

Business Analysis of Regional Labor Market Data 
Let us consider an example of creating information space of a regional labor market based 

on accumulation of knowledge obtained with the use of intelligence information system for 
automated collection of online data from web sites that publish ad related to vacancies and resumes 
in the city of Novosibirsk, Russia (as described in [3]). 

We can describe the simplest OLAP-storage for accumulated data, which contains two 
processes: “placing vacancy ad” and “placing resume ad”. Each of the processes is represented as 
multi-dimensional cube: “vacancies” cube and “resumes” cube. The dimensions for the “vacancies” 
cube are such variables as “publication date”, “position”, and “company”, while the facts are 
“salary” and “number of vacancies”. For the “resumes” cube, the dimensions are “publication date”, 
“education institution”, and “position”, while the facts are also “salary” and “number of resumes”. 

The multi-dimensional analysis is defined as simultaneous analysis by several directions, 
and the consolidation of data may be made via each of them. Any consolidation direction includes 
several sequential generalization levels, where each upper level corresponds to greater aggregation 
of data by the corresponding dimension. So, the dimension “publication date” may be defined by 
consolidation direction “half-year, month, week, day”, while the dimension “position” is 
generalized into groups, the so-called “professional fields”. As the result, we have the following 
multi-dimensional model for “vacancies” process, described by the “snowflake” scheme presented 
on Fig. 1. The model of “resumes” process may be represented by analogy. 
 

Facts table
Salary

Number of 
vacancies

Publication date

01.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
02.03.2012
02.03.2012
...

Half‐year

2012 (I)
2012 (II)
2013 (I)
…

Position

Manager
Tutor
Web programmer
Pharmacist
Programmer
…

Professional 
field

IT and Internet
Education
…

Company

Breads Inc.
DD Apothecary
…   

Fig. 1. The “snowflake” scheme to describe the “vacancies” process cube 
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In the analysis, the two-dimensional tables are extracted from multi-dimensional cube, using 
various dimensions manipulating operations: rotation, aggregation and detailing, forming “slice”. 
The application of “data join” procedure from various tables or cubes is also useful, and the joined 
tables must have one or several same attributes, the so-called relationship attributes. Using these 
and other operation, it is possible to receive various dynamically created reports, allowing to 
support decision-making in a given field. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
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The problems of formation of state politics. Information analyzed threats to national security of Ukraine and 
ways to ensure information security. Perspective approaches to ensure the effectiveness of information policy reform 
Ukraine. 

Key words: information policy, information  security, information sovereignty, information threats, 
information infrastructure, media information space. 

 

Розглянуто проблеми формування державної інформаційної політики. Аналізуються   інформаційні 
загрози національній безпеці України та шляхи гарантування інформаційної безпеки. Запропоновані 
перспективні підходи щодо забезпечення ефективності  реформування інформаційної політики України.   

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна безпека, інформаційний суверенітет,  
інформаційні загрози, інформаційна інфраструктура, медіа-інформаційний простір. 

 

Вступ 
Інформаційний суверенітет нації на сучасному етапі розвитку держави і становлення в 

ній інформаційного суспільства потребує детального розгляду проблеми розвитку медіа- 
інформаційного простору країни. Імпульсно-хвильовий характер розвитку поглядів на 
новітні явища та природу розвитку інформаційно-комунікаційного середовища має пройти 
через систему обмежень задля вироблення фундаментального понятійно-критеріального 
підґрунтя для подальшого практичного втілення засад політичної безпеки масових 
комунікацій з метою досягнення оптимально можливого рівня безпеки медіа-інформаційного 
простору країни. Інформаційний суверенітет нації на сучасному етапі розвитку держави і 
становлення в ній інформаційного суспільства потребує детального розгляду медіаскладової 
такої проблематики. 

Функціонування інформаційної  сфери є оcновою наукових досліджень вітчизняних та 
зарубіжних  вчених. Вивченням ролі держави у формуванні інформаційного суспільства  та  
забезпеченні   медіа-інформаційної  безпеки  займаються такі вчені як,  Г. Почепцов [1],  І. 
Рамоне [2], О. Соснін  [3]. 

Мета статті полягає у необхідності теоретичного обґрунтування основних напрямів 
державної інформаційної політики з метою захисту національного медіа-простору та 
гарантування інформаційної безпеки. 

1. Медіабезпека як складова інформаційного суверенітету нації  
Одним із основних секторів всієї інформаційної сфери країни є мас-медіа України. 

Тому питання медіабезпеки можливо виокремити, дефініціювати та зіставити з загальним 
поняттям інформаційного суверенітету нації. Насамперед, інформаційний суверенітет — це 
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одна з форм захисту стратегічних національних інтересів, серед яких консолідована єдність 
нації в духовній, культурологічній, ментально-традиційній та деяких інших сферах є 
запорукою існування нації взагалі в сучасному геополітичному просторі [4]. В цьому сенсі 
інформаційно-комунікаційна складова є принциповим, необхідним, але водночас 
найвразливішим неоднозначним феноменом і явищем, процесом та рушійною силою 
формування суспільної когнітивної свідомості мас, які можуть бути перетворені на 
монолітну націю чи тільки на формальне населення цієї території, обмеженої суверенітетом 
держави де-юре. Де-факто це можуть бути різно або невизначено орієнтовані прошарки 
населення та групи електорату, які ситуативно формуються на потребу тим чи іншим 
політичним заходам у державі. Всі дезінтегруючі, маніпулятивні та антиментальні зусилля 
конкуруючих із нацією сил зовнішнього та внутрішнього спрямування сконцентровані саме 
на вирішенні вищезазначених завдань — дестабілізації процесів природного формування 
консолідованої нації [5]. 

Тому захист національного інформаційного суверенітету полягає в ефективній 
протидії деструктивному, маніпулятивному, цілеспрямованому впливу через системи ЗМІ 
(засоби масової інформації) і ЗМК (засоби масової комунікації), які знаходяться в зонах 
біфуркацій через природу їх існування, економічні, соціальні та інші процеси як 
глобального, так і субрегіонального характеру, ті сили, що спрямовані на отримання 
«символічної влади» над свідомістю та поведінкою громадян України та інших держав світу. 

Сили у такій боротьбі апріорі нерівні, як і можливості в технологічному, фінансовому, 
економічному та інших аспектах. Тому ця боротьба є асиметричною, складною і навіть 
витонченою. Інформаційна безпека українського суспільства та трансформаційні процеси 
сучасності вступають у суперечності, в тому числі імперативного, невизначеного та 
антагоністичного характеру. 

Медіабезпека як складова інформаційного суверенітету нації на стратегічному рівні 
має забезпечуватися таким комплексом заходів, як: 

1) протидія (за допомогою ЗМІ) ідеологічного, психологічного, організаційного, 
культурологічного характеру можливостям формування на індивідуальному і груповому 
рівнях антилюдських, протиправних, терористичних та інших (негативних щодо суспільства) 
спрямувань, настроїв, намірів [6]; 

2) формування в суспільстві сталих відчуттів толерантності; унеможливлення 
використання  терористичних і злочинних методів та способів політичної боротьби під час 
загострення конфліктів на економічному, етнічному, релігійному, політичному та інших 
підгрунтях; 

3) протидія інформаційними, аналітичними та іншими засобами поширенню чуток; 
їхнє викриття як логічно та доказово обмежених, хибних і спростування (а не ігнорування) за 
допомогою аргументів, достовірних фактів. 

Без ефективного впровадження технологій електронного урядування політика 
держави не може бути демократичною й спроможною забезпечити Україні гідну й шановану 
позицію на світовій арені як впливовій державі. На практиці це означає, що влада у всіх своїх 
діях і намірах зобов’язана рахуватися із нормативною базою, яка регулює процедури 
інформування громадян, механізми їх залучення до формування державної політики та 
оцінки якості влади. Але водночас і самі громадяни, представники бізнесу, включно з 
вихідцями із іноземних держав, також мають рахуватися із вітчизняними нормами та 
процедурами, поважати державну, персональну та комерційну таємницю, тобто не 
сприймати свободу інформаційної діяльності як вседозволеність. 

Виходячи із позитивного досвіду, здобутого на шляху електронізації державного 
управління іншими країнами світу, можна розраховувати на підвищення якості послуг для 
населення, орієнтацію на споживача; збільшення прозорості діяльності уряду для громадян 
та замовників; удосконалення інформаційних каналів взаємодії між урядом, бізнесом і 
громадянами скорочення адміністративних витрат; зниження рівня різноманітних “спокус”, 
які створюють приводи для корупції. Із суто безпекового погляду найважливішим здобутком 



 290

електронного урядування є зростання рівня довіри суспільства до держави, подолання 
відчуження між ними, оскільки реалізуються права кожного на вільне отримання інформації 
із загальнодоступних інформаційних ресурсів та інформаційних систем органів державної 
влади й управління. Крім цього впроваджуються системи ідентифікації й підтвердження 
достовірності електронних документів, що циркулюють у комунікаційних системах.  

2. Перспективні шляхи вдосконалення інформаційної політики 
Розвиток інформаційної інфраструктури України повинен забезпечуватися на 

створенні та розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних систем, мереж 
та електронних ресурсів, у тому числі електронної інформаційної системи “Електронний 
Уряд”, інтегрованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури, 
довкілля, 

Однак важливим чинником є цілеспрямоване пропагування діяльності держави, її 
курсу й формування цінностей і патріотизму у громадян, зокрема через засоби масової 
інформації. Як приклад наведемо успішну кампанію Сполучених Штатів Америки щодо 
створення позитивного ставлення американців до своєї держави. Її результат - впевненість 
громадян у своїй країні, у тому, що в будь-якому куточку світу вона про них потурбується й 
захистить, повага до державних атрибутів, що уособлюють країну (прапор, статуя 
Незалежності і т. ін.) і патріотизм. Ці результати досягалися не один рік, проте, сьогодні 
вони є незаперечними. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дерево проблем процесу інформатизації в Україні 
 

Варто звернути увагу на різноманітні прояви інформаційного шахрайства, пов’язаного 
із відсутністю правового забезпечення побудови єдиного інформаційного простору, 
внаслідок чого Інтернет-ТБ не вимагає, наприклад, ліцензування, а ефірне ТБ вимагає. 
Окрему увагу варто  звернути також  на надто скромні можливості нормативно-правового, 
організаційного та технологічного захисту конфіденційної інформації, внаслідок чого вона з 
часом опиняється у вигляді компакт-дисків на ринку. Відсутні засоби та методи донесення 
державою власної позиції як до своїх громадян, так і до міжнародної аудиторії. Не 
забезпечено розвиток конвергентних технологій. Особливу тривогу викликає відсутність 
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чіткого законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, коли кожна організація сама 
для себе визначає, що й від кого закривати в інформаційному просторі. Електронне 
урядування – це одна із необхідних передумов сталого демократичного розвитку суспільства 
й держави. Незалежність країни ґрунтується на могутній фінансовій базі, що складається не 
тільки зі спонсорських внесків засновників, а й з надходжень з реклами та власних прибутків 
[7]. Останні дві складові мають переважати - лише тоді можна говорити про незалежні, 
впливові ЗМІ, які  є четвертою владою в громадянському демократичному суспільстві. На 
рис. 1 зображено дерево проблем процесу інформатизації в Україні (рис. 1).  

Аналізуючи рис.1, варто визначити основні чинники, які гальмують ефективність 
впровадження реформи в інформаційному секторі:  

1) відсутність чіткої концепції реформи системи фінансування інформаційної 
політики в Україні, яка породжена відсутністю чіткого сценарію розвитку процесу 
інформатизації в країні, браком засобів на наукові розробки та неузгодженістю дій між 
розробниками та реалізаторами нормативно-правових актів і реформи на різних рівнях; 

2) недосконалість законодавчих механізмів реалізації реформи, яку спричинило 
невиконання законодавства в сфері інформатизації через наявність протиріч між 
законодавчими актами; 

3) адміністративна протидія реформі, яка була спричинена наявністю умов для 
корупції влади через вплив органів адміністративної влади на перерозподіл фінансових 
потоків в інформаційній сфері; 

4) незрілість факторів руху реформи зокрема незацікавленість  суб’єктів реформи - 
політиків, ЗМІ, роботодавців. Це спричинено відсутністю незалежної національної структури 
з роз’яснюючими і лобіюючими функціями та неграмотністю населення в питаннях, 
пов’язаних з інформаційною політикою. 

Державна інформаційна політика повинна реалізовуватися поетапно на основі 
використання організаційних, правових і економічних механізмів. Розробка та реалізація 
національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні повинна спрямовувати 
діяльність центральних органів виконавчої влади на проведення державної політики з 
розвитку інформаційного суспільства в Україні. Держава повинна  забезпечувати 
першочерговий  розгляд відповідних законодавчих ініціатив з метою створення цілісної 
законодавчої системи з питань розвитку інформаційного суспільства. Важливим є 
проведення роботи щодо  удосконалення інформаційного законодавства України, зокрема 
стосовно приведення його у відповідність із правилами у цій сфері, визначеними 
міжнародно-правовими актами.  

Висновки 
На сучасному етапі розвитку і становлення інформаційного суспільства необхідно 

досліджувати й вивчати інформаційну галузь України, вживати конкретних заходів щодо 
відновлення та розбудови інформаційного середовища та приведення національного 
законодавства у відповідність зі світовими нормами.  

Важливим залишається вирішення завдання забезпечення доступу до 
телекомунікаційних послуг, шляхом створення спеціалізованих бізнес-інкубаторів, 
технопарків, технополісів, центрів високих інформаційних технологій та інших інноваційних 
структур з інформаційно-комунікаційних технологій. Доцільним є створення в усіх 
населених пунктах України можливостей для доступу до Інтернету, шляхом розбудови 
мережі пунктів колективного доступу. необхідно визначити стратегію розвитку 
універсальних телекомунікаційних послуг, створити фонд універсальних послуг для 
забезпечення доступу малозабезпечених верств населення до цих послуг, розробити 
юридичний та фінансово-економічний механізми функціонування зазначеного фонду, 
забезпечивши прозорість механізмів розподілу радіочастотного ресурсу. 
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Перехід планової економіки до вільних ринкових відносин, який здійснюється в 
Україні в досить стислі терміни, потребує системних змін як у свідомості людей, так і у 
формах ефективного управління. Удосконалення освіти завжди було й залишається 
актуальною проблемою, вирішення якої є умовою нормального процесу відтворення 
суспільства, оскільки саме в освіті закладаються соціальні, психологічні, загальнокультурні й 
професійні передумови його розвитку.  

Реформування освіти в Україні спирається, по-перше, на реальний її стан, по-друге, на 
чітко сформульовану мету розвитку та механізм управління ресурсами, по-третє, на загальні 
світові тенденції у галузі освітньої політики. Останнім часом інноваційні освітні процеси 
починають все більше впливати на освітню галузь, сприяючи інтеграції національних систем 
освіти. 

Активна участь України в сучасних інтеграційних процесах об’єктивно зумовлена 
перевагами міжнародного поділу праці. Однією з важливих складових стандартизації та 
інтеграції України в світовий освітній простір є якість вищої освіти. Якість освітніх послуг в 
сучасних умовах визначає не тільки конкурентоспроможність вищого навчального закладу, а 
і його подальший розвиток [1]. 

Входження в єдиний міжнародний освітній простір передбачає не тільки 
впровадження загального стандарту якості освіти або єдиного підходу до змісту освіти, а в 
першу чергу зближення принципів і підходів,  подібність структур, конфігурацій і засобів 
освітніх систем окремих держав. Йдеться про необхідність пошуку балансу цілей як у 
загально міжнародного, так і в національному вимірах.  

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що питання розвитку системи 
управління якістю у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є досить актуальним у світлі 
модернізації вищої освіти України і загострення конкуренції серед навчальних закладах. 
Однак, слід зазначити, що методологічні та методичні засади управління якістю у вищих 
навчальних закладах України залишаються недостатньо вивченими [2, с. 138]. 

Формування сучасної системи вищої освіти, зростання конкуренції на рівні освітніх 
послуг, забезпечення належного рівня якості підготовки компетентних фахівців та інтеграція 
у міжнародний освітній простір, зумовлюють обґрунтування організаційних та методичних 
підходів, серед яких – впровадження системи менеджменту якості (СМЯ) у вищих 
навчальних закладах, що здійснюють підготовку фармацевтичних фахівців. 

На шляху реформування системи фармацевтичної освіти в Україні важливим є пошук 
оптимальної відповідності між сформованими традиціями в українській вищій освіті й 
новими тенденціями, пов’язаними зі інтеграцією у світовий освітній простір [3, с. 15]. 

Останнім часом ВНЗ намагаються гармонізувати зміни в організації навчально-
виховного процесу та управлінні закладом, враховуючи світові тенденції. Серед перших 
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кроків – реалізація принципів Болонської декларації, впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчально-виховного процесу в багатьох ВНЗ України, рейтингова 
система оцінювання рівня навчальних досягнень студентів, розвиток дистанційного навчання 
студентів, упровадження педагогічних технологій та ін. Але здебільшого питання якості 
освіти та підготовки компетентних фахівців не вирішуються лише цими заходами. 

Фармацевтична галузь є динамічною, що суттєво впливає на розвиток та постійне 
вдосконалення фармацевтичної освіти та науки. У сучасних умовах проблема впровадження 
СМЯ освіти є актуальною для вищих фармацевтичних навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку фахівців фармацевтичного профілю як для України, так і країн близького та 
далекого зарубіжжя [6, с. 337]. 

У сучасних ринкових відносинах та стрімкому розвитку фармацевтичної галузі, 
основні напрями реформування системи фармацевтичної освіти обумовлені політичними, і 
соціально-економічними змінами, а саме: демократизацією суспільства, інтеграцією України 
у світове співтовариство, становленням загально національної свідомості, бурхливим 
розвитком українського фармацевтичного ринку, становленням та розвитком вітчизняної 
фармацевтичної індустрії, модернізацією системи дистрибуції та контролю якості ліків, з 
одного боку, а з іншого – реформуванням системи охорони здоров’я, що зумовлено 
прагненням уряду оптимізувати видатки на охорону здоров’я при збереженні високих 
стандартів надання медичної та фармацевтичної допомоги. 

Якість вищої фармацевтичної освіти традиційно пов'язується зі змістом і організацією 
навчально-виховного процесу. Проблема якісної підготовки фахівців набуває особливого 
значення, оскільки не задовольняє вимог, які постають в умовах розбудови нашої держави до 
випускників фармацевтичних та медичних ВНЗ [6, с. 338].  

Рейтинг ВНЗ, його конкурентоспроможність, міжнародне визнання, задоволення 
потреб освітніх послуг, залучення іноземних студентів до навчання набуває вагомого 
значення відповідно до рівня якості освіти, визнання дипломів та кваліфікацій. СМЯ 
охоплює навчальну, наукову, виховну, методичну, інформаційну, господарську та ін. 
діяльність. 

Відповідно до міжнародних освітніх програм якість освіти розглядається як: ступінь 
відповідності реальних результатів освіти ринковій кон’юнктурі; показник матеріально-
технічної і ресурсної забезпеченості освітнього процесу; комплексний показник чинників 
престижності й економічної ефективності освіти; показник досконалості змісту, технологій і 
системи оцінки досягнень; показник інвестиційної принадності освіти тощо. 

Зростання вимог ринку праці, встановлення європейських стандартів якості освіти, 
посилення конкуренції на ринку освітніх послуг підвищує значення стандарту ISO серії 9000, 
який використовується для створення системи управління якістю, забезпечення гарантованої 
спроможності вищого навчального закладу надавати освітні послуги, якість яких відповідає 
потребам і очікуванням споживачів-роботодавців, студентів, держави та світу в цілому. 

Під СМЯ у вищій фармацевтичній освіті слід розуміти систему управління, яка 
ґрунтується на організаційній структурі ВНЗ, документації (документування процедур, 
методичних рекомендацій, положень, інструкцій) і всіх процесів, необхідних для здійснення 
загального керівництва якістю. СМЯ освіти не встановлює вимоги до змісту навчальних 
програм, не визначає шляхи і способи їх впровадження. 

Система менеджменту якості ВНЗ може будуватися відповідно до вимог Державного 
стандарту України (ДСТУ) ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги», з 
урахуванням специфічних особливостей  освітньої галузі, зокрема вимог стандарту ДСТУ-П 
IWA 2:2007 «Система управління якістю. Настанови застосування ISO 9001:2000 у сфері 
освіти», принципами Загального Менеджменту Якості (Total Quality Management – TQM) чи 
базуватися на моделі Європейського фонду з менеджменту якості (EFQM – European 
Foundation for Quality Management), яка використовується при присудженні Європейської 
премії з якості «Бездоганність у бізнесі» [8-10].  

Усі ці три моделі мають в якості основи процесно-орієнтований підхід, не суперечать 
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одна одній, взаємодоповнюють одна одну та різняться тільки повнотою й глибиною обсягу 
усіх робочих процесів організації та ступенем перекриття системи менеджменту якості з 
загальною системою менеджменту вищого навчального закладу. 

Підходи до впровадження СМЯ у фармацевтичних ВНЗ можуть бути різними, але 
єдине, що має бути спільним: процедури повинні бути доступними і відкритими для 
суспільства, а також сприяти досягненню, підтримці або підвищенню якості вищої освіти, 
спираючись на наступні умови:  

 високий рівень компетентності професорсько-викладацького складу;  
 мотивація всіх учасників брати участь у забезпеченні та поліпшенні якості освіти;  
 прозорість інформації на всіх рівнях системи вищої фармацевтичної освіти;  
 достатню кількість ресурсів та їх розподіл на основі досягнутої якості;  
 мобільність професорсько-викладацького складу та студентів.  

 
 

Рис. 1. Порівняльний аналіз умов щодо забезпечення якості вищої освіти за 
міжнародним стандартом ISO серії 9000 та Закону України «Про вищу освіту» 

 

Вивчення світової практики дозволило зробити висновок, що методологічним 
підґрунтям побудови якісної системи вищої освіти в Україні є системний підхід до 
вирішення цього питання, тобто концепція реформування вищої освіти повинна передбачати 
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побудову рівневої системи управління якістю: на рівні окремого ВНЗ, на національному 
рівні та на міжнародному рівні [6, с. 338]. 

З метою опрацювання підходів до побудови системи менеджменту якості у вищій 
фармацевтичній освіті було проаналізовано основні вимоги до забезпечення якості у 
фармацевтичній освіті, які відображені у міжнародному стандарті ISO серії 9000 та Законі 
України «Про вищу освіту» (рис.1) [4-5]. 

Забезпечення якості вищої освіти на рівні конкретного ВНЗ здійснюється за 
допомогою самооцінки (внутрішнього аудиту), на національному рівні визначає 
відповідність характеристик освітнього процесу і його результатів вимогам, встановленим 
державою і на міжнародному рівні надає можливості для подальшого розвитку національної 
системи вищої освіти та її адаптації до умов соціально-економічної трансформації. 

Проведений аналіз основних положень міжнародного стандарту ISO серії 9000, 
Закону України «Про вищу освіту» показав відсутність протиріч у вимогах цих документів 
та довів доцільність впровадження у вищій фармацевтичній освіті системи менеджменту 
якості, побудованої згідно з вимогами стандартів ISO серії 9000. 

Слід зауважити, що не зважаючи на те, що міжнародний стандарт ISO серії 9000 не є 
галузевим, він надає можливості ВНЗ покращити систему управління, досягти якості 
підготовки фахівців та підвищити їх конкурентоспроможність на національному та 
міжнародному ринках праці. 

На сьогодні стандарти ISO серії 9000 використовують понад 160 країн більше ніж 1 
000 000 організацій. В Україні налічується понад 2000 компаній і організацій, 
сертифікованих на відповідність міжнародному стандарту ISO серії 9000. У фармацевтичній 
галузі також спостерігається тенденція збільшення кількості суб’єктів, які впроваджують і 
сертифікують системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 
серії 9000. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних умовах розвиток інтеграційних 
процесів в системі вищої фармацевтичної освіти при впровадженні СМЯ у ВНЗ надасть 
можливості: автономності вищих навчальних закладів; визначення перспективних форм 
міжнародного співробітництва; покращення інформаційного забезпечення діяльності ВНЗ на 
регіональному, національному і міжнародному рівнях; проведення консультацій і експертних 
оцінок міжнародної діяльності ВНЗ; сприяння набору іноземних студентів; проведення 
маркетингового дослідження і проведення рекламних кампаній у сфері міжнародного 
співробітництва; забезпечення взаємодії із закордонними ВНЗ й освітніми організаціями; 
проведення міжнародних конференцій; надання підтримки академічної мобільності; 
взаємодія Міністерства освіти і науки України з міжнародними організаціями у сфері освіти і 
науки. 
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Статья  посвящена мероприятиям музейных, культурно-образовательных учреждений, посвященным 
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Культурная Олимпиада «Сочи 2014» — уникальный проект организаторов первых в 
истории России Зимних Игр, представляющий лучшие культурные мероприятия страны. С 
2010 по 2014 гг. на территории всей страны с центром в городе Сочи прошли тысячи 
разнообразных событий, посвященных различным видам искусств. Так, 2010 год был годом 
кино, 2011 – год театра,  2012 – год музыки, 2013- год музеев. В рамках олимпиады 
организовано большое количество концертов, фестивалей, спектаклей, фильмов, выставок, 
инсталляций — все то, что является культурным достоянием современной России. 

Миссия Культурной Олимпиады «Сочи 2014» — сохранить и приумножить 
уникальное культурное богатство России, вовлечь каждого жителя в грандиозный праздник 
и представить в 2014 г. все самое лучшее гостям Игр. Сегодня в современном обществе 
недостаточен спрос на большую культуру и искусство. Задача сочинской Культурной 
Олимпиады нести в общество запрос на высокое искусство.  

Практика проведения Олимпиад свидетельствует о единении культурных и 
спортивных программ. Задача организаторов заключается в том, чтобы проведением 
Культурной Олимпиады показать, с одной стороны, разнообразие многонациональной 
российской культуры, с другой стороны – показать Сочи как центр российской культуры, 
которому Олимпийские игры дали толчок к культурному развитию. В Сочи, как и целом по 
всей стране, возникают положительные процессы в сторону проявления все большего 
интереса к классической культуре и искусству. Так, например, за последние годы число 
мероприятий, проводимых на основной академической площадки города, в Зимнем театре, 
увеличилось в три раза, достигнув в 2012 г. 760 спектаклей, фестивалей, концертов. 
Культурная Олимпиада  превратит Сочи в центр событийного туризма, демонстрируя 
российскую культуру зарубежному зрителю и позиционируя Олимпиаду как событие, 
объединяющее все народы России. Ежегодно с 2009 г. в рамках Культурной Олимпиады в 
городе  проводятся десятки масштабных мероприятий, направленных на создание 
позитивного образа Сочи через различные жанры искусств - кино, театр, музыку, 
изобразительное искусство 

Нынешний 2013 г. является для Сочи Годом музеев, и в городе  ожидается 
насыщенная выставочная программа.  Музеи города Сочи представляют особенный интерес. 
Они не похожи на традиционные вместилища пыли и нафталина. Музеи - такая же часть 
курортной инфраструктуры города, как  рестораны и ночные клубы. Они работают для 
отдыхающих, поэтому стараются привлечь отдыхающих необычными выставками и 
экспонатами, увлекательными экскурсиями. В музеях Сочи постоянно проходят выставки 
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московских художников и скульпторов, показываются коллекции работ знаменитых 
фотографов и модельеров. В каждом районе города имеются исторические музеи.  

Таблица 1 
Мероприятия культурной олимпиады Сочи - 2014 

Музей 
Основные мероприятия  и 

проекты 
Количество участников 

(предметы, работы) 
Цель 

Липецкий музей народного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

Выставка «Образ коня в 
народном декоративо-
прикладном искусстве» 

120 (резьба по дереву, 
глиняная игрушка, 
текстильные куклы и т.д.) 

Изучение традиций 
древних славян и 
творческое 
самовыражение 

Липецкий областной 
краеведческий музей 

Выставка русского и 
зарубежного фарфора и 
стекла XVIII-первой 
половины ХХ в. «Слоники в 
посудной лавке» 

100 (предметы из 
фарфора, фаянса, стекла 
различного характера и 
назначения) 

Сохранение 
культурного 
наследия Липецкого 
региона, 
популяризация 
музейных коллекций 
малых городов 
России 

Оренбургский областной 
музей изобразительных 
искусств 

Выставка «Диалог 
художников на фоне эпохи» 

Работы художников 
Николая Михайловича 
Ледяева и Александра 
Федоровича Степанова 

Художественное и 
историко-
документальное  
просвещение 

Барнаульский 
государственный музей 
истории литературы, 
искусства и культуры Алтая 

Выставка «Георгий 
Гребенщиков: от Алтая до 
Америки» 

Творческое наследие 
писателя 

 

Смольный собор 

Выставка «Памяти Марии 
Федоровны – 
благотворительницы 
юношества. Учебные и 
благотворительные 
заведения ведомства 
императрицы Марии 
Федоровны» 

Выставка повествует о 
вкладе жены Павла I в 
развитие 
благотворительности в 
Санкт-Петербурге 

 

Музей истории и археологии 
Урала 

Выставочный проект 
«Национальная палитра 
народов Урала» 

Артефакты – 
национальный костюм, 
ДПИ, живопись, 
музыкальные 
инструменты, предметы 
культа 

Отражение жизни 
наших 
современников- 
людей, которые 
живут на Урале 
«здесь и сейчас» 

Музей культуры коренных 
малочисленных народов 
России 

Фестиваль «Манящие миры. 
Этническая Россия-2013» 

Виртуальный музей 
объединит в одно 
культурное пространство 
более 20 музеев 

Показать 
культурное 
разнообразие и 
традиции редких 
народностей, 
которые вместе 
составляют 
уникальную 
этническую карту 
России 

Музей ДВФУ «Артэтаж» 

Выставка «Это здорово!» Работы более 50 
художников Приморского 
края 

Формирование 
крупнейшего в 
России собрания 
произведений, 
посвященных 
здоровому образу 
жизни 

Государственный 
Дарвинский музей и 
Центральный музей 
физической культуры и 
спорта 

Проект «Талисманы 
Олимпийских игр» 

Герои выставки – 
животные, послужившие 
прообразами как зимних, 
так и летних 
Олимпийских и 
Паралимпийских Игр 

Познакомить 
посетителей с 
Олимпийским 
движением, 
рассказать о 
талисманах, тем 
самым, способство- 
вать популяризации 
здорового образа 
жизни 
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Ярославский историко-
архитектурный и 
художественный музей-
заповедник 

Выставка «Оренбургский 
пуховый платок» 

Традиционные 
оренбургские пуховые 
платки ведущих 
оренбургских вязальщиц 
(единственная в России 
коллекция пуховых 
платков) 

Продемонстрироват
ь публике увидеть 
лучшие образцы 
всемирно известных 
оренбургских 
пуховых платков и 
знакомство с 
интересными 
фактами 
оренбургского 
пуховязания 

Сочинский художественный 
музей 

Выставка лучших мировых 
рекламных фоторабот 

40 работ в области 
рекламы и дизайна 

 

Город Пермь 

«Кубок России по снежной 
ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж»»» 

15 команд из  9 стран 
мира – лучшие 
российские и зарубежные 
мастера снежной 
скульптуры. 

 

Художественный музей  
г. Сочи 

Национальный музей 
республики Адыгея 

200 экспонатов – 
ювелирные изделия, 
старинное шитье, одежда, 
холодное оружие. 
Конские упряжки и т.д. 

Сохранение 
исторической 
памяти, 
формирование 
уважительного 
отношения к 
культуре, 
традициям, 
вероисповеданию 
народов, живущих 
на территории 
республики 

Государственный музей-
памятник «Исаакиевский 
собор» 

Выставка «Альфред 
Парланд. Наследие 
архитектора» 

Чертежи работ, портреты 
и фотографии Парланда и 
его родных, 

Выставка посвящена 
памяти 
талантливого 
петербургского 
архитектора 

 

Таким образом, можно сказать, год музеев культурной олимпиады Сочи-2014 – 
общероссийский проект, демонстрирующий лучшие достижения культуры, искусства, 
творчества России, к которому может присоединиться любой город нашей огромнейшей 
страны и продемонстрировать на весь мир не только уникальные экспонаты, но и все 
лучшее, что хранится  в региональных  музейных коллекциях. Это, безусловно, привлечет 
внимание к самому учреждению в первую очередь, и к формированию положительно 
имиджа учреждения, в частности. Проведение олимпийских игр в России – это в большей 
степени имиджевый проект. Игры в Сочи призваны стать инновационными Олимпийскими и 
Паралимпийскими зимними Играми, которые выразят характер современной России и 
принесут устойчивые позитивные изменения для всей страны. Игры в Сочи должны стать 
символом мирного и содержательного диалога культур.  Перед организаторами игр стоит 
сложнейшая задача - показать жителям России и всему миру многообразие российской 
культуры и природы, интеграцию с другими мировыми культурами, рассказать о новом 
поколении, продемонстрировать традиционное российское гостеприимство. Музеи, в свою 
очередь, являются огромнейшим ресурсом для реализации поставленных целей.  

 

Литература: 
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Strategy, planning and the best possible use of scare resources are classical priorities on the public sector and 
the military of course as well. Additionally, the principles of modern business management are gaining more and more 
importance and can certainly be applied to defence administration to operational and troop management – taking into 
account their unique specifications. In this course, future oriented thinking, adaptability, flexibility, improvability, and 
the best possible coordination and performance are standing in the foreground. The instruments of performance and 
effect oriented governance contribute substantially and in the best way to find solutions for the manifold problems of 
military management. 

Key words: Public Management, Armed Forces, Military Management, Public Administration 
 

Scientific problem 
Today not only businesses are facing global competition, but also countries in their quality 

as economic locations. This, as a consequence, includes the institutions of public administration as 
agencies of a nation state. At the beginning of the last century, the bureaucratic model had a 
predominantly positive connotation attached to it. However, it developed under premises which 
strongly differ from today’s circumstances [1]. The current and foreseeable situation increasingly 
requires administrative organisations to be flexible. Institutions of public administration have been 
showing an increasing awareness of the fact that present procedures of administrative actions are no 
longer up to date and require redeployment. 

Significant reasons for this pressure to restructure are among others: critical development of 
public households; change of tasks; pressing political problems; public image problems; pressure of 
legitimacy and changed performance expectations; serious managerial deficits; globalization of the 
world economy; lacking efficiency and effectiveness in administrative acting; loopholes in 
modernization of administration; changed expectations towards staff; unbalanced human resources 
management; problems concerning motivation of staff; inabiity to keep pace with swift task 
changes [2]. 

Administrations are increasingly facing problems with the realization of – and dealing with 
– changing settings of tasks. They find themselves confronted with new challenges which require 
new approaches. Contemporary forms of coordination within administrations and abstract bodies of 
rules and regulations for an efficient management of public institutions are needed. It is important to 
establish a suitable framework on a political, economic and social level in order to reasonably fulfil 
public tasks, preferably in the sense of a requirement and circumstance oriented public value 
performance [3].   

The latter should on the one hand still be relevant to interest groups, but nevertheless more 
economy oriented. Existing unused or misrouted productivity reserves should be mobilised, self 
organisation on the public side established and information networks within and between the 
organizations built up and developed. These processes affect the military administrations in very 
special ways. The drastic and rapid changes of global security political conditions do have a 
massive impact on interpretation, structure and assignment of modern armed forces. This requires 
corresponding adjustments in all military related administrations and other institutions. 

Not only should this approach demonstrate the necessity of restructuring and reorientation of 
military administration, but also the possibilities of such a transformation from a principally purely 
administrative to an enhanced business economically managed administration by means of basic 
principles of public management [4]. Public management is to be understood as the summary of 
modern approaches of organizational and tax intelligence of an institution appointed to guide and 
design complex systems in a performance and effect oriented way. The crucial criteria are 
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effectiveness, efficiency and sustainability. The main objective of administration management is to 
guarantee military task fulfilment and viability of the military organization in the long term by 
constant optimization against the background of political specifications and the military mandate. 
Skills like flexibility and the ability to further common- and self-development are to be cultivated. 

In the past, relatively little importance was ascribed to these economic considerations 
regarding the interpretation of the military and its administrational organizations. This has to 
change, however, if an effective armed forces structure is to be implemented and maintained. 

Research tasks. The research targets in the respective context should have to be: to 
analyse the logical particularities of “military administration”, and to identify, on the basis of 
that analysis, the starting point for appropriate measures in order to make the work within the 
military administration more efficient and effective. 

In the long term the military can change from an “administrative establishment” to an 
“enterprise”. The systematic activity to administer and see to the accomplishment of the issues 
instructed by law within the framework of an administrative management, also in the sense of a 
contemporary business maagment, is to be administered and provided. Hereby, reasonable 
management, in terms of economic oriented thinking and acting, stands in the foreground. In this 
context, defence economics and business administration are particularly sinificant. It is important to 
find out about effectiveness (“Are we doing the right thing?”), efficiency (“Are we doing the right 
thing the right way?”) and cost effectiveness (“profitability”) [5]. In the course of the goal setting 
process – against the background of public interest – the role of the corporate stakeholder has to be 
taken into consideration. 

The principles of such an economic interpretation would be [6]: 
- Optimization of the strategic decision making processes on the political level and enforced 

delegation of duty fulfilment to the administration. 
- Long term transformation of a military administration to military as an entprise. 
- Promotion of the individual responsibilities of duties, resources, cost and results. 
- Reduction of bureaucracy, simplification and transparency of processes, optimization of the 

internal information system, clear assignment of responbiity. 
- Optimization of dedication and use of the provided means. 
- Finding of concepts for the integration of individual areas of responsibility. 
- Development of organizational structures for more motivation and personal responsibility.  

Initially, the following problems are to be solved: Up to now, input oriented rather than 
solution oriented governance has been in the foreground. This way, it is clearly regulated how much 
money can be spent on which issues (input), but it is regulated which services are to be performed 
with it (output). Target settings are hardly ever clear, which means that it stays often unclear which 
“products” and services are to be set up at what cost and for which target group. The usual 
separation of professional management and resource management is also problematic. This tends to 
lead to the point where nobody feels responsible for results (see “organized irresponsibility”) [7]. 
The outcome is a relatively dependent system, guided by extreme target parameters but not a 
“learning”, self guiding one. Such a system is incapable of responding to changes with the 
necessary flexibility and to guide its performance towards better effectiveness and efficiency. 

Research questions. The following fundamental scientific questions are to be posed: How 
can a performance and impact oriented governance/regulation be established on the military sector? 
What does such a governance/regulation generally look like? Which particularities have to be taken 
into consideration at the realization of such a concept on the military sector? 

Research methods. In the framework of the respective research agenda, a systematic, 
holistic approach shall be applied. It should allow taking into consideration the cause-effect 
relationship and the strengths within the “military business” and as a consequence to propose 
successful ways of structuring. 

Research draft. Generally speaking, public administration is suffering from budgetary 
shortness, image problems, deficits in management, a not always ideal effectiveness and efficiency, 
sometimes also from problems in motivation of the staff members and a relatively quick change of 
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duties and requirements while at the same time facing considerable new challenges. All strengths – 
the rule of law and reliability in the first place – are facing remarkable weaknesses; high cost, 
deficits in quality and usually weak innovations in dynamics should also be mentioned here [8].  
Numerous specific factors provided, this applies also to the military sector. More than ever the ideal 
planning and use of scarce financial and other means seems to be in the foreground (“getting out 
most of the budget”) [9]. 

In this context, considerations about profitability do increasingly play a role, whereas its 
measurement especially in the military sector will remain largely unsettled for the time being. 
Initially, the following problems are to be solved: Up to now, input oriented rather than solution 
oriented governance has been in the foreground. This way, it is clearly regulated how much money 
can be spent on which issues (input), but it is regulated which services are to be performed with it 
(output). Target settings are hardly ever clear, which means that it stays often unclear which 
“products” and services are to be set up at what cost and for which target group. The usual 
separation of professional management and resource management is also problematic. This tends to 
lead to the point where nobody feels responsible for results (see “organized irresponsibility”) [10]. 
The outcome is a relatively dependent system, guided by extreme target parameters but not a 
“learning”, self guiding one. Such a system is incapable of responding to changes with the 
necessary flexibility and to guide its performance towards better effectiveness and efficiency. 

Against this background public management focuses on holistic method of problem 
resolution by applying findings of business administration and management (compare “service 
institution military”) based on the following principles and demands [9; 11-13] : 
- Enhanced target and result oriented guidance instead of mainly input guided regulation. 
- Strategic guidance “from a distance” instead of governance by constant (political) interventions 

into daily business. 
- Extensive self guidance of decentralized entities with an effective guiding framework instead of 

“bureaucratic centralism”. 
- Graded, to a large extent delegated result-responsibility (“unity of professional responsibility and 

resource responsibility”) with clear and transparent structures of responsibility instead of 
“organized irresponsibility”. 

- Reintegration of formerly shared tasks and performance processes targeting an optimization of 
the entire process (business re-engineering). 

- Clearer orientation on the target groups and on clear quality criteria. 
- Focus on the “core competences” by enhanced usage of external suppliers (“warranty 

management”). 
- Enhanced efforts for transparency of costs and performances, among other by a complete cost 

accounting and compilation and evaluation of performances. 
- Intensive human resource management, which is primarily based on motivation and personnel 

development. 
- Within the framework of a strategy the right positions of points should be taken. It should see to 

an according mission statement of basic orientation and confidence of behavior (compare “value 
structure”) and to secure appropriate target setting and learn processes (compare vision, 
organizational philosophy, corporate identity, “military leadership”). 

- The configuration and maintenance of the organizational culture is an important element of 
public management. It can be applied as an essential instrument of leadership. In the military, it 
is traditionally and extensively used as such. Nevertheless, at the same time there is a 
considerable necessity for restructuring notable when considering a more modern organizational 
culture. 

- Task and process review can also be instruments of a sustainable increase of efficiency and 
optimization of the use of resources and the task fulfilment of the armed forces. 

- In this context, the so called contract management is also an important factor. By target and 
performance agreements administrative action is to be guided in a result oriented way through 
negotiable parameters of operational targets. 
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- Controlling is finally summarizing the described instruments, taking some kind of cross 
divisional function. This new kind of understanding is exceeding the conventional logics of 
planning, guidance and surveillance. 

It has to be outlined, that the concept and realization of public management must not be a 
pure belt-tightening policy. In fact, state and administration should be prepared for future tasks 
appropriately and on time. Various specific instruments could be applied for this purpose. Within 
the framework of strategy the right position of points should be carried out, whereas a respective 
mission statement should see to basic orientation and confidence (see “value structure”) and ensure 
appropriate target building and learning processes (see vision, organizational philosophy, corporate 
identity) [14]. In this context, military governance is primarily aimed at finding independent ways 
of transformation without conflicting with other institutions of society and organizations of public 
administration. Especially against the background of the diverse military tasks new forms of 
“military leadership” bear great chances, not least also in the broadening of inbound concepts of 
civil-military cooperation. 

In general, the current realization of public management is to be evaluated rather differently. 
Quite good progresses could be made in regards to the “hard” factors (e.g. budgeting, cost 
accounting, controlling). Compared to them, the development of the so called “soft” factors (e.g. 
management, organizational culture, flexibility) is by far not as advanced. Of course it has to be 
underlined, that the realization of changes in fields which are directly connected with people and 
their behavior is by far more difficult than the purely technical implementation of business 
economic tools in other fields. A management of the military as an enterprise after the parameters 
of public management guarantees the achievement of the following targets and results in a more 
effective way [15]:  
- Strengthening of the strategic leadership on the political level and coprhesive, target oriented 

delegation of task fulfilment to the level of administration. This way, the tendency to under 
control in the strategic field can be rduced as well as the tendency to over control in the 
operational field. 

- Promotion of responsibility for tasks, resources and results. 
- Reduction of bureaucracy, simplification of decision making processes and procedures, 

improvement of transparency and therefore positive stimulus of motivation. 
- Increase of effectiveness by more targeted use of resources and clear priorties. 
- Increase of efficiency through clear responsibilities. 
- Long term change of the organizational culture in view of more willingness to perform, more 

responsibility and more motivation. 
Research prospects. For the military, the application of a holistic concept of business 

management suggests itself in the sense of transition from a bureaucratic administration to an 
efficient “business”, professional management playing a main part in this transition. Such a holistic 
concept is also to be seen in the context of public management. The following preconditions for a 
successful and sustainable application of such a holistic concept of business management would 
have to be fulfilled [5; 13; 16]: 
- A certain basic understanding of an enterprise named military for a leadership.  
- The application of this basic understanding in the realization of business economic thinking and 

action taking in all fields and on all levels. 
- The acquiring of a certain basic knowledge relevant to management and about business economy 

of all executive managers/officers. 
- The use of business economic instruments, methods and procedures has to be enhanced and 

intensified. 
- The preconditions for constant development and optimization of the applied instruments, 

methods and procedures have to be established. 
- An enhanced assignment of pertinent trained personnel in corresponding functions of the 

different fields and levels. 
- Optimization of human resource management. 
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- More efficient use of the existent knowledge and improved knowledge transfer. 
- Development of a controlling concept as well as a controlling system and a complete 

introduction of controlling. 
- The continuing of already started, pertinent reformation projects, also consulting external 

experts. 
- The introduction of quality management in order to secure a high level of performance. 

In this context it is important to leave old patterns of thinking behind, since the realization of 
the mentioned aspects would not be possible or respectively desirable under such conditions. 
Existing, negative attitudes and concerns about a change in organizational culture would have to be 
confronted by convincing. Public management guarantees that the tasks are being agreed upon 
between politics and administration in form of targets, performance, budget and operation. This 
way, a transparent communication is possible. In addition to that it sees to a better effectiveness and 
efficiency in task fulfilment, which is supposed to lead to a better use of resources and orientation 
towards target groups and demands. 
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У статті досліджено  проблеми управління інноваційним розвитком підприємств на сучасному етапі 
розвитку національної системи господарювання. Визначено  функції та основні етапи процесу управління 
інноваційним розвитком підприємства. Сформульовано принципи функціонування організаційно-економічного 
механізму управління інноваційним розвитком підприємств.   

Ключові слова: інноватизація, інноваційний розвиток, інноваційна система, управління інноваційним 
розвитком, організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. 
Формування інноваційної моделі розвитку держави є одним із важливих засобів 

забезпечення конкурентоспроможності. Досягнення національної конкурентоспроможності 
неможливе без досягнення її суб’єктами господарювання держави. Однак ефективність  
процесів нововведень на рівні підприємств залишається низькою.  Виклики і загрози 
зовнішнього середовища функціонування вітчизняних підприємств, загострення 
глобалізаційних процесів, посилення конкуренції викликають необхідність переходу 
вітчизняних суб'єктів господарювання на інноваційний шлях розвитку. Інноваційне 
підгрунття розвитку вітчизняних підприємств є визначальним для забезпечення їх сталого 
розвитку та забезпечення конкурентоспроможності як на мікро, так і на макрорівні 
економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання 

досліджували В. Александрова, В. Верба, Л. Водачек, С. Ілляшенко, С. Ільєнкова, Н. 
Краснокутська та інші. В значній кількості робіт вітчизняних дослідників висвітлені 
проблеми управління інноваційною діяльністю підприємств, формування інноваційного 
потенціалу та  активізації інноваційних процесів. Однак умови існування сучасних 
підприємств ставлять перед менеджментом завдання налагодження ефективного механізму 
управління інноваційним розвитком підприємств.  

Метою статті є визначення проблем управління інноваційним розвитком підприємств 
на сучасному етапі розвитку національної системи господарювання. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. Деякі науковці визначають інноваційний розвиток підприємства як 
революційний або еволюційний процес інноватизації підприємства за рахунок ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів, як власних так і залучених, і характеризується 
прогресивною зміною його якісного стану [1].  

Ілляшенко С.М. визначає інноваційний розвиток підприємства як процес 
господарювання, що спирається на безупинний пошук і використання нових способів і сфер 
реалізації потенціалу підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках 
обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і пов'язаний з модифікацією існуючих і 
формуванням нових ринків збуту [2, с.25]. 

Інші дослідники розглядають інноваційний розвиток як шлях, який базується на 
поглибленні поєднання цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка 
працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для 
досягнення загальних стратегічних цілей [3] 

Інноваційний розвиток підприємств повинен бути зорієнтований на довгострокову 
перспективу, усі етапи процесу  інноваційного розвитку підприємства повинні бути 
скоординовані, а фактори внутрішнього і зовнішнього середовища мають бути враховані у 
поєднанні з цілеспрямованістю, комплексністю та безперервністю. Отже, реалізація 
інноваційного розвитку підприємства на стратегічному рівні передбачає впровадження 
механізму стратегічного інноваційного розвитку, який забезпечить ефективне поєднання 
стратегічних завдань розвитку підприємства з інноваційними процесами. 

Cтратегічне  управління інноваційним розвитком підприємства – це процес розробки 
та реалізації концепції, яка є основою для прийняття ключових управлінських рішень щодо 
бажаного рівня інноваційного розвитку, допустимих ризиків, методів інноватизації та 
приведення у відповідність наявних можливостей шляхом розробки й реалізації системи 
стратегій за напрямами інноваційного розвитку підприємства [1].  
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Основними проблемами, які впливають на процеси управління інноваційним 
розвитком  вітчизняних підприємств визначають наступні [4, с. 122]: обмеженність 
фінансування інноваційної діяльності, відсутність у підприємств сучасної бази для 
впровадження розробок через зношування або відсутність необхідного устаткування; 
відсутність кадрів, здатних ефективно управляти інноваційним процесом; нечітка державна 
політика у сфері інновацій. 

Деякі дослідники переконані, що основною проблемою в інноваційній діяльності 
підприємства є підвищена складність організаційних процесів і суттєво зростаюча роль 
менеджменту [5]. 

Саме система управління буде визначальним центром забезпечення стратегічного 
інноваційного розвитку підприємства. Система управління інноваційним розвитком суб'єкта 
господарювання є відкритою системою. Вона містить дві складові: вхід, який формує 
інформація про зовнішні загрози та внутрішні можливості підприємства; вихід, що 
представлений системою впливів на функціональні підсистеми підприємства. Керівництво 
підприємства управляє процесами інноваційного розвитку  за допомогою системи економіч-
них інструментів. До функцій управління інноваційним розвитком підприємства належать: 
[2, с.46]. 

 Аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку.  
 Аналіз внутрішнього середовища підприємства.  
 Вибір напрямів інноваційного розвитку ринкових можливостей.  
 Формування цільового ринку для реалізації проектів інноваційного розвитку. 
 Аналіз і кількісна оцінка ризику на етапах інноваційного розвитку 
 Виділення пріоритетних напрямків діяльності.  
 Формування організаційної структури управління інноваційним розвитком.  
 Планування виробничо-збутової і фінансової діяльності за обраними 

пріоритетними напрямами.  
 Контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію потенціалу 

інноваційного розвитку.  
  Підготовка рішень про своєчасну зміну пріоритетів і пошук нових напрямів 

інноваційної діяльності.  
Основними етапами процесу управління інноваційним розвитком підприємства є  [6]:  
1) визначення стратегічної мети інноваційної діяльності, виходячи з якої 

формулюються інші елементи системи управління інноваційним потенціалом;  
2) системний аналіз наявних та потенційних можливостей підприємства у сфері 

здійснення інноваційної діяльності, їх оптимізації за розміром та часом;  
3) визначення періоду досягнення поставлених цілей, оцінка ймовірності укладання в 

прогнозовані часові межі;  
4) розробка організаційного механізму управління інноваційним потенціалом;  
5) реалізація конкретних інноваційних заходів у межах визначених напрямів 

інноваційної діяльності підприємства;  
6) оцінка поточного рівня інноваційного потенціалу;  
7) обрання стратегії подальшого розвитку інноваційного потенціалу залежно від його 

рівня;  
8) контроль за розвитком інноваційного потенціалу;  
9) оцінка отриманих результатів використання інноваційного потенціалу банку та 

планування на її основі напрямків подальших змін. 
В умовах ринку підприємства-виробники повинні орієнтувати свою діяльність на 

задоволення потреб споживачів, займатися питаннями пошуку і реалізації перспективних 
ринкових можливостей, зокрема, можливостей інноваційного розвитку, що передбачає 
зростання ступеня відкритості господарського механізму підприємства, а також ступеня 
взаємодії з проміжним і зовнішнім середовищем [7].  

Вітчизняні дослідники наголошують на необхідності формування організаційно-еко-
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номічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Даний механізм 
представляє собою відкриту, динамічну та адаптивну систему, що здатна до 
саморегулювання, самоорганізації і саморозвитку. Організаційно-економічний механізм 
повинен орієнтувати діяльність субєкта господарювання на пошук і реалізацію можливостей 
інноваційного розвитку, що дозволить вижити в складному та рухливому зовнішньому 
середовищі.  

Формування такого механізму передбачає дотримання наступних принципів [8, с.100]:  
1. Принцип системності. Система – це сукуаність взаємопов’язаних елементів, які 

створюють певну цілісність. До основних системних принципів  відносять [9]: 
 цілісність – принципова неможливість зведення властивостей системи до суми 

властивостей її елементів; 
 структурність – можливість вивчення системи через визначення її структури; 
 взаємозалежність системи і зовнішнього середовища – система формує і виявляє свої 

властивості в процесі взаємодії із середовищем;  
 ієрархічність – кожен елемент системи, у свою чергу, може розглядатися як система, а 

система являє собою один з компонентів системи більш високого рівня; 
 множинність описів кожної системи – через принципову складність кожної з них 

адекватне їх пізнання вимагає побудови множини моделей, що описують визначені 
аспекти системи. 
2. Принцип комплексності. Комплексність представляє собою  взаємно обумовлений 

розвиток системи як єдиного цілого, що забезпечує зв'язок усіх підсистем і елементів.  
3. Принцип орієнтації переважно на інноваційний шлях розвитку. Передбачає пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації підприємством своїх можливостей у змінних 
умовах зовнішнього середовища. 

4. Принцип «розумної» орієнтації новацій на задоволення потреб і запитів споживачів. 
У сучасних умовах виробнику для успіху на ринку необхідно орієнтувати свою виробничо-
збутову діяльність (у тому числі інноваційну) на задоволення інтересів цільових груп спожи-
вачів.  

5. Принцип підтримки рівноваги між споживанням і відтворенням природних 
ресурсів. Обмеженність ресурсів зумовлює необхідність постійного пошуку нових 
альтернативних способів виробництва, застосування ресурсозберігаючих технологій тошо. 

6. Принцип альтернативности варіантів розвитку. При розробці стратегії 
інноваціійного розвитку необхідно розробляти декілька варіантів, розробляти кілька 
можливих сценаріїв.   

7. Принцип підтримки компромісу між ступенем ризику й очікуваними результатами 
(принцип виправданого ризику).  

8. Принцип гнучкого реагування. Рухливе постійно змінюване зовнішнє середовище 
функціонування вітчизняних суб'єктів господарювання вимагє від них здатності швидко 
перебудовуватися, адаптуватися до змін. 

9. Принцип «розумної крайності» ринкових позицій. Дотримання даного принципу 
означає, що підприємство повинне орієнтуватися на роботу на більшості ринкових сегментів  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, організаційно-
економічний механізм управління інноваційним розвитком суб'єкта господарювання – це 
відкрита, адаптивна, динамічна система, імовірнісного характеру, що функціонує в 
ринковому середовищі, забезпечує тривале виживання і розвиток суб'єкта господарської 
діяльності у нестабільному середовищі за рахунок постійного пошуку і використання нових 
способів та сфер реалізації його потенціалу. Подальших досліджень потребують питання 
удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 
підприємств. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОМАНДНОЇ  КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

The article deals with comprehensive research of basic methods to form teamwork and distinctive factors of 
teamwork. The author highlighted conditions for a manager to be success in handling creative team and specified the 
main features of optimal creative environment. There were also identified the rules to form the common sense as well as 
the correlation between an optional managerial style and an efficiency of creative team 
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У статті розглядаються основні методи формування творчих команд та визначальні чинники 
діяльності творчої команди; виділено умови досягнення менеджером успіху в управлінні креативним 
колективом;  подано основні характеристики оптимального творчого середовища; виокремлено правила 
формування інтегрального інтелекту;  з'ясовано залежність вибраного стилю управління керівника та 
ефективності креативної команди.  

Ключові слова: креативна команда, креативний менеджер, творчий потенціал, творче середовище, 
інтегральний інтелект. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
В умовах сьогодення загострилась потреба в більш тонкому підході до управління 

персоналом, виникла необхідність володіння не тільки професійними навичками, а й навичками 
спонукання до росту та розвитку підлеглих, допомоги у становленні та самореалізації, що 
зумовлює гармонійний розвиток особистості, її ефективну соціальну адаптацію. Тому на 
сьогодні актуалізувалась потреба розвитку креативності персоналу.  

МЕТОЮ СТАТТІ є дослідження процесу формування креативних команд та 
визначальних чинників ефективної організації  командної креативної діяльності.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607&p=1�
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480�
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3767�


 310

Аналіз досліджень та публікацій. На сьогодні існує значна кількість фахівців, що 
досліджували питання формування команд: Балабанова Л.В., Мескон М.Х., Семів Л.К. та ін. 
Наукових праць з питань формування креативних команд незначна кількість. Переважно це 
роботи закордонних авторів:  Дж. Гільфорда, Едуарда де Боно, Ф. Баррона та ін. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Креативність як властивість особистості актуалізується тоді, коли це дозволяє 

оточуюче середовище, тобто створені відповідні умови.  Відтак, щоб упорядкувати спільну 
діяльність команди та досягти мети необхідна ефективна організація колективу та його 
співпраці. Організація праці  є однією з основних функцій менеджменту, суть якої полягає у 
правильному визначенні підрозділів їх координації та розподілі завдань  відповідно до цілей 
і стратегії та встановленні оптимальних  взаємовідносин  і повноважень усіх рівнів 
управління. 

Основою формування будь-якого колективу, в тому числі  і креативної,  є синергія 
(об’єднання зусиль учасників) та фасилітація (полегшення зусиль за умови спільної 
діяльності). 

Основними методами формування креативних команд є: 
 Команда кращих з кращих. Перевага такої команди полягає у наявності у 

співробітників досвіду роботи у подібних ситуаціях із схожими проблемами, недолік – у 
ймовірності неможливості їх абстрагування від основного ринку для створення чогось 
нового 

 Команда з «необроблених діамантів». Набір співробітників, які вміють та не 
бояться мислити по-новому може принести користь за умови, якщо керівнику вдасться 
знайти необхідні важелі управління такою командою та втримати авторитет.  

 Команди із учасників «школи досвіду» За умови співпадання набутих знань і 
навичок з необхідними у новій діяльності вони можуть виявляти та розвивати нові напрямки 
бізнесу. 

Склад команди, звичайно, має важливе значення для її діяльності, та це тільки початок 
справи. Визначальним є ефективна організація праці креативної команди, її збереження, 
розвиток та підвищення результативності командної та індивідуальної.  

У поведінці особистості у групі неабияке значення  має характер діяльності, рівень 
організації спільності та групові процеси. Групова діяльність має очевидні переваги над 
індивідуальною: кількість членів групи прямо пропорційна кількості інформації, яка дає 
змогу знаходити вирішення наявних проблем, тому знижується ймовірність помилок, та при 
груповій роботі потрібно більше часу, ніж окремій людині.  

Негативним моментом групової діяльності є також надмірний конформізм і 
покірність, які заважають членам групи висловлювати нові оригінальні ідеї, тому 
приймається рішення висловлене керівником чи іншою впливовою собою. Для того щоб 
попередити випадки конформної поведінки членів команди необхідно, по-перше, виявити 
осіб, схильних до такої поведінки, зокрема через спостереження у процесі групової взаємодії, 
генерації ідей та прийняття рішень; по-друге, давати можливість всім висловитись до того, 
як висловиться керівник; по-третє, ставити правильно запитання, вони не повинні містити 
натяку на бажану відповідь; по-четверте, заохочувати учасників команди, які сміливо 
висловлюють власні думки, вміють переконувати інших у своїй правоті. 

Оптимальна модель колективу передбачає поєднання людей з урахуванням їх 
сумісності. Адже ефективність функціонування формальної групи перед якою стоять 
виробничі завдання і яка пов'язана безпосередніми відносинами з іншими групами 
значною мірою залежить від того, наскільки люди, які виконують спільну роботу є між 
собою сумісними. 

Існує кілька різновидів сумісності: фізична, психофізіологічна, соціально-
психологічна, соціально-ідеологічна. Найважливышою за результатами виробничої 
діяльності є соціально-психологічна сумісність, що передбачає взаємовідносини людей з 
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такими властивостями, які забезпечують сприятливий морально-психологічний клімат у 
колективі й які сприяють успішному виконанню соціальних ролей.  

Отож, важливою умовою ефективної життєдіяльності колективу є правильна 
організація системи взаємовідносин її учасників, відносин між керівником і підлеглими, 
ефективної системи мотивації, взаємної підтримки. 

Найбільшим досягненням керівника колективу є творча обстановка на підприємстві. 
Умовою її створення є підтримка ініціативи і творчих прагнень персоналу. Найскладнішим 
завданням керівника є створення такого внутрішнього мікроклімату, щоб творчі 
співробітники  не розгубили своєї індивідуальності та креативної ініціативності, щоб 
уникнути блокування індивідуального внеску в управлінські рішення і т.д. 

Творча атмосфера – доброзичливе середовище, що забезпечує підтримку і відчуття 
причетності до команди, прийняття і безоціночне відношення, що дає можливість розкритися 
творчому потенціалу. 

Правильно організоване творче середовище сприяє виконанню ряду виробничих 
проблем: 

 підвищує ефективність вирішення організаційних проблем;  
 допомагає втілювати перспективні нововведення; 
 підвищує ефективність праці; 
 підвищує професійні навички персоналу. 

Визначальними чинниками праці творчої команди є: 
1. Творчий потенціал – певні характеристики особистості, що сприяють високому рівню 

виконання професійних обов'язків та досягнення результату нестандартними 
методами та способами. 

2. Креативність – можливість пропонувати нестандартні ідеї. 
3. Продуктивність – швидкість і результативність праці. 
4. Комунікабельність – вміння ефективно налагоджувати співпрацю з оточуючими. 
5. Розумне співвідношення праці між генераторами ідей і втілювачами прийнятих 

пропозицій в життя. 
6. Постійне вдосконалення. 
7. Визнання унікальності результатів праці і ступеня потрібності – задоволення працею 

(матеріальні чи нематеріальні винагороди). 
8. Ефективна внутрішньогрупова взаємодія творчих співробітників. 
9. Корпоративна культура і розширення свободи – унікальні ідеї не з’являються при 

будь-яких обмеженнях (часу, місця, правил), тому  правила корпоративної культури 
інколи сприймаються творчими співробітниками як обмеження, які вони можуть 
проігнорувати (це прощається, якщо ефективність праці висока). 

10. Свобода в оформленні робочого простору. 
Показником ефективності управління творчим потенціалом співробітників є тісний 

взаємозв'язок політики управління людськими ресурсами та інноваційних стратегій 
організації. 

Для досягнення успіху в управлінні креативним колективом менеджеру необхідно: 
1. Розуміння суті та механізмв креативного процесу. 
2. Постійне вдосконалення власних професійних знань і навичок та розвиток власної 

креативності. 
3. Відчуття відкритості до нового. 
4. Вміння концентрувати власні зусилля і зусилля коллективу на стратегічних 

проблемах організації.  
5. Швидкість і націленість на результат. 
6. Прагнення до змін. 
7. Схильність до продуманного ризику для досягнення ефективних результатів. 
8. Здатність до прийняття креативних управлінських рішень. 
9. Вміння використовувати зміни на досягнення мети. 
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10. Постійний пошук нових можливостей. 
11. Вміння викликати у співробітників бажання творити і діяти – такий ефект виникає у 

випадку, коли лідеру вдається викликати позитивний резонанс (тобто, зуміти 
викликати у співробітників позитивні емоції) – резонансне лідерство. 
Не менш важливим є формування та розвиток колективного і інтегрального 

креативного інтелекту, коли в команді існує та реалізується система органічного з’єднання 
індивідуальних здібностей учасників, синергетичний ефект діяльності, ефект 
взаємодоповнення і взаємопідсилення.  

Для формування інтегрального інтелекту необхідно слідувати наступним правилам: 
1. Неоднорідність творчого потенціалу і характерів учасників креативної групи 

(одинаковість творчих здібностей і характерів не забезпечить високої ефективності 
праці). Бажано, щоб колективний інтелект був представлений різними типами 
креативних особистостей, назви яких говорять про їхні функції: (проблематизатор, 
енциклопедист, генератор ідей, ентузіаст, скептик, прогнозист, інформатор, естет, 
психолог, незалежний, перекладач, розробник, реалізатор). Група не обов’язково 
повинна налічувати чотирнадцять учасників, головне – щоб виконувались усі 
перераховані фунуції, одна людина може виконувати кілька ролей. Завдання 
організатора роботи – знати можливості своїх співробітників, передбачити їхні 
функції, стимулювати контролювати їх виконання.  

2. Діяльнісна сумісність. Залучення до креативної групи учасників, які заради певної 
мети здатні спацюватися з будь-якими людьми, навіть з якигось причин несумісними. 

3. Раціональне поєднання формальної і неформальної організації праці. У креативних 
колективах неформальна сторона часто може стати важливішою за формальну, адже 
саме  в неформальній обстановці люди пізнають один одного, налагоджують 
взаємостосунки, що позитивно впливає на творчий процесс. 

4. Систематичність і ритмічність креативної діяльності. Введення нових проблем, нових 
людей стимулює творчий процесс 

5. Здатність оцінювати, відтворювати і використовувати підхід інших членів команди, 
тобто можливість освоювати тип мислення своїх колег – прораховувати хід його 
думок, передбачати можливі запитання, гіпотези, рішення та аргументи. Така 
здатність розвивається за умови довгої  співпраці. 
Вміле використання наведених технік дасть змогу суттєво підвищити інтелектуальний 

і творчий потенціал учасників групи, а розвиток інтегрального креативного інтелекту 
приведе команду до бажаного результату. 

Багато в організації залежить від керівника і вибраного ним переважаючого стилю 
управління. Він може як стимулювати творчу ініціативу, так і демотивувати її. Найбільше 
сприяє розкриттю творчого потенціалу демократичний стиль. За цього стилю управління 
керівник залучає підлеглих до прийняття спільних рішень, надаючи їм свободу дій, 
організовуючи обговорення рішень і даючи змогу працівникам виявити ініціативу. Таким 
чином формується позитивний соціально-психологічний клімат, що і сприяє відкритості 
співробітників до ефективної співпраці. 

Основними характеристиками оптимального творчого середовища є: 
 відкритість новому, 
 підтримка інновацій, 
 довіра і співробітництво на всіх рівнях, 
 демократичний стиль управління, 
 організація розвитку і професійного навчання. 

Ще одним важливим моментом є налагодження взаємозв'язків в організації таким 
чином,  щоб ідеї не губилися на шляху від їх створення до запровадження. 

Для цього необхідно врахувати наступне: 
 створення окремої структури, відповідальної за інновації;  
 назначення окремої людини відповідальної за збір усіх пропозицій від персоналу;  
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 залишити відповідальність за збір ідей від своїх підлеглих на безпосередньому 
керівнику; 

 створення тимчасових чи постійгих творчих груп для вирішення конкретних проблем; 
 створення творчих гуртків; 
 організація спеціальних міроприємств (конференцій ідей, креативних днів); 
 наявність спеціальних ящиків для збору ідей. 

Важливо, щоб потік нових ідей не припинявся, для цього необхідно забезпечити 
персоналу постійний потік нової інформації, знань, вражень, тенденцій, поміщення творчих 
співпрацівників у принципово нове середовище (культурне, географічне, інтелектуальне) не 
пов'язане з безпосередньою областю діяльності. 

ВИСНОВОК. Основне завдання менеджера не тільки самому генерувати інноваційні 
ідеї, а й організовувати ефективну креативну діяльність колективу. Тому проблеми розвитку 
лідерських якостей і креативних навичок у професійній діяльності знаходяться на першому 
плані сучасного менеджменту.  

На сьогодні будь-яка організація повинна бути спрямована на нестандартний розвиток  
– у всіх напрямках діяльності, щоб випереджати конкурентів. Керівники колективів повинні 
розуміти, креативний персонал та цілеспрямована кадрова політика ефективно впливає на 
економічний ефект фірми. Тому, основна і головна причина успіху великих відомих 
компаній – це постійний пошук нових ідей, постійний ризик та запровадження змін. 
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Розглянуто підходи до управління проектними ризиками з точки зору різних методологій (PMI, P2M, 
PRINCE2™, MSF, Agile). Проведено порівняльну характеристику визначення поняття ризику та 
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Діяльність в галузі інформаційних технологій є одним з рушійних напрямків розвитку 
економіки. Комплексна автоматизація діяльності, впровадження програмного забезпечення, 
розробка інноваційних програмних продуктів – є прикладами проектів, що реалізуються в ІТ-
галузі. 
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Оскільки велика доля ІТ-проектів має інноваційний характер, ризики в даній сфері 
діяльності мають досить високу ймовірність та суттєвий ступінь впливу на хід та результати 
проектів. Саме тому розглядаючи питання ефективного управління успішними ІТ-проектами, 
варто приділити особливу увагу процесам управління різноманітними ризиками, що можуть 
виникнути та мати вплив на очікувані результати та показники ефективності проектів. 

Як у науковому середовищі, так і в практичному застосуванні, на сьогоднішній день 
існує багато підходів та інструментів до управління ризиками. Існує досить багато 
публікацій з порівняльними характеристиками, автори яких ставили за мету визначити 
сильні та слабкі сторони існуючих підходів та визначити найефективніший з них. Зважаючи 
на неоднорідність напрямків діяльності галузі, однозначного переможця в таких пошуках 
знайти не вдалося, оскільки кожний проект є унікальним (як і методи управління ним). Тож 
варто розглянути існуючі підходи з точки зору спільності та можливостей інтеграції 
інструментів різних методологій в одній адаптованій моделі процесів управління проектами. 

До найпоширеніших підходів управління ризиками в ІТ-проектах можемо віднести: 
 методологія PMI (The Project Management Institute); 
 методологія P2M (A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise 

Innovation); 
 методологія PRINCE2™ (PRojects IN Controlled Environments); 
 методологія MSF (Microsoft Solutions Framework); 
 методологія Agile (Agile software development). 
Кожен з них досить детально розглядає важливість процесу управління ризиками та 

пропонує низку заходів для найбільш ефективного (з точки зору методології в цілому) 
управління ризиками. Але навіть саме поняття ризику як об’єкта управління має певні 
відмінності. Так, з точки зору методологів PMI ризик – це невизначена подія або умова, 
реалізація якої матиме негативний або позитивний вплив на цілі проекту, такі як зміст, 
строки, бюджет та якість [1]. Позиція методології PRINCE2™ до визначення поняття ризику 
досить близька, а саме: «Ризик - невизначена подія або кілька подій, які, якщо виникнуть, 
матимуть вплив на результати проекту» [2]. В даному випадку ризик також не розглядається 
як явище суто негативне і передбачається можливість отримання позитивного впливу на 
проект при ефективному процесі управління ризиками. Обидві методології співвідносять 
ризик з поняттям невизначеності в умовах проектного управління.  

Японська методологія управління проектами P2M говорить про те “ризик відноситься 
до невизначеності, яка впливає на цілі проекту, а також результатам та ступеню впливу на 
його виконання”. З точки зору P2M такий вплив не завжди означає негативні наслідки і може 
принести позитивні результати. На відміну від PMI та PRINCE2™, з точки зору японських 
колег, поняття ризику характеризує не всю невизначеність в середовищі проекту, а лише ту, 
для якої можливий прогноз ймовірності. Такий підхід пояснюється, в першу чергу, 
системністю підходів методології P2M на відміну від вище згаданих, які є переважно 
процесними практиками [3]. 

Методологія MSF, в свою чергу, опирається на практичний досвід корпорації 
Microsoft і розглядає поняття ризику проекту досить широко. Під ним розуміється будь-яка 
подія або умова, яка може мати позитивний або негативний вплив на результати проекту. 
Такий підхід перекликається з визначенням PMI, та може свідчити про досить ефективне 
поєднання інструментарію та підходів до управління проектами різних методологій, що були 
досліджені спеціалістами Microsoft та випробувані в їх практичній діяльності [4].  

Методологія Agile, яка сьогодні набирає все більшої популярності, особливо в сфері 
проектного управління ІТ-індустрії, немає чітких посилань ні до поняття ризику, ні до 
підходів до управління ним. Це не означає що гнучкі підходи до управління ІТ-проектами 
ігнорують питання управління ризиками проектів. В своїй суті більшість методик, що 
відносяться до класу гнучких методологій уже передбачають ряд заходів які покривають 
питання управління ризиками [5]. 
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Підсумовуючи можна говорити про спільність визначення поняття ризику для всіх 
названих методології. Якщо ж говорити про організацію безпосередньо управління ризиками 
- кожна з методологій пропонує своє бачення даного питання. Методологія PMI виділяє 
окрему область знань, яка включає в себе процеси, які пов’язані зі здійсненням планування 
управління ризиками, ідентифікацією, аналізом, плануванням реагування та контролем над 
ризиками в проекті. 

На рис. 1 представлена узагальнена модель взаємозв’язку груп процесів управління 
проектом і процесів, що пов’язані безпосередньо з управлінням ризиками [1]. На даному 
рисунку окремо виділені чотири узагальнених процеси управління ризиками, які є базовими 
і, як показано нижче, спільними для всіх розглянутих підходів до управління ризиками: 

- пошук та ідентифікація ризиків; 

- аналіз та дослідження; 

- безпосередня робота по управлінню ризиками; 

- контроль процесів та результатів управляння ризиками. 

 
Рис. 1. Модель взаємозв’язку груп процесів управління проектом і процесів управління 

ризиками (РМІ) 
 

 
Рис. 2. Модель процесу управління ризиками Р2М 
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З точки зору P2M, управління ризиками починається з розробки політики управління 
ризиками для конкретного проекту у відповідності з його оточенням. Далі події 
ідентифікуються та шляхом кількісного та якісного аналізу розробляються контрзаходи, які 
втілюються та підлягають моніторингу протягом всього життєвого циклу проекту. Вся 
сукупність кроків процесу має ітераційний характер і повторюється на різних фазах проекту 
з паралельним проведенням заходів контролю та оцінки ефективності.  

На рис. 2 представлена робоча модель управління ризиками по методології P2M на 
якій також відзначені базові процеси (пошук, аналіз, реалізація та контроль) [3]. 

Методологія PRINCE2™ визначає ключові моменти коли повинні бути визначені та 
оцінені ризики, передбачає підхід до аналізу і управління ризиками, а також для відстеження 
ризиків в ході будь-якого процесу. PRINCE2™ підкреслює необхідність контролю над 
змінами. На рис. 3 зображені процедури, що забезпечують ефективність процесів управління 
ризиками проекту [6]. 
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Рис. 3. Процедури управління ризиками PRINCE2™ 
 

MSF описує процес безперервного виявлення та оцінки ризиків, визначення їх 
пріоритетів і реалізації стратегій по превентивному управлінню ризиками на протязі всіх фаз 
життєвого циклу проекту, який описується моделлю процесу MSF. Методологія дає досить 
чіткі рекомендації до реалізації даного підходу в процесі створення програмних продуктів та 
опирається на значний досвід успішного завершення таких проектів. На рис. 4 схематично 
зображено процес управління ризиками з означеннями чотирьох вищеназваних базових 
процесів [4]. 

 
Рис. 4. Процес управління ризиками MSF 
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В підходах до управління проектами Agile не говориться прямо про необхідність 
управління ризиками і це викликає хибне враження про необов’язковість управління ними, 
що, в свою чергу, призводить до реактивного управління загрозами та втрати можливостей. 
Проте при певній адаптації методологічних підходів можливо забезпечити реалізацію 
процесу управління ризиками. Так, провести ідентифікацію, якісний та кількісний аналіз 
можна шляхом проведення «мозкового штурму» при виконанні «нульового спринту» 
проекту. Для забезпечення неперервного моніторингу та управління ризиками доцільно 
використовувати той же підхід що і до управління вимогами. Тобто, кожний 
ідентифікований ризик записується на окрему картку (по типу User story) і розміщується на 
дошку (Scrum Board, Kanban Board) в відповідності до визначеного пріоритету. Переоцінка 
ризиків може проводитися на етапі планування кожної ітерації (або навіть кожного 
«спринту»). На рис. 5 представлена схема складових процесу управління ризиками, що 
можуть бути впроваджені в проектну роботу при використанні методології Agile [7]. 

 
Рис. 5. Схема складових процесу управління ризиками для Agile 

 

Підводячи підсумки, можна сказати, що всі методології мають ряд спільних рис, які 
стосуються не лише підходу до визначення поняття ризику, а й базових процесів для 
забезпечення повноти й ефективності управління ними. Кожна з методологій пропонує ряд 
особливих інструментів, але не має можливості зробити висновки про більшу чи меншу 
корисність кожної з них. В залежності від характеристики та особливостей проекту, а також 
враховуючи особливості проектного оточення та обрані підходи до управління проектом, 
варто обрати більш пристосовану модель та адаптувати під потреби конкретного проекту. 
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The article presents results of influence of organizational factors on the development and efficiency of 
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context of transformational and globalizational processes are also defined in the article. 
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В статті представлено результати дослідження впливу організаційних чинників на розвиток і 
підвищення ефективності систем менеджменту, проаналізовано склад, зміст і тенденції розвитку елементів 
організаційних систем управління і визначені напрями і умови їх модернізації для підвищення ефективності 
менеджменту в контексті трансформаційних глобалізаційних процесів. 

Ключові слова: організаційний розвиток, організаційна система менеджменту, організаційні 
структури, організаційний рівень, організаційна ефективність, резерви організаційного розвитку. 

 

У науковому обігу комплекс понять, пов’язаних  з управлінням економічними 
системами підприємств господарюючих суб’єктів, їх структура, зміст, прямі і зворотні 
зв’язки між ними представлені надзвичайно широко. Особливе місце у їх складі займає 
система знань з організації управління. В умовах радикальних трансформаційних змін в 
суспільній діяльності і швидкості їх перебігу, управління стає надзвичайно вагомим, 
активним і рушійним фактором впливу на стан і розвиток усіх видів діяльності в економіці 
країни на усіх рівнях господарювання. 

Процеси глобалізації й динамізм розвитку суспільних явищ формують нові вимоги до 
професійних знань керівників – їх ґрунтовності, всебічності, знань законів і закономірностей 
розвитку соціально-економічних систем, розуміння законів планомірного і прискореного 
розвитку економіки, законів організації систем (синергії, цілісності, спільності, мети, 
пропорційності, поетапного розвитку, самозбереження, зростаючої інформованості і 
самоорганізованості та інших) знань з методів  створення систем, їх елементів і потенціалів, 
якими вони повинні володіти. Керівники повинні мати уяву і вміння створювати оптимальні 
організаційно-господарські механізми управління з врахуванням численних чинників 
внутрішнього і зовнішнього впливу і різнобічних та різноаспектних знань. Необхідність 
використання досягнень науки управління стає безальтернативною, починаючи з першого 
кроку формування систем управління – проектування організаційних схем,  структур і 
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процесів, які володіють  здатністю до постійного організаційного розвитку у відповідності із 
змінами в суспільстві. 

Сучасна парадигма організаційного розвитку представляє собою найбільш загальний 
зразок концептуального характеру: бачення місії та цілей функціонування й розвитку 
суб’єктів господарювання, функцій, завдань, організаційної побудови управління, 
досконалих управлінських технологій, сучасних методів та інших складових системи 
управління господарюючими утвореннями, що передбачають постійне уточнення  
визначеного понятійного апарату організаційного розвитку („процеси розвитку”, 
„організаційні комунікації”, „організаційні структури” і „організаційна взаємодія”, 
„організаційні зміни”, „організаційні проблеми”, „прогресивний досвід організації” тощо), 
який засвідчує, що організаційна складова представляє собою  цілісну, надзвичайно складну 
систему, контури якої не є замкненими. Достатньо повну уяву про склад і елементи 
організаційного середовища суспільної діяльності дає організаційний простір окремих 
господарюючих суб’єктів. І хоч він жорстко не обмежується організаційними структурами 
органів влади, які реалізують  організаційні схеми і комунікації, між якими утворюються 
інформаційні потоки і комунікаційні зв’язки, але об’єднує усіх учасників, що діють в 
керуючих і керованих системах в інтегровані  процеси життєдіяльності. 

У кожного елемента цього простору є своє призначення. Так, завдання організаційних 
структур – створення організаційних умов для цілеспрямованого і своєчасного вирішення 
поставлених цілей і своєчасної реакції систем управління на зміни в оточуючому 
середовищі, на відхилення параметрів плину керованих процесів від заданих величин, на 
забезпечення усіх циклів відтворення ресурсів, їх ефективного використання й інноваційного 
розвитку, підтримки зв’язків із суб’єктами із зовнішнього оточення, що забезпечують зв’язки 
з виробничою, комерційною і інноваційною та іншою діяльністю. 

Організаційні структури систем управління повинні систематично оцінюватись і з 
точки зору їх прогресивності. У теперішній час  продовжують переважати лінійно-
функціональні типи структур, які безумовно,, мають свої переваги при одноосібному 
господарюванні, обмеженій номенклатурі випускаємої продукції чи послуг. Водночас, їх 
гнучкість і адаптивність до нових вимог змінюваного середовища  недостатня. Такі вимоги 
стосуються кожного виду структур, адже з часом їх певні якості, які на початку 
проектування були прогресивними „нормами” застарівають  і потребують нових технологій і 
параметрів, пристосовуваних до змін.  Індикатори необхідності зміни типу структури чітко 
не визначені, але швидкість прийняття рішень (час їх розробки), якість і результативність 
ступеня творчості і досягнення (або недосягнення поставлених цілей) повинні  розглядатись 
як симптоми „хвороби” управлінської системи і її елементів.  

Організаційні системи повинні бути пристосовуваними до реакції на будь-які зміни і 
відповідати викликам змінюваності середовища існування й мати здатності до своєчасної 
реакції на його зміни. 

Для забезпечення  відповідності організаційних систем управління сформованим 
вимогам існує постійна необхідність їх своєчасної модернізації чи диверсифікації. 
Структурні детермінанти  систем управління, які формуються в організаційному полі 
повинні уключати характеристики керованих об’єктів, матеріалізовані в їх результатах і 
технологіях досягнення, перелік бар’єрів, що можуть цьому протистояти, чинники 
ефективної діяльності і темпи зростання об’єктів управління, визначеність впливів 
зовнішнього середовища, позиціювання суб’єктів господарювання з іншими аналогічними 
структурами, стратегічне бачення розвитку у відповідності із задекларованими цілями, 
високий рівень професіоналізму керованого складу та інші.  

До чинників, які здатні вплинути на організаційний розвиток, систематично і 
динамічно покращувати кількісні і якісні характеристики організаційних систем управління, 
які, в свою чергу, у сукупності посилюють і збагачують вплив влади на процеси 
інноваційного розвитку відносяться: зміст здійснюваних управлінських функцій і завдань, 
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методи управління, знання і здатності фахівців, рівень спеціалізації і кооперації 
управлінської праці, єдність Стратегій і Проектів розвитку.[1,2] 

Підтримка  організаційного рівня керуємої системи у стані належної стабільності і 
безперервного руху керованих процесів суттєво залежить від узгодженої дії управлінців, їх 
кумулятивного володіння сучасними підходами і управлінськими методами, інтегральної 
спроможності підтримувати раціональне сполучення балансу усіх чинників впливу, 
підтримки раціональних співвідношень і характеристик керованих процесів і 
збалансованості темпів розвитку керуючих і керованих систем. Негаразди  в системі 
управління збільшують часовий ресурс управління, не створюють можливостей успішної 
інноваційної діяльності керованих систем та їх процесів, ведуть до появи кризових явищ і 
неупереджених негараздів. 

В практиці вітчизняного господарювання побудовані організаційні структури систем 
управління протягом багатьох років не змінювались. Це призвело до виникнення бар’єрів для 
перспективних зрушень як в самих системах управління, так і в керованих ними об’єктах.  І 
хоч цілком зрозуміло, що без постійного удосконалення, раціоналізації і розвитку 
змістовного, предметно-об’єктивного, функціонального і структурного змісту управлінська 
діяльність не може бути достатньо ефективною, системні заходи по її удосконаленню, 
програмуванню і проектуванню та їх своєчасне здійснення як пріоритетні в стратегіях 
розвитку не передбачаються. Для здійснення і відтворення позитивних зрушень в системах 
господарювання диверсифікація існуючих чи проектування нових організаційних структур 
управління повинні здійснюватись на випередження і зменшення невизначеності 
управлінських дій в поточному часі і в майбутньому. Організаційні трансформації повинні 
враховувати рівень динамічної стійкості структурних елементів, їх відповідність вимогам 
поставлених цілей, сутність, призначення, напрями і час дії, способи необхідних комунікацій 
та інші параметри діяльності господарюючих суб’єктів.  

Водночас, тип організаційної структури повинен змінюватись не тільки тому, що він 
повинен бути спроможним забезпечувати належну дію системи управління, чи тому що 
з’являються більш  ефективні його моделі, що більше відповідають сучасним вимогам, а ще 
й тому, що організаційні структури управління не мають жорсткості,  сприяють своєчасним і 
необхідним змінам у змісті стратегічних і поточних функціональних управлінських завдань і 
оновленні методів їх вирішення. Тому аналіз відповідності організаційних структур повинен 
мати однією із своїх цілей не тільки співставлення нових вимог до  існуючих структур і 
оцінювання ступеня їх спроможності забезпечувати вирішення задач управління, які 
обумовлюються  викликами зовнішнього і внутрішнього середовища, але давати уяву про їх 
підтримку і спроможність господарювання. 

Аналіз здатності існуючих організаційних структур для створення умов якісного 
виконання своїх завдань посадовими особами і колективами за строками, інноваційними 
елементами  і якістю повинен  враховувати: кількість ланок за видами робіт функціонально 
споріднених між собою, окремі структурні  утворення, кількість ієрархічних рівнів, оцінку 
збільшення чи скорочення обсягів робіт за окремими функціями і їх завданнями, змін у їх 
змісті і напрямах дії, що впливають на час і якість розробки і реалізації управлінських 
рішень, ступень узгодження і реалізації завдань, спрямованих на досягнення певних цілей і 
залежності їх від кількості узгоджень та делегованих виконавцям повноважень і прав, 
системи контролю і регулювання небажаних відхилень та інших необхідних параметрів. 
Порівняння саме цих характерних особливостей різних типів структур дадуть можливість 
представити оцінку   сучасності й ефективності організаційних чинників діяльності і наявних 
організаційних можливостей розвитку економічних систем. Узгодження вимог до 
організаційного облаштування систем управління і їх керованими виробничими 
комплексами і можливості їх збалансування можуть бути оцінені за критерієм згоди 
К.Пірсона «Хu квадрат», що надає  можливість визначати проблемні обсяги стійких робіт і 
продукції з метою  прийняття рішень по управлінню виробничими потужностями. Критична 
невідповідність структури виробничої потужності структурі раціонального господарювання 
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дозволяє зробити висновок про необхідність зміни її складу шляхом її перепрофілювання, 
виходу в резерв, часткової чи повної ліквідації чи вводу нових потужностей.  

Отримання результатів оцінювання досконалості організаційних структур дозволяє 
більш чітко виокремити організаційні чинники ефективності побудови і функціонування 
систем управління з метою управління ними. Це дозволить поглибити уяву і про її 
теоретичне моделювання організаційних структур управління як цілісної взаємопов’язаної 
сукупності принципів, методів, нормативно-правових засад і структурних елементів і 
механізмів, ресурсів і комунікаційних зв’язків для ефективного управління процесами 
кумулятивного розвитку керуючих і керованих економічних систем та розглядати кожну 
складову цих систем як чинник впливу на ефективність.  

Обґрунтуванню напрямів необхідної організаційної модернізації сприятимуть 
визначення показників результативності і витратоємності управлінських систем, сучасність 
використовуємих методів і технологій, алгоритмів, інструментів, інструкцій та іншого 
використовуємого методологічного інструментарію. Заслуговує на особливу увагу  і система  
індикаторів і критеріїв оцінки ефективності управління, наявність елементів організаційної  
культури, ділової етики, соціальної відповідальності і ділової активності управлінських 
колективів, які являються підґрунтям і змістом теоретичної і методологічної бази Положень 
про управлінські підрозділи і посадові інструкції виконавців. Вони представляють собою 
професіонально-кваліфікаційні вимоги до фахівців, морально-етичні кодекси  поведінки та 
інші  інструменти ділового статусу фахівців та їх кваліфікаційно-професійних рівнів. 

Аналіз поля управлінської діяльності з метою її інноваційної модернізації, його 
організаційного забезпечення повинен здійснюватись з використанням системного, 
програмно-цільового і проектно-цільового підходів, ефективних методів аналізу 
(бенчмаркінг, SWOT-аналіз) та інші. 

Слід аналізувати можливості і доцільність використання в процесі організаційної 
модернізації таких форм організації діяльності господарюючих суб’єктів як кластери, 
мережеві структури, корпоратизацію і акціонування, аутсорсинг, франчайзинг та інші види 
економічного і соціального партнерства, які доказали свою ефективність в економічно 
розвинених країнах. 

Узагальнюючи вищезазначене можна дійти наступних висновків. 
Підвищення спроможності систем управління до гнучкості, своєчасності, адекватності 

реагування на економічні соціальні, політичні, ідеологічні зміни потребує проведення в них 
ґрунтовних і організаційних, модернізаційних і реформаторських заходів з метою 
своєчасного і послідовного запровадження необхідних інноваційних перетворень. 

Стратегічні задуми реформування повинні охоплювати всі складові організаційних 
систем суб’єктів господарювання і здійснюватись у відповідності із Стратегіями і поточними 
планами діяльності, бути випереджальними стосовно змісту і термінів змін в керованих 
системах, мати науково-методологічний супровід, бути послідовними, забезпечувати 
системність дій і очікувану синергетичну ефективність.  

Процеси осучаснення організаційних структур органів управління, наповнення 
інноваційним змістом функцій і завдань повинні мати ґрунтовне аналітичне і інформаційне 
підґрунтя, формуватись з використанням сучасних підходів, ефективних методів, 
технологічних засобів,  інструментів та процесів прийняття управлінських рішень. 

Методологічне забезпечення здійснення аналізу організаційних змін в системах 
управління, оцінка якості і моніторингу    результатів функціонування систем управління в 
нових організаційних умовах повинні враховувати систему чітко визначених організаційних 
параметрів, характеристик, критеріїв і показників ефективності управлінської діяльності 
керованих нею об’єктів. 

До ключових індикаторів ефективності організаційної зрілості систем управління 
доцільно віднести конкурентоспроможність системи управління і керованих систем, що 
проявляється у забезпеченні ними конкурентоспроможності керованих систем. 
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Подальшими науковими розвідками в напряму пошуку організаційної досконалості 
систем  управління як джерела і чинника ефективності функціонування господарюючих 
суб’єктів повинно бути дослідження нормативних та інституційних чинників формування 
нових структурних угрупувань в діючих системах. 
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У статті розглянуті можливості використання моделей і методів стратегічного планування для 
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Проблемам стратегічного маркетингового планування діяльності підприємств та 
формування відповідної маркетингової стратегії у зарубіжній теорії і практиці приділяється 
значна увага, про що свідчать праці Р. Акоффа,  

І. Ансоффа, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, А. Маслоу, К. Норта, Ж. Оттмана, М. 
Портера, Ф. Тейлора та ін. Однак їх наукові розробки в достатній мірі не враховують 
особливості української економіки.  

Процес стратегічного планування на сучасних підприємствах включає в себе ряд 
взаємопов'язаних послідовних етапів: [1, c.45] 

а) визначення завдань підприємства; 
б) установлення цілей маркетингової діяльності; 
в) визначення шляхів досягнення цілей маркетингу; 
г) розробка стратегії маркетингу; 
д) вироблення, прийняття та реалізація тактичних рішенні, 
е) контроль результатів виконання стратегічного плану.  
Найбільш складними етапами в процесі стратегічного планування є встановлення 

цілей маркетингової діяльності і шляхів їх досягнення. 
В рамках досягнення головної мети - задоволення потреб і запитів споживачів - кожне 

підприємство має особисті локальні цілі маркетингової діяльності, результат досягнення 
яких може бути виражений у кількісних показників (обсяг продажів товару, відсоток 
зростання прибутку, частка ринку тощо) або в якісних поняттях (імідж, інноваційність, 
положення підприємства в галузі тощо). 

Маркетингова діяльність будь-якого підприємства починається з визначення того, 
який товар або групу товарів воно може запропонувати ринку, на кого цей товар 
розрахований і яка може бути сфера його поширення. З урахуванням проведених досліджень 
і реальних можливостей підприємства складається стратегічний план досягнення цілей [1, 
c.47]. 

Цілі підприємства, шляхи їх реалізації та перелік структурних підрозділів, що 
забезпечують їх досягнення, наведені в табл.1. [1, с .73]. Тенденція ринкової діяльності 
підприємства повинна бути зведена до того, щоб результат досягнення цілей міг бути 
вираженим кількісно, зокрема у фізичних одиницях, в конкретному обсязі продажів за 
певний період, в частці ринку (відсотки) конкретного виду продукції. 
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Таблиця  1 
Маркетингові  завдання  підприємства  

Область діяльності 
Маркетингові задачі 

підприємства 
Реалізація маркетингових цілей 

Виробництво та реалізація 
продукції 

Збільшення об’ємів продаж, 
отримання необхідної маси доходу 

Регулювання процесу виробництва 
на основі маркетингової інформації 
об об’ємах ринку, кон’юнктурі 

товарного асортименту та аналізу 
об’єму продаж 

Ринок 
Розширення ринкової долі 
продукції, що випускається 

Ефективне здійснення стратегії 
завоювання ринку 

Створення перспективних виробів 
Розробка та освоєння виробництва 
нових видів конкурентоздатних 

виробів 

Підвищення якості продукції з 
урахуванням реальних потреб та 

запитів споживачів 

Ціноутворення 
Підтримка конкурентоздатних цін 

продукції, що випускається 
Встановлення цін відповідно до 
етапів життєвого циклу товару 

Зміцнення становища підприємства 
на ринку і в галузі 

Створення іміджу підприємства та 
його продукції, завоювання 

провідного становища в галузі 

Підтримання високої якості 
продукції, збільшення інвестицій 
на рекламу та «паблік рілейщинз» 

Тому в даний час підприємства та організації прагнуть до об'єднання кількісних 
показників і якісних понять, які характеризують ту чи іншу мету. Наприклад, імідж 
підприємства та його продукції можна оцінювати на основі зростання частки ринку, а 
інноваційність - на основі зареєстрованих нових патентів. Таким чином, кожна мета 
маркетингової діяльності підприємства можна визначити однозначно і відповідним чином 
контролювати процес її досягнення [2, c. 72]. 

Стратегія маркетингу являє  довгострокову програму маркетингової діяльності 
підприємства щодо досягнення поставлених цілей. 

Стратегія маркетингу повинна бути сформульована і викладена з максимальною 
конкретизацією діяльності по її здійсненню. Якщо обмежитися лише постановкою мети, 
можна вважати, що цілком прийнятна ідея не принесе бажаного результату. Але якщо 
визначимо, що частка ринку виробів повинна бути збільшена з 6 до 8% протягом 12 місяців 
за допомогою проведення ряду послідовних заходів, то цілком можна розраховувати на 
успіх: 

а) модернізація виробу з метою поліпшення його зовнішнього вигляду без збільшення 
витрат на виробництво; 

б) розробка привабливої і надійної упаковки; 
в) посилена реклама, розрахована на залучення не менше 100 потенційних споживачів 

[3, c. 84]. 
Як правило, підприємство має в своєму розпорядженні кількома варіантами 

досягнення визначених маркетингових цілей. Наприклад, збільшити свою частку на ринку 
можна різними шляхами: 

а) створити більш сприятливий імідж виробів, використовуючи інтенсивну рекламу; 
б) збільшити чисельність співробітників служби збуту і розробити мережу 

посередницьких організацій; 
в) представити на ринок виріб з поліпшеними техніко-економічними та 

експлуатаційними показниками; 
г) знизити ціну на виріб; 
д) використовувати різні комбінації маркетингових заходів. 
Застосування кожної з наведених альтернатив має свої наслідки. Наприклад, найбільш 

гнучкою може бути цінова політика, так як ціни змінити набагато простіше і швидше, ніж 
створювати, наприклад, нову модифікацію виробу. Однак той же прийом можуть 
використовувати і конкуренти, що не приведе до запланованого результату. Крім того, вдала 
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цінова конкуренція, як правило, призводить до цінової війни і, як наслідок, до суттєвого 
скорочення чистого прибутку. 

Набагато важче продублювати процес оновлення продукції або розробки її нових 
модифікацій. Але і цей шлях не позбавлений недоліків, оскільки інерційність виробництва не 
дозволяє оперативно враховувати кон'юнктурні зміни на ринку. 

Теорією і практикою вироблено кілька основних підходів до планування стратегії 
маркетингової діяльності підприємства на ринку. Найбільш відомі з них наступні: матриця 
можливостей по товарах (ринків), матриця «Бостон консалтинг груп», програма впливу 
ринкової стратегії на прибуток, загальна стратегічна модель М. Портера. 

Застосування матриці «товар – ринок», дозволяє вибрати стратегію залежно від темпів 
підвищення ринкового попиту. 

 Стратегія глибокого проникнення на ринок ефективна для СБЕ, коли старий ринок не 
насичений і є можливість збільшити його обсяг. Підприємство відкриває «цільовий люк», 
шукає нові шляхи розвитку на старому ринку, проводячи рекламні кампанії в цілях 
пропозиції по-новому використовувати старий товар, здійснюючи деяке зниження цін з 
метою залучення покупців, які купують аналогічну продукцію в конкурентів. 

 Стратегію розвитку ринку, або розширення кордонів, застосовують тоді, коли 
підприємство виходить зі старими продуктами на нові ринки. Це можливо при появі нових 
споживачів старої продукції, формуванні нових областей застосування старого продукту, 
збільшення збуту старої продукції на нових регіональних ринках.  

Стратегія розробок нового товару, або інновацій, припускає продаж нових продуктів 
на старих ринках, створення принципово нової продукції (в тому числі нових моделей 
відомих марок), зміна упаковки та оформлення товару (квазінові, тобто майже нові, 
продукти), пропозиція пробних товарів, які є новими тільки для підприємства (так звані Me-
too продукти) [4, с.187]. 

Перераховані конкретні маркетингові стратегії є різновидами загальної стратегії 
сегментації. Практика багатьох фірм свідчить про вдалі приклади її використання.  

Стратегію диверсифікації, або активної експансії, фірми використовують при 
виробництві нових товарів для нових ринків. Цю стратегію використовує підприємство-
новатор, що має фінансові можливості і технічний потенціал для переходу до нових сфер 
діяльності. 

Застосування матриці «частка ринку - зростання ринку» (одна з основних 
портфельних матриць), дозволяє вибрати стратегію залежно від частки СБЕ на ринку 
відносно основних конкурентів та річного зростання в галузі. Відповідно до цієї моделі 
підприємство описується за допомогою портфоліо, тобто як сукупність СБЕ. 

З безлічі концепцій портфоліо матриця БКГ користується найбільшою популярністю і 
визначає базисні зразки дій, використовувані для стратегічного планування та розподілу 
ресурсів СБЕ підприємства. 

Вибір стратегії підприємства на основі матриці «стратегічна мета - стратегічна 
перевага», запропонованої М. Портером, будується на використанні двох концепцій 
маркетингу - вибору цільового ринку і вибору стратегічних переваг підприємства. Згідно 
моделі М. Портера для отримання прибутку вище середнього підприємство повинно займати 
сильну позицію щодо конкурентів, яка будується на основі скорочення витрат і забезпечення 
привабливості продукту для споживачів. 

Згідно матриці стратегії М. Портера розрізняють стратегію диференціювання, яку 
підприємства застосовують тоді, коли орієнтуються на великий ринок, пропонуючи не 
«стандартний товар, а унікальний», що відрізняється від продукції конкурентів і має 
неповторні з точки зору споживачів характеристики (особлива увага приділяється якості, 
технологічної новизні, простоті експлуатації, дизайну, умовам продажу). У цьому випадку 
підприємство може встановити високу ціну на свою продукцію, і витрати в цьому випадку 
відіграють другорядну роль. [5, c.144]. 
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Стратегію масового (недиференційованого) маркетингу, або переваг по витратах, 
використовують підприємства, зорієнтовані на великий ринок і здійснюють масове 
виробництво, що дозволяє знижувати витрати на одиницю продукції стандартного типу [6, 
c.71-72]. 

Стратегію концентрованого цільового маркетингу, або концентрації на сегменті, 
застосовують підприємства, що виділяють специфічно вузький сегмент ринку за допомогою 
низьких цін (завдяки зниженню витрат) або унікальної пропозиції, або того й іншого разом. 
Підприємства концентрують свої фінанси і виробничі ресурси ключових товарів, 
призначених для особливої групи споживачів.  

Матриця можливостей по товарах (ринків) передбачає використання чотирьох 
альтернативних стратегій маркетингу для збереження та (або) збільшення збуту: завоювання 
ринку, розширення меж ринку, поліпшення виробів, диверсифікація. Вибір стратегії 
залежить від ступеня насиченості ринку і можливості підприємства постійно оновлювати 
виробництво. 

Програма впливу ринкової стратегії на прибуток припускає участь у ній низки 
підприємств з метою встановлення взаємозв'язку між різними економічними параметрами і 
двома характеристиками функціонування - доходом від інвестицій і рухом наявних засобів. 
Вихідна інформація збирається структурними підрозділами підприємств, виявивши бажання 
брати участь у програмі, і потім агрегується по галузях [7, c. 137]. 

Використання стратегії завоювання ринку передбачає застосування елементів 
об'єднавчого (інтеграційного) маркетингу. Якщо у підприємства досить міцні позиції на 
ринку і стійке фінансове становище, можна добитися зростання обсягів реалізації продукції 
за рахунок інтеграційних заходів, суть яких в тому, щоб придбати у володіння або поставити 
під жорсткий контроль: 

а) джерела сировини, матеріалів і напівфабрикатів (регресивна інтеграція), що дає 
підприємству додаткові вигоди і пільги; 

б) систему розподілу продукції (прогресивна інтеграція); 
в) ряд підприємств-конкурентів (горизонтальна інтеграція). 
Стратегія розширення меж ринку полягає в спробах підприємства збільшити обсяг 

реалізації своєї продукції завдяки впровадженню існуючих виробів на нові ринки. Така 
стратегія може бути ефективною в таких випадках: 

а) є можливість для розширення обсягів виробництва існуючих виробів; 
б) виникають нові ринки або нові сегменти ринків збуту в країнах, що розвиваються; 
в) з'являються нові галузі застосування випускається виробу. 
Маркетингова діяльність підприємства при такій стратегії полягає в спонуканні 

споживачів до використання виробів, що виробляються взамін виробів конкурентів, 
проникненні на нові географічні ринки або нові сегменти ринку, використання нових методів 
розподілу і збуту, активізації просування продукції до споживача. 

Вибір стратегії маркетингу в кожному конкретному випадку обумовлюється низкою 
об'єктивних чинників. Багато що залежить від ступеня насиченості ринку виробами і 
можливостями підприємства постійно оновлювати виробництво. Вироблена стратегія 
маркетингу може також інтегрувати в собі риси двох і більше приватних стратегії. 
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